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Nie, vážení čitatelia, nesťažujem 
sa naň. Mám to obrovské šťastie, 
že môžem pracovať z domu a vy-
užívam všetky vymoženosti mo-
dernej doby, ktoré mi poskytujú 
zásielkové obchody.

Nemusím chodiť na verejnosť, ne-
musím nastupovať do prostriedkov 
hromadnej dopravy, nemusím každý 
deň na pracovisko. Som na ňom stále, 
24 hodín denne.

Nemusím sa rozčuľovať, prečo 
ľudia ešte stále vonku nenosia rúška, 
nemusím sa báť ako zamestnanec či 
klient domova sociálnych služieb, 
ktorého zamestnankyňa egoisticky a 
drzo voči kolegom i klientom odmie-
tala rúško a teraz nielenže je pozitív-
na, nielenže musí do karantény, nie-
lenže do karentény musí jej rodina, 
ale ostatní jej kolegovia a klienti sú v 
strachu, čo bude s nimi. Ona je asi v 
pohode, oddovolenkovaná, vycesto-
vaná, bez obmedzenia svojej “slobo-
dy”. Želám jej a jej rodine uzdravenie, 
želám jej kolegom a klientom nenaka-
zenie a hlavne, želám nám všetkým 
návrat k rozumu, hoci aj na takýchto 
prežitých skúsenostiach. To chcem 
však priveľa. Rozum všade skôr ubú-
da, ako pribúda. Je to nezastaviteľný 
trend.

A tak mi je fajn v tom domácom 
väzení. A zjavne ešte dlho bude, vďa-
ka čomu a komu, vie väčšina z nás. 

Prežiť toto všetko, zvládnuť to, je na-
pokon dobrá škola do budúcna. Táto 
doba mnohé a mnohých odhaľuje, 
takpovediac viac ako len donaha. 
Ono to napokon za všetky tie svadby, 
cestovanie, odmietanie čohokoľvek, 
nerešpektovanie ničoho okrem seba 
a vlastných potrieb (je na to aj trošku 
surovejšie slovo, ale to nepoužijem), 
organizovanie zakázaných zhlukov 
ľudí vlastne stojí. Prinieslo to pozna-
nie. O nás, o ľuďoch okolo nás, o tom 
čo a kto je v nich. Domáce väzenie ma 
oslobodilo od nutnosti stretávať sa 
s nimi, vidieť ich aroganciu, musieť 
sa podriadiť ich nevšímavosti. A to 
je veľký dar. Myslím, samozrejme, to 
väzenie. Na rozdiel od nich, môj pes 
rešpektuje pravidlá a normy medzi-
ľudského správania. A to je iba pes. 
Taký ľudský. Kríženec. Z útulku.

Prechod zo sveta, v ktorom som 
nútený žiť, do sveta v ktorom sa mi 
chce žiť, hoci zavretý v karanténe, 
je napokon celkom príjemný. Ak to 
okolnosti umožnia.

Všetko dobré, nena-
kazte sa a pokiaľ možno, 
nenakazte nikoho okolo 
vás!

S pozdravom 

Domáce väzenie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

Predajňa: Nádražná ul., Malacky
0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk
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0908 437 079

• upratovanie

• čistenie kožených
sedačiek

ing. kubaška
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KAMENÁRSTVO

0948 650 959 | jankebis@gmail.com | www.kamenarjanko.estranky.sk

Záhorácka 12, Malacky
Po – Pia: 11.00 – 15.00, So: 9.00 – 12.00

s 20-ročnou praxou a dlhoročnými
skúsenosťami na trhu!

Radi sa s vami stretneme aj mimo otváracích hodín!
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Bytové doplnky
          Darčeky
     Kvety

ŽARDINIÉRY
IKEBANY

VIANOČNÉ
OZDOBY 
OBRUSY 
NÁVLEKY 
NA VANKÚŠE

DONÁŠKA

ZDARMA
v rámci

Malaciek

AJ NA

DOBIERKU

K tK

Y

DOBIERKU

 KvetyyyyyK

AJAJJAJ NNNNAAAA
BIERKU

Sylvie, s.r.o.
Malacky

Záhorácka 15/B
0908 761 258

Sylvie - Bytové
doplnky a darčeky
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Zámocká 1 (Hotel Atrium), Malacky, 0903 272 432

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
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www.krtkozahorie.sk

ČISTENIE
KANALIZÁCIE
VÝVOZ ŽÚMP
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

0905 621 229
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Atani s.r.o., 
prevádzka Zohor

ponúka

0905 460 652

Cena 5,- €
pôvodná 20,- €

PLASTOVÉ
OBALY 

30 l a 50 l
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Tel.: 0910 644 981

STROJOVÉ
OMIETKY

HRUBÉ STAVBY
PLOTY, FASÁDY

• sádrové
• vápenno-cementové
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Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
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Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
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pri Morave, Závod, Zohor, Plavec-
ký Mikuláš, Veľké Leváre, Lozorno, 
Závod, Gajary, Marianka, Závod 
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redakcia: Bernolákova 1 A 
MaLacKY

Malacky

Stupava

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
nr   54.930 nitriansko
nz    34.140 novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
Pn    38.810 Piešťansko+NM+MY
Sc    27.920 Senecko
Se    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
Tn   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
zM    18.990 zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
Lc   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
Or   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
zV   39.560 zvolensko+DT+KA
zH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
za    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
Ge     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
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      45.115 Prešovsko+SB
Sn    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
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.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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Záhorácka 15B (oproti AFK), Malacky
Hurbanova 485 (hl. svetelná križovatka), Senica

OČNÁ OPTIKA

www.oftalens.sk

V ZMYSLE NARIADENIA
VLÁDY PRACUJEME
AKO VÝNIMKA ZO

ZÁKAZU VYCHÁDZANIA

MERANIE
DIOPTRIÍ

0918 734 397

PREDAJNE
OTVORENÉ!

VYŠETRUJEME
BEZPEČNE!
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Dňa 2. novembra 2020 oslávi náš priateľ

zo Stupavy krásne jubileum
Viktor Klas

90 rokov

lahoželanieB

Priatelia prajú šťastné narodeniny. Dúfame,
že budú jedny z najlepších, aké si zažil.

Všetko najlepšie Ti želajú všetci Prokešovci, 
Alica Jančoková, Joja Ivicová
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drevené brikety NESTRO
zo smrekových pilín a kôry, bez pridania chemických látok

Studienka 29
0905 496 263, mik_san@centrum.sk

205         / 1 t

2,40         / 10 kg
€
bez DPH

€
bez DPH
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STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

V prípade, ak máte podozrenie na 
výskyt ochorenia COVID-19 ( koro-
navírusu) a vyskytli sa u Vás prí-
znaky ako napríklad kašeľ, bolesti 
hrdla, dýchavičnosť, horúčka, od-
porúčame postupovať nasledovne:

- výlučne telefonicky kontaktovať svoj-
ho ošetrujúceho lekára alebo operačné 
stredisko a informovať ich o svojom 
zdravotnom stave

- nechodiť priamo do ambulancie vše-
obecného lekára alebo do nemocnice z 
dôvodu možného šírenia nákazy,
- následne po konzultácii s lekárom, po-
stupujte podľa telefonických pokynov,

ako požiadať o vyšetrenie: https://
www.korona.gov.sk/poziadat-o-vy-
setrenie-na-covid-19/

Ako rozoznať ochorenia:

Ako postupovať 
v prípade podozrenia na Covid - 19

» red
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■ Ste jediným Slovákom, ktorí bude v Eu-
rópskom parlamente pracovať na regulácii 
sociálnych sietí. Ako ste sa k tejto pozícii 
dostali?

 V lete sme v europarlamente schválili 
vznik nového výboru pre zasahovanie do 
demokratických procesov v EÚ vrátane dez-
informácií. Boj s dezinformáciami bol mojou 
témou už počas predvolebnej kampane do 
Európskeho parlamentu a tento výbor pred-
stavuje jedinečnú šancu, ako ho zreálniť. 
Sociálne siete dnes šíria zavádzajúce klamst-
vá jednoducho a nekontrolovateľne, pričom 
Slovensko má len obmedzené nástroje, ako 
môže vplývať na globálne sociálne siete, aby 
zmenili svoje správanie. Účinnú zmenu aj u 
nás môžeme dosiahnuť len vďaka spoločnej 
európskej politike.

■ Čo bude mať bežný človek zo Slovenska z 
toho, že ste členom tohto výboru?

 Všetci si na internete zaslúžime viac overených 
faktov a menej klamstiev, dezinformácií a 
nenávisti, ktorá nás denne zasypáva na so-
ciálnych sieťach. Pre digitálne platformy ako 
Facebook a Google je však Slovensko málo 
zaujímavou, malou krajinou. Tieto veľké 
spoločnosti riešia a reagujú na tlak veľkých 
hráčov či veľkých trhov, ako sú Spojené štáty 
či Nemecko. Mojím cieľom je, aby mali použí-
vatelia sociálnych sietí na Slovensku nárok na 
rovnaké služby a rovnakú ochranu ako obča-
nia v Nemecku. Lepšie pravidlá a menej klam-
stiev na internete vieme ľuďom u nás zabez-
pečiť práve na európskej úrovni.

■  Ako chcete nájsť rovnováhu medzi slo-
bodou slova a obmedzením toho, čo sa 
smie písať na sociálne siete?

  Naše zákony už teraz zakazujú šíriť nenávisť 
voči iným ľuďom napríklad na základe ich 
farby pleti či vierovyznania. Vymáhanie ex-
istujúcich zákonov na sociálnych sieťach 
je však náročné, málokto je za protiprávne 
výroky stíhaný a odsúdený. Je dôležité, aby 
sme zachovali na sociálnych sieťach slobodu, 
ktorá každému umožní vyjadriť svoje názory. 
Zároveň však musí platiť, že sociálne siete 
šíria v prvom rade pravdivý a zákonný obsah 
a nie klamstvá, ktoré môžu ohrozovať naše 
zdravie či našu bezpečnosť, a ktoré sú aj zdro-
jom nemalých príjmov z reklamy na internete. 
Šírenie poplašnej správy je v reálnom svete 
trestné a tento princíp musí platiť aj v interne-
tovom svete.

■ Aj v súvislosti s koronavírusom sa na so-
ciálnych sieťach šíri množstvo nezmyslov.

 Zdravotnícke hoaxy patria medzi najnebez-
pečnejšie. Práve skúsenosť s pandémiou posú-
va aj našu snahu o poriadok na sociálnych 
sieťach. V posledných mesiacoch sa na inter-
nete objavili zaručené návody o liečebných 
účinkoch riedidla či prípravku na čistenie 
akvária. Bohužiaľ, ľudia im uverili a stálo ich 
to zdravie i život. Podobne ako nezmysly o ško-
dlivosti rúšok len urýchľujú prenos vírusu a 
vedú k väčším škodám na zdraví a k úmrtiam.

■ Prestanú hoaxy, keď budú sociálne siete 
zregulované?

Úplne nezmiznú, šíria sa napríklad aj 
reťazovými e-mailovými správami či prostred-
níctvom webových stránok. Potrebujeme preto 
posilniť mediálnu a digitálnu gramotnosť ľudí 
a zlepšiť kvalitu nášho vzdelávania a komu-
nikáciu štátu s verejnosťou.

■ Do Európskeho parlamentu ste sa dos-
tali ako nominant strany SPOLU, ktorá v 
koalícii PS/SPOLU vyhrala európske voľ-
by, no v parlamentných neprekročila 7% 
volebný prah pre koalície a zostala pred 
parlamentnými bránami. Pôsobíte naďalej 
v tejto strane?

   Nevzdali sme sa a pokračujeme. V SPOLU 
som stále členom predsedníctva. Novým 
predsedom sa stal Juraj Hipš, učiteľ a človek, 
ktorý má jasnú predstavu, ako zmeniť naše 
školstvo. Strana kladie väčší dôraz na zelené 
témy, ktoré dnes hýbu aj európskou politik-
ou. V lete sme prišli s veľkými kauzami. Tak-
ou je napríklad chemické zamorenie územia 
v okolí bratislavského Istrochemu. Postavili 
sme sa tiež za praktické riešenia sociálnych 
a ekonomických problémov rodín na Sloven-
sku, namiesto snáh o obmedzenie prístupu 
žien k interrupciám. Chceme osloviť a v poli-
tike pracovať s novou generáciou mladých 
ľudí.

■ Preferencie SPOLU sa v posledných pries-
kumoch pohybujú okolo 1%. To je výrazný 
pokles oproti volebnému výsledku, ktorý 
získala koalícia PS/SPOLU. Prečo je to tak?

  Rozdelenie koalície PS/SPOLU si po voľbách 
mnohí ľudia nevšimli a strana SPOLU na to 
prirodzene doplatila. Mnohí naši sympatizanti 
podporujú PS. Málokto dnes tuší, že osobnos-
ti ako Erik Baláž, Simona Petrík alebo Michal 
Wiezik sú v SPOLU, nie v Progresívnom Slov-
ensku. V strane SPOLU stále vidím veľký ľud-
ský potenciál.

■  Zostáva vám nejaký voľný čas? Ak áno, 
čím ho trávite?

  Je ho málo, preto sa ho snažím využiť naplno 
športom a v spoločnosti svojich najbližších. 
V pracovných dňoch si chodím v Bruseli zabe-
hať, cez víkendy sa venujem rodine. 
V lete s deťmi chodíme na turistiku do Tatier, 
na Kysuce, či na Myjavu a v zime si vždy uži-
jeme spoločnú lyžovačku. Každú jeseň sa teším 
na prešovanie hrozna, s ktorým pomáham 
rodičom. Tento rok bol burčiak u nás doma z 
veltlínu.

VLADIMÍR BILČÍK: Slovák, ktorý v Európe 
rozhoduje aj o budúcnosti nášho internetu
Vladimír Bilčík (45) je od mája 2019 europoslancom zvoleným za stranu SPOLU - občianska 
demokracia. Zaoberá sa ochranou právneho štátu, bojom s dezinformáciami, zahraničnou politikou 
a rozšírením EÚ na západný Balkán. Pred vstupom do politiky učil na Katedre politológie Univerzity 
Komenského a viedol výskumný program o európskej politike v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú 
politiku (SFPA). Najnovšie sa stal jediným Slovákom, ktorý v novom výbore europarlamentu 
pripravuje pravidlá pre fungovanie sociálnych sietí, aby šírili medzi ľudí menej dezinformácií. 
Pôsobí v najsilnejšej politickej skupine Európskeho parlamentu - Európskej ľudovej strane (EĽS).
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AUTO-MOTO - PREDAJ 01

AUTO-MOTO - INÉ 02

» Odkúpim vaše staré, 
jazdené aj havarova-
né auto, ponúknite.Tel. 
0905218938
» Kúpim motocykel jawu, 
čz aj terénnu, a náhradné 
diely.Tel. 0907374235
» Kúpim v dobrom tech-
nickom stave (servisova-
né), s platnou STK, EK - VW 
caddy 1.9 47 kw, alebo 
Seat Imca , alebo Škoda 
pick up. Zabezpečím kúp-
no - predajnú zmluvu, PZP 
a prepis. Len seriózne. Tel. 
kon. 0905564269
» ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel/Diely- SERIÓZNA 
DOHODA 0908205521

BYTY - PREDAJ 03

» Predám 3-izb byt s 
veľkou logiou, Ma, Malé 
námestie, cena 125.000 
€.Tel. 0915723846
» Predám 2-izb byt v Stu-
dienke, cena 40.000 €.Tel. 
0908761258
» Predám 4-izb  byt v Du-
najskej Strede - 2 balkóny, 
2 garáže, záhrada, cena 
94.000 €.Tel. 0902415651

BYTY - PRENÁJOM 04

» Dám do prenájmu 1-izb 
byt plne zariadený, v 
centre Ma, mesačne 450 
€ vrátane energií.Tel. 
0905859679
» Prenajmem 1-izbový byt 
s balkónom v Malackách, 
sídlisko Domky, s garážou, 
komplet zariadený a vy-
bavený. Tel. 0948017325.
Tel. 0908789056
» Prenajmem 1 zariade-
nú izbu v RD v Zohore.Tel. 
0903361804
» Prenajmem pekný 1 iz-
bový zariadený byt v cen-
tre MA. 400 s energiami 
0915375453

DOMY - PREDAJ 05

POZEMKY - PREDAJ 06

REALITY - INÉ 07

STAVBA 08

» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 hore.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    
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S úctou, láskou a bolesťou v srdci si dňa 7.11. 
pripomíname veľmi smutné 11. výročie, 
kedy nás naša milovaná 
MARTA MRÁZOVÁ rod. Jurkovičová
z Veľkých Levár navždy opustila.

Mamička naša najdrahšia,
márne Ťa naše oči všade 
hľadajú, márne nám po 
tvári slzy stekajú. 
Ako Ti z očí žiarila láska 
a dobrota, tak nám chýbaš 
každý deň života.

So žiaľom v srdci spomínajú manžel,
dcéry s rodinami, syn a ostatná rodina.

Žiješ v našich srdciach!
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Dňa 7. novembra 2020 uplynú
2 roky, čo nás opustil milovaný syn

MAREK  MATLOVIČ
z Malaciek.

Odišiel si od nás ako tichý sen,
nepovedal si ani zbohom,
už neprídem.
Len kyticu z lásky na hrob
môžeme Ti dať,
zapáliť sviečku a ticho
spomínať.

S láskou spomínajú rodičia, brat
Juraj s rodinou a ostatná rodina.
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Dňa 4. 11. 2020 uplynie  25 rokov,
kedy nás navždy opustil
�SŤO VALKUS zo Závodu.

Kto žije v srdciach tých, 
ktorých opustil,
nikdy nezomrel!
Jeho duša je v nebi,
jeho úsmev v našom srdci, 
už ho nestretávame, 
a predsa je stále s nami! 
Rasti, spomíname!

S láskou mamka, krstná dcéra Sandrika
a  sestra s rodinou.
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~ Komplexné pohrebné  a kremačné služby
~ Veľký výber rakiev
~ Nové vzory úmrtných oznámení
~ Prevozy zosnulých „NON-STOP“
~ Vybavenie matriky - aj v zahraničí
~ Exkluzívne rakvy do 24 hodín
~ Viazanie vencov a smútočných kytíc
~ Medzinárodné prevozy zosnulých v EÚ, UA a RUS
~ Vytvorenie spomienkovej stránky zosnulého pre rodinu ZDARMA
~ Výkop a zasypanie hrobu sme v Malackách a okolitých
    dedinách oprávnení vykonávať LEN MY, a to podľa
    zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
~ NOVINKA! Od roku 2018 prinášame E-SHOP smútočných vencov
     a kvetinových dekorácií. Možnosť objednania vencov online PRIAMO
     NA POHREB

Sme na trhu viac ako 26 rokov a snažíme
sa Vám čo najviac pomôcť v ťažkých
chvíľach, ktoré prežívate pri strate blízkeho.

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

Ferdiša Kostku 5 (pri kine), Malacky
034/ 772 24 95, info@pohrebníctvo-ecker.sk

www.pohrebníctvo-ecker.sk
NONSTOP:  0905 522 662, 0905 522 663

Ministerstvo životného prostredia 
SR sa nestotožňuje s rozhodnutím 
agrorezortu, ktorý určil pre poľov-
nícku sezónu 2020/2021 kvótu lovu 
vlka a stanovil podmienky jeho lovu.

Minister životného prostredia Ján 
Budaj považuje za chybu úmyselne 
oslabovať populáciu vlka dravého 
na Slovensku „Populácia tejto dravej 
šelmy pomáha znižovať riziko šírenia 
klasického moru ošípaných, ako aj af-
rického moru ošípaných. Vlk je veľmi 
dôležitý pri znižovaní stavu diviakov, 
ktoré spôsobujú škody farmárom a 
zároveň sú predátorom tetrova hôlnia-
ka či hlucháňa hôrneho,“ podčiarkol 
minister Budaj s tým, že ministerstvo 
bude presadzovať, abyvlk dravý nebol 
poľovným zvieraťom, ale aby sa mu zo 
zákona zabezpečila taká ochrana, aká 
prináleží všetkým chráneným živočí-
chom.

Ministerstvo nepovažuje za dôle-
žitý argument, že vlk dravý spôsobuje 
významné škody na hospodárskych 
zvieratách alebo lesnej zveri. Vysoká 
či diviačia zver spôsobila v roku 2019 
poľnohospodárske škody vo výške 17 
mil. eur, a to aj napriek opatreniam po-
ľovníkov. Vlk svojím lovom lesnej zveri 
či hospodárskych zvierat zapríčiňuje 
ujmu štátu a vlastníkom na hospodár-
skych zvieratách (na hospodárskych 

zvieratách v posledných rokoch klesa-
jú na hodnotu 30 – 40 tisíc EUR/ročne), 
no pomáha predchádzať väčším stra-
tám vzniknutých práve pri ničení poľ-
nohospodárskych plodín či prevenciou 
rozšírenia diviakov.

Za posledných 20 rokov bolo v 
rámci legálnych povolení zastrelených 
takmer 1800 vlkov, čo podľa odbor-
níkov negatívne vplýva na zloženie a 
správanie celej populácie.

Lesoochranárske zoskupenie 
VLK požiadalo preto Európsku komisiu 
o obnovenie konania voči Slovensku 
pre porušenie európskej a slovenskej 
legislatívy. Zároveň žiadame ministra 
pôdohospodárstva, aby toto zlé a nepo-
chopiteľné rozhodnutie zrušil.

Ak chcete pomôcť zrušiť tento plá-
novaný odstrel 50 vlkov, pomôžte. Píšte 
listy a emaily na Európsku komisiu aj 
ministrovi.

Vlkovi zabezpečíme ochranu, 
aká prináleží chráneným živočíchom

» red
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Škola môže vyzerať aj inak!
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19. novembra 2020 by v rámci Dňa otvorených dverí tradične privítalo malacké Gymnázium 
sv. Františka Assiského množstvo nových záujemcov o štúdium. Pandémia koronavírusu však 
zasiahla až do takýchto detailov a Deň otvorených dverí sa uskutoční – ale online na našom 
webe a sociálnych sieťach. Vo virtuálnom prostredí budú  sprievodcami priestorom a životom 
školy študenti tak, ako je to pri DOD na tomto gymnáziu už roky zvykom. V rozhovore s riadi-
teľom gymnázia Mgr. Danielom Masarovičom sa zoznámime so školou, ktorá si v povrchnom, 
zložitom a neistom svete materiálnych hodnôt vytýčila vlastnú úspešnú cestu.

Čím je systém výuč-
by na vašej škole tak 
jedinečný? 

Model štúdia na na-
šej škole je založený 
na tom, že učiteľ štu-
dentovi odovzdáva 
správne impulzy a dô-
vody, prečo sa vzdelá-
vať oplatí a študent sa 
aktívnym a tvorivým 
prístupom spolupodie-
ľa na svojom vlastnom 
osobnostnom a vzde-
lávacom vývoji. Tomu 
zodpovedajú individu-
alizované postupy vo 
výučbe. Naším cieľom 
je mladý človek, ktorý 
sa naučil učiť sa, adap-
tovať sa na zmenu a 
má kvalitné komuni-
kačné, prezentačné a 
socializačné zručnosti. 
Snažíme sa o to, aby po 
ukončení štúdia poznal 

Bližšie informácie k online DOD sledujte na stránke školy a jej sociálnych sieťach.

vlastný osobnostný po-
tenciál a rozpoznával 
zmysel svojej životnej 
cesty. Je pre nás rovna-
ko dôležitá špecifická 
odbornosť, ako aj pev-
ný charakter mladého 
človeka. Len tak je totiž 
zaručené vyzrievanie 
v osobnosť, ktorá je 
schopná robiť správne 
a kompetentné rozhod-
nutia.  

 
Ste cirkevné gym-

názium s kresťan-
ským zameraním. 
Zohráva to úlohu pri 
prijímaní študentov?

Je to častý predsu-
dok, ktorý nás spre-
vádza pravdepodob-
ne predovšetkým v 
súvislosti s názvom na-
šej školy. V skutočnosti 
prijímame žiakov bez 

rozdielu vierovyznania, 
pretože každý človek 
má rovnakú dôstojnosť 
a hodnotu. To je hlavný 
znak nášho zamerania. 
Ľudskosť s nezištným 

záujmom o dobro člo-
veka. Dnešná doba je 
poznačená relativizo-
vaním pravdy, hodnôt 
a princípov. O to dôle-
žitejšie je naše zame-
ranie aj na schopnosť 
rozlišovania, hľadania 
pravdy a správnej názo-
rovej orientácie. Spleť 

dezinformácií a polo-
právd zasahuje do na-
šich životov a my cítime 
povinnosť učiť našich 
študentov netvoriť si 
názory na základe ne-

jakej vyhranenej soci-
álnej skupiny, ale v dia-
lógu na základe faktov, 
vecných argumentácií, 
prirodzenosti a zdravé-
ho rozumu. Podnecuje-
me študentov prevziať 
svoj podiel zodpoved-
nosti za seba i za bu-
dúcnosť tejto krajiny. 

Pracujete v ško-
le inovatívnymi či 
dokonca vlastnými 
cestami výučby?

Inovatívnosť niekedy 
spočíva práve v návrate 
k tradičným, zdravým 
hodnotám a mechaniz-
mom. 

Jedinečný systém 
môže fungovať len v 
jedinečnej atmosfére. 
Prostredie vytvára-
jú spoločne študenti, 
pedagógovia, rodičia, 
ako rád vravím - celé 
školské spoločenstvo. 
Dôležité však je aj in-
špiratívne materiálne 
prostredie. Starostlivosť 
o štúdium študenta 
zabezpečuje kvalitný 
podporný tím, zložený 
nielen z vynikajúcich 
pedagógov, ale aj od-
borných konzultantov, 
ako je kariérny a vý-
chovný poradca či škol-
ská psychologička. Tí 
spoločne aj individuál-
ne sprevádzajú mladé-
ho človeka. Pomáhajú 
mu poznávať a rozvíjať 
jeho schopnosti, talent 
a dispozície tým, že mu 
umožňujú byť aktív-
nym účastníkom tejto 
jeho cesty. Považujeme 
to za najprirodzenejší 
spôsob, akým sa človek 
môže pripraviť na bu-
dúcnosť a čeliť neustá-
lym zmenám. 

Inšpiratívnosť me-
dziľudského priestoru 
je očividne silná. Ako 
ju dopĺňa priestor sa-
motnej školy?

Škola dlhodobo pra-
cuje na zatraktívnení a 
estetizácii nielen vnú-
torných priestorov. Tie 
sú napokon sami osebe 
príťažlivé, pretože sa v 
nich prelína a dopĺňa  
duch starých priesto-
rov bývalého františ-
kánskeho kláštora s 
modernosťou nového, 
mladého. V minulom 
školskom roku sme do-

budovali niekoľko ex-
kluzívnych vonkajších 
zón, ktoré ponúkajú 
ojedinelý spoločenský 
priestor s miestami pre 
debaty a relax - Kláštor-
nú záhradu, Piknikový 
park či Motýliu záhra-
du. Z interiérových no-
viniek budú mať štu-
denti k dispozícii novú 
muzikálovú učebňu a 
pohybové centrum s 
priestormi posilňovne a 
gymnastickej telocvič-
ne. Rovnako zabehnu-
tú už máme workout 
zónu, ktorá sa teší veľ-
kej obľube. 

Čo v sebe zahŕňa váš 
vzdelávací program?

Sme moderná ško-
la so špičkovým za-
riadením odborných 
učební, organizujeme 
poznávacie jazykové 
pobyty, kurzy atď., ako 
každá moderná škola. 
Máme štipendijný fond 
pre podporu talentov. 
Máme aj mimoriadne 
výsledky nielen v úspeš-
nosti našich absolven-
tov na vysokých ško-
lách, ale už počas štúdia 
u nás. Pravidelne zazna-
menávame úspechy na-
šich študentov v rámci 
Stredoškolskej odbornej 
činnosti i na najvyššej, 
celoštátnej úrovni. Tá 
úspešnosť, prirodzene, 
nie je samozrejmá. Je 
predovšetkým výsled-
kom poctivej prípravy 
študenta napríklad cez 
tzv. ročníkové projekty, 
kedy študent pod patro-
nátom skúseného kon-
zultanta vypracováva 
akúsi malú diplomovú 
prácu. Pre nás je však 
škola predovšetkým 
o zdravých a priateľ-
ských vzťahoch, otvá-
raní sa novým svetom, 
schopnosti rozlišovať a 
kriticky posudzovať in-
formácie, vidieť, kráčať 
a predovšetkým byť a 
spoznať samého seba. 

Deň otvorených dverí
sa uskutoční – 
ale online na našom 
webe a sociálnych 
sieťach
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DOMÁCNOSŤ 09

» Predám 2 dverovú via-
cúčelovú skriňu (vešanie, 
police), cena dohodou.Tel. 
0908880728

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

» Predám ovos, pšeni-
cu 18 € / 100 kg, Láb.Tel. 
0908745587
» Predám ovos, jačmeň, 
zemiaky, koreňovú zeleni-
nu.Tel. 0905695828
» Predám kuratá na ďalší 
chov 1-týždňové a star-
šie, očistené 2,90 € / kg, 
živé na zabitie 1,90 € / 
kg, M. Cauner, Kostolište 
152. Tel. 0908 151 966.Tel. 
0911206783
» Predám ošípané od 150 
do 180 kg.Tel. 0944682112
» Predám zemiaky na 
zimné uskladnenie žlté 
a ružové bal 25 kg, cena 
0,48 € / kg a drobné cena 
dohodou.Tel. 0915957746
» Darujem 3-mesačné 
mačiatka.Tel. 0908761258

HOBBY A ŠPORT 11

» Kúpim rôzne starožit-
nosti, staré hodiny, min-
ce, fotografie, trofeje.Tel. 
0903416726

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

» Predám  10 a 5 lit.de-
mižóny, bedničky na ovo-
cie, zeleninu, prepravky 
na víno. Poľovnícke tro-
feje a literatúru. Prehoz 
na gauč ušitú z kúskov 
kože 190x160 cm a na 
2 kreslá 60x160cm.Tel. 
0902679183

RÔZNE - INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15

» Anglický jazyk - učím in-
dividuálne so zaručeným 
úspechom v písaní, čítaní, 
rozprávaní, kanadská lek-
torka.Tel. 0902649353
» Naučím základy ruského 
jazyka.Tel. 0902649353
» Naučím hru na klavír v 
Ma, dospelých aj deti.Tel. 
0902307680

ZOZNÁMENIA 16

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 hore.

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom 
Kubíne a Krajská hvezdáreň v Žiline 
sú prvými nositeľmi titulov súťaže 
Ministerstva kultúry SR Kultúrno-
-osvetové zariadenie roka. Pri prí-
ležitosti dnešného Dňa osvetových 
pracovníkov im titul na návrh odbor-
nej poroty udelila ministerka kultúry 
Natália Milanová. Prvý ročník súťaže 
vyhlásilo ministerstvo kultúry 30. ja-
nuára 2020. Opatrenia prijaté proti ší-
reniu koronavírusu však vyhlásenie 
výsledkov posunuli z jari až na jeseň.

Oravské kultúrne stredisko uspelo 
v kategórii Kultúrno-osvetové zaria-
denie roka 2019 so všeobecným zame-
raním a Krajská hvezdáreň v Žiline v 
kategórii Kultúrno-osvetové zariadenie 
roka 2019 so špecializovaným zamera-
ním. Víťazi získajú osvedčenie o udele-
ní a užívaní titulu Kultúrno-osvetové 
zariadenie roka za rok 2019, finančnú 
odmenu 2 500 eur a artefakt symbolizu-
júci výhru v súťaži. Okrem iného majú 
právo používať titul Kultúrno-osvetové 
zariadenie roka za rok 2019 a zverejniť 
titul na svojom webovom sídle.

Zámerom súťaže Kultúrno-osve-
tové zariadenie roka je medzi iným 
ocenenie profesionality výkonov kul-
túrno-osvetových zariadení a podpora 
skvalitňovania ich činnosti. Obom ví-
ťazom srdečne blahoželáme.

Pre zaujímavosť - najviac kultúrno 
– osvetových zariadení v miestnych 
a regionálnych podmienkach je v Slo-
venskej republike. Zariadenia patria 
obciam a mestám v sídlach do 3000 
obyvateľov, teda v malých a stredne 
veľkých obciach.      Osobitné postave-
nie z hľadiska miestnej a regionálnej 
kultúry zastávajú mestá Bratislava a 
Košice, ako veľké aglomerácie. V tých-
to mestách sú vybudované najmä špe-
cializované kultúrne zariadenia, ktoré 
fungujú samostatne a svojou špecific-
kou činnosťou nesaturujú činnosť kul-
túrno- osvetových zariadení.  

Na regionálnej úrovni kultúry pô-
sobia spoločenské inštitúcie, ktoré pat-
ria síce do sféry kultúry, ale na druhej 
strane, veľmi dôležitou zložkou ich čin-
nosti je výchova a vzdelávanie.

Najlepšie Kultúrno-osvetové 
zariadenia roka 2019 získali tituly

» red
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Kamenárstvo Šarko-M.& syn

JABLONOVÉ 391
0910 308 881 nonstop, 034/778 7187 po 19 h

www.kamenarstvo-jablonove.sk

• 1-hrob od 990 €
• 2-hrob od 1300 €

všetky
kamenárske

práce
ZDARMA:
doplnky,
chodníky zo
zámkovej
dlažby,
doprava
do 100 km

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

AKCIA
NOVEMBER

krátka
dodacia lehota
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ANGLICKY, NEMECKY,
ČESKY

034/774 3321, 0948 062 319

MALACKY
Nová ul. 39

e-mail: manag@ba.telecom.sk

rodné listy, vysvedčenia, register
trestov, technické preukazy... iné
úradné doklady

16
-0

30
5

× STAVBA RD
× ZATEPLOVANIE

× MONTÁŽ 
× DEMONTÁŽ

STAVEBNÉ
PRÁCE

PRENÁJOM
LEŠENIA

0910 620 160

4. november 2008 
Barack Obama bol ako prvý Afroameričan 
zvolený prezidentom USA
5. november 1514 
korunovácia francúzskej kráľovnej, Márie 
Tudorovej, manželky francúzskeho kráľa 
Ľudovíta XII.

Výročia a udalosti
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

0907 211 797
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NAČO
KUPOVAŤ

drahé
náradie,

PRÍĎTE SI 
ho k nám 
POŽIČAŤ

náradia
K

P
h

www.123pozicovna.sk

Duklianskych hrdinov 5
Malacky (oproti Gajdárovi)

tel.: 0940 64 00 64
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MALACKY, PEZINSKÁ 11  •  tel.: 0903 742 222
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
www.kastaplus.sk
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9Malacky, Břeclavská 3, 0911 690 217, datom@datom.sk, www.datom.sk

CELOROČNÝ SERVIS
OKIEN, DVERÍ,
ROLIET, ŽALÚZIÍ

PREDAJ
VONKAJŠÍCH
A VNÚTORNÝCH PARAPIET
OKIEN, DVERÍ, ŽALÚZIÍ,
SIETÍ A SITOVÝCH DVERÍ
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA 2020

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

s podložkou 

1-hrob od 1190  € • 2-hrob od 1390 €

0910 902 635•0905 323 022AK
CI

A 
na
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é 
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kr

yt
y

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO: w
w

w.
ka

m
en

ar
st

vo
-b

oc
an

.s
k

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2290 € • 1-hrob od 1590 €
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AKCIA

Malacky, Brezová 2,
časť Padzelek (HOBBI)

tel.: 0911 914 813
e-mail: predajna@metiron.sk

www.metiron.sk
Po - Pia: 7:30 - 18:00 h

So: 7:30 - 13:00 h

DCD708 D2S

2x 18V
2,0 Ah

ŠPECIÁLNE CENY
NA CELÝ SORTIMENT

INDIVIDUÁLNE CENOVÉ PONUKY

179,00
195,00

ŠPECIÁLNA CENA

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

D25133

800 W
2,6 J 139,00

155,95

ŠPECIÁLNA CENA

1

900 W
125 mm

E4157

69,00
79,95

ŠPECIÁLNA CENAm 69
7

ŠPECIÁLNA

18V
Ah
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KONSAD s.r.o.
Gen. M. R. Štefánika 109 (za Tabarínom), Malacky
0905 310 906, konsad.pullman@gmail.com,
otváracie hodiny: po – pia: 9 – 18, so: 8 – 12

Továrenská ul.

Gen. M. R. Štefánika
Tabarín

bývalé kasárne

KONSAD

PREDAJ OKRASNÝCH RASTLÍN
z vlastnej produkcie za nízke ceny

~ TRVALKY ~ TRÁVY ~ OKRASNÉ A OVOCNÉ DREVINY
~ MULČOVACÍ MATERIÁL ~ SUBSTRÁTY
~ NETKANÉ TEXTÍLIE
~ MYKORHÍZNE HUBY
~ HNOJIVÁ ~ TRÁVOVÉ OSIVÁ
~ PROJEKTY ZELENE ~ REALIZÁCIA ZÁHRAD
~ AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY
~ ÚDRŽBA ZELENE
~ VODNÉ PRVKY
    (POTOKY, JAZERÁ)

PREDAJŇA OTVORENÁ!
pondelok – piatok
sobota

9.00 – 18.00
8.00 – 12.00

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

Príklad:
RP MA 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 vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, MA zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.
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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700
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0903 150 740, 0905 470 264

» MALIARSKE
   A NATIERAČSKÉ PRÁCE
» ELEKTRIKÁRSKE
   A INŠTALAČNÉ PRÁCE
» STIERKOVANIE 
» SADROKARTÓN
» OBKLADY A DLAŽBY
» POKLÁDKA PARKIET
» RUČNÉ OMIETANIE
» ZATEPĽOVANIE
» TAPETOVANIE

A JE  TO!A  JE  TO!

0 264

ŽBY
KIET
NIE
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?

Viete čo sú 2D informácie? Sú to 
sprostredkované informácie, ktoré 
prijímame počúvaním alebo čítaním. 
Učitelia v škole nám väčšinu dávajú 
2D informácie. 

Vysvetľujú nám niečo, pri čom sme 
neboli. 5D informácie získavame všetký-
mi piatimi zmyslami - okrem očí, aj ruka-
mi, čuchom a chuťou. Sme vtiahnutí do 
príbehu, zostáva v nás aj emócia a všetko 
sa to ukladá do nášho podvedomia. 2D 
informácie získavame keď si napríklad 
budeme čítať knihu receptov alebo knihu 
o tom, ako sa jazdí autom. 5D informácie 
získame, keď budeme skutočne variť a 
autom jazdiť. 2D je naštudované a 5D 
je prežité. To prvé je naučená teória, to 
druhé prax a skúsenosť. Dnes máme veľa 
2D expertov, ktorí vyštudovali špičkové 
školy. Niektorí píšu na ministerstvách 
stratégie rezortov a krajiny, iní vedú veľ-
ké firmy alebo učia na univerzitách. 

Rozprávajú a píšu o niečom, čo sami 
nikdy nerobili - o inováciách, transfor-
máciách alebo stratégiách. A tak máme 
dobré strategické dokumenty a zle spra-
vovanú spoločnosť. Chýbajú znalosti, 
skúsenosti aj zdravý sedliacky rozum. 
Sedia za počítačmi a nemajú čas, aby 
vyšli von medzi reálnych ľudí, podniky, 

farmy a spoznali ich problémy. 
Kedysi mi zavolala jedna dáma, kto-

rá vyštudovala americkú univerzitu. Pí-
sala sociálny program politikovi a chcela 
cez telefón vedieť, čo a ako robíme v Dob-
rom Pastierovi v Kláštore pod Znievom. 
Na 5D informácie nemala čas, musela pí-
sať. Máme sociálny podnik a zhora nám 
posielajú odkazy na rôzne internetové 
stránky, formuláre a súťaže. Chcú od 
nás 2D príbehy ale my riešime 5D prob-
lémy - pripraviť jedlo pre 600 ľudí, obria-
diť polia a zvieratá, navoziť potraviny z 
Potravinovej banky, nájsť ľuďom prácu. 
Chodia aj „Bírešove trestné komandá“ 
veterinárov. 

Niekedy mám pocit, že kravu videli 
na obrázku, ale dávajú pokuty za privia-
zané teliatko ku svojej matke, za lasto-
vičky v maštali, málo vody pre ovečky na 
noc, alebo veľké dier-
ky na sieťkach na ok-
nách. 2D úradníkov 
pribúda s tých, čo 
veciam rozumejú a 
vedia ich robiť ubúda. 
Z analýz a stratégií 
2D expertov 
sa ľudia ne-
najedia.

2D experti

» Ján Košturiak
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 11. 2020

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 45%
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Nepodliehajte zaužívaným ošúcha-
ným tvrdeniam o depresii na jeseň a 
o tom, ako čo najrýchlejšie toto obdo-
bie treba nejak “pretrpieť”.

Jeseň je totiž rovnaké ročné obdobie 
ako ktorékoľvek iné a napríklad v po-
rovnaní s letom, keď sa náš organizmus 
mimoriadne namáha, aby udržal teplotu 
organizmu v prijateľných medziach či 
keď trpí deficitom spánku počas krát-
kych nocí, je pre nás jeseň vlastne pro-
spešná.Je to hneď z viacerých dôvodov. 
Napríklad, spíme dlhšie, pretože sa sko-
ro stmieva, mnohé aktivity jednoducho 
večer už nevykonávame. Aj ráno si, ak 
máme šancu, doprajeme “pomalšie” 
zobúdzanie. Čiže, nepriamo, bez toho, 
aby sme to nejak ovplyvňovali, má náš 
organizmus možnosť dôkladnejšie rege-
nerovať a akumulovať energiu na ďalší 
pracovný deň.Jeseň nám tiež poskytuje 
čosi, čo okrem jari už žiadne ročné obdo-
bie asi nemôže. 

Prechádzky v krásnom počasí “ba-
bieho leta” v prírode, pri ideálnej von-
kajšej teplote, v obklopení tej najkrajšej 
palety farieb. Na náš organizmus takéto 
prechádzky pôsobia mimoriadne po-
vzbudzujúco, osviežujúco a v podobe 
hormónu endorfín nás robia aj šťastný-
mi. Endorfín je totiž takzvaná “droga” 
šťastia, pokoja, pohody.Nuž a na jeseň 
prirodzene meníme aj stravu a vonkaj-

ším okolnostiam počasia prispôsobuje-
me konzumované nápoje. Ak začneme 
tým druhým, potom treba spomenúť 
rôzne bylinkové čaje, ale aj čaje so zázvo-
rom, ktoré nám významne pomáhajú bu-
dovať si imunitu a ktoré vytvárajú pocity 
pohody a tepla. 

Akosi prirodzene sa dostávame aj k 
spotrebe sezónneho ovocia, najmä  pre 
zdravie mimoriadne potrebných jabĺk, 
ale aj pochúťok z nich, ktoré zas vyžadu-
jú napríklad také “koreniny”, ako je ško-
rica. A škorica je pre naše zdravie priam 
zázrak. Svoje vedia diabetici, ktorým 
znižuje hladinu krvného cukru, ale aj 
“otužilci”, pre ktorých je škorica či muš-
kátový orech výbornou podporou imu-
nitného systému. Dokonca fungujú aj 
ako preventívne prírodné antibiotikáTak 
zabudnite na depresie a užívajte si jeseň, 
využite jej dary, príroda vie, ako nás má 
pripraviť na zimu!

Jeseň je mimoriadne prospešná 
pre organizmus

» red
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Objednávka na osobný odber alebo donášku 
Po-pia od 8:00 do 21:00
1. Rozvoz od 10:00

So-ne od 10:00 do 21:00
1. Rozvoz od 11:00

Kompletná ponuka na
www.plzenskahodovna.sk

Telefonické objednávky
0948 656 456

Plzeňská Hodovňa, Pribinova 16, Malacky www.plzenskahodovna.sk

DONÁŠKA MALACKY ZDARMA!

Vy nemôžete k nám, ideme my k vám!
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Kompletná ponuka na
www.malackaplzenka.sk
Malacká Plzeňka, Jesenského 3, Malacky

DONÁŠKA MALACKY ZDARMA!

Vy nemôžete k nám, ideme my k vám!

www.malackaplzenka.sk
Telefonické objednávky

0948 077 066

Objednávka na osobný odber alebo donášku 
Po-pia od 8:00 do 21:00
1. Rozvoz od 10:00

So-ne od 10:00 do 21:00
1. Rozvoz od 11:00
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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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STAVEBNÁ ČINNOSŤ

BENÁTSKEBENÁTSKE
STIERKYSTIERKY

BENÁTSKE
STIERKY

0905 83 83 97 • slavo.novota@gmail.com

• VÝSTAVBA RD
• PORADENSTVO
• ZATEPLOVANIE
• MAĽBY, NÁTERY
• BRÁNY

• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• SÁDROVÉ ŠTUKY
• KOVOVÝROBA
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žalúzie · siete · rolety · roletky
 · okná · dvere · zasklenie
balkónov · zimné záhrady

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

0903 526 876  |  0910 114 407

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk
POBOČKA  ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ
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Obec Plavecký Mikuláš v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov týmto oznamuje, že
stavebné pozemky

- pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným 
číslom 5800, druh pozemku Orná pôda vo výmere 702 m2 , 
- pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným 
číslom 5808, druh pozemku Orná pôda vo výmere 707 m2 , 

vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Malacky pre 
katastrálne území Plavecký Mikuláš na LV. č. 584  2161, sú určené 

na odpredaj a budú sa predávať podľa ustanovenia § 9a ods. 1 
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov 
priamym predajom najmenej za cenu vo výške 

všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa vyhlášky 
MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty 

majetku v znení nehorších právnych predpisov,
t.j. minimálne za cenu 40,76 €/m2

Podľa § 9a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších právnych predpisov obec týmto stanovuje lehotu 
na doručenie cenových ponúk pre záujemcov o kúpu uvedeného 
majetku obce

do 07.12.2020, osobne alebo poštou, do podateľne 
obecného úradu v Plaveckom Mikuláši

Cenové ponuky je potrebné doručiť v určenom termíne v písomnej 
forme na Obecný úrad obce Plavecký Mikuláš 307, 906 35 
Plavecký Mikuláš 906 35 (za deň doručenia návrhu poštou sa 
rozumie deň doručenia poštovej zásielky do podateľne obecného 
úradu v Plaveckom Mikuláši)

Podmienky priameho predaja sú zverejnené 
a) Na úradnej tabuli obce od 27.10.2020
b) Na internetovej stránke obce Plavecký Mikuláš: 
www.plaveckymikulas.sk

SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955 ∙ www.kipa-kimlicek.sk

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, 
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
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FIRMA KIPA
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www.isover.sk

Top tepelnoizolačné 

vlastnosti, stačí tenšia vrstva

Ľahšia montáž vďaka 

rozopretiu medzi krokvami

Komfortnejšia montáž 

vďaka zníženej prašnosti

Jednoduchšie prenášanie 

s rukoväťou Handgrip

Ľahšie rezanie vďaka 

značeniu na povrchu izolácie
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Nov? Kia Sorento. Dostupn? aj vo verzii Hybrid.
Predstavujeme v?m Tplne novT Kia Sorento. Toto priestrannF 7-miestne SUV 
kombinuje pohodlie a priestor s najmodernejFJmi technolOgiami - to vFetko 
v kr?snom balenJ. Vyberte sa pohodlne kamko,vek s autom, ktorF je 
pripravenF zvl?dnuJ foko,vek, fo v?m aivot prinesie na ceste aj v terFne.

SpolofnosJ MALACKY AUTO, s. r. o., bola na rok 2016 nosite,om najprestJanejFieho 
ocenenia pre predajcu vozidiel KIA na Slovensku!

Malacky Auto, s. r. o., Pezinsk? 37, Malacky, T: 0948 303 226, E: kia-predaj@malacky-auto.sk
W: www.malacky-auto.sk

www.kia.sk

Zvl?dnete foko,vek.
Nov? Kia Sorento.

Kombinovan? spotreba paliva 6,4 - 6,8 l/100 km, emisie CO2 : 145 - 179 g/km. * Z?ruka 7 rokov/150 000 km. Obr?zok je ilustrafnW.

U` V NAEEJ

PREDAJNI
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0911 566 799 0904 466 799
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

339 € 389 €

499 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH
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KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

• výkup kovového odpadu
   a farebných kovov
• výkup papiera

Odťahová služba zadarmo
Poskytujeme doklad o likvidácii

Facebook: Kovošrot Vašin Čáry
63
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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S cieľom chrániť zdravie zamestnan-
cov v prevádzke ako aj obyvateľov 
miest a obcí upraví Slovenská pošta 
doručovanie niektorých doporuče-
ných zásielok. Obyčajné a doporuče-
né zásielky dostanú adresáti priamo 
do schránok, úradné zásielky si pre-
vezmú na verejnom priestranstve. 

Ak adresáti nebudú zastihnutí na 
adrese, dostanú do poštovej schránky 
oznámenie o uložení tejto úradnej zásiel-
ky. Vyplýva to z rozhodnutia Vlády SR 
a príkazu ministra dopravy a výstavby 
Andreja Doležala, ktoré dnešným dňom 
nadobudli právoplatnosť. 

Slovenská pošta doručuje denne 
tisíce zásielok po celom Slovensku. Jej 
zamestnanci v pobočkách, ako aj v teré-
ne prichádzajú do kontaktu s miliónmi 
obyvateľov. Aby sa minimalizoval kon-
takt, bolo potrebné obmedziť doručo-
vanie niektorých zásielok. Doručovanie 
obyčajných listových zásielok pokračuje 
ako doposiaľ. Zásielku doručovateľ vho-
dí do poštovej schránky. V prípade, že 
sa zásielka nedá kvôli veľkosti vhodiť do 
schránky, bude uložená v pobočke pošty. 
Doručovateľ nechá oznámenie o uložení 
zásielky zákazníkovi v schránke.

Štandardné doporučené zásielky 
bude Slovenská pošta doručovať vhadzo-
vaním do domovej listovej schránky, pri-
čom za deň doručenia sa bude považovať 

deň vhodenia takejto zásielky do schrán-
ky. V prípade, že sa zásielka nedá kvôli 
veľkosti vhodiť do poštovej schránky, 
bude uložená na pobočke pošty. Doručo-
vateľ nechá oznámenie o uložení zásielky 
na pošte.

Výnimkou je doručovanie úrad-
ných zásielok, poistených listov, dopo-
ručených listov so službou „Dobierka“, 
„Doručenka“, „Do vlastných rúk“, poš-
tových poukazov na adresu a na výplatu 
doručovaných s peniazmi. Doručovateľ 
ich doručuje na verejnom priestranstve 
(napr. Pred bytovým domom, rodinným 
domom, sídlom organizácie), pričom ad-
resáta privolá cez zvonček. Aj tu platí do-
držiavanie bezpečnostných opatrení, tzn. 
adresát musí byť vybavený rúškom alebo 
inou ochranou tváre, musí mať vlastné 
pero a treba dodržiavať primerané vzá-
jomné odstupy. Ak je adresát  nezastihnu-
tý, doručovateľ nechá v domovej listovej 
schránke oznámenie o uložení zásielky 
(tzn. žltý lístok) a zásielku uloží na poboč-
ke pošty.

Slovenská pošta vyzýva občanov, aby 
boli ohľaduplní, opatrní a zodpovední pri 
preberaní zásielok. V prípade karantény 
alebo podobnej situácie preto prosí zá-
kazníkov, aby z bezpečnej vzdialenosti a 
bezpečným spôsobom jasne informovali 
doručovateľov, že aktuálne nemôžu prísť 
s nimi do kontaktu a prevziať si zásielku.

Slovenská pošta upravuje spôsob 
doručovania zásielok

» Zdroj - Slovenská pošta - TS

V boji proti koronavírusu odporú-
čajú odborníci zvýšiť príjem vita-
mínov. Významnú úlohu v tomto 
smere zohráva vitamín D. Priná-
šame jednoduché recepty, ktoré 
vám ho môžu pomôcť doplniť.

Bežne získava naše telo vitamín D 
prostredníctvom slnečného žiarenia. V 
jesenných a zimných mesiacoch, kedy 
je slnečných lúčov menej, nám jeho zá-
soby môžu pomôcť doplniť aj niektoré 
potraviny. Sú to predovšetkým ryby, na-
príklad losos, tuniak či sardinky, potom 
oleje z rybej pečene, ale aj vaječný žĺtok, 
mlieko a mliečne výrobky, kvasnice či 
rastlinné tuky a oleje.

Penne s lososom 
a smotanovou omáčkou
Suroviny: 300 g cestovín Penne, filet čer-
stvého lososa, olej, 1 menšiu cibuľu, cca 
150 ml smotany, soľ, korenie, syr typu 
parmazán, rukola na ozdobenie

Postup: Cibuľu očistite a nadrobno na-
krájajte. Lososa pokrájajte na kocky. 
Na panvicu nalejte olej, vložte cibuľu a 
orestujte, potom pridajte lososa, soľ a 
nechajte pár minút podusiť. Následne 
zalejte smotanou, okoreňte a na mier-
nom ohni krátko povarte, priebežne 
premiešajte.

Do hrnca dajte vodu, pridajte soľ, 
priveďte k varu a vložte cestoviny. Keď 

budú uvarené, vodu zlejte (cestoviny 
nepremývajte pod studenou vodou) a 
cestoviny vložte na panvicu k lososovi 
a smotanovej omáčke. Zvyšný škrob, 
ktorý zostane na cestovinách, omáčku 
mierne zahustí. Pridajte nastrúhaný syr 
a všetko spolu premiešajte. Na tanieri 
môžete ozdobiť rukolou.

Nátierka s tuniakom
Suroviny: 1 vaničku syru typu cottage, 1 
konzervu tuniaka, 1PL horčice, 1 jarnú 
cibuľku, soľ, korenie

Postup: Tuniaka zmiešajte v miske so 
syrom cottage a horčicou a nadrobno 
nasekanou jarnou cibuľkou. Nátierku 
dochuťte korením a soľou. Podávajte s 
celozrnným chlebom.

Šalát s vajíčkom a tuniakom
Suroviny: 1 menšiu bielu cibuľu, 1 čer-
venú cibuľu, 2 ČL bieleho vínneho octu, 
1 PL dijonskej horčice, 4 PL olivového 
oleja, 2 vajcia, štipku soli, 2 paradajky, 
200 g tuniaka v oleji, 1 rímsky šalát, 100 
g baby mix šalátu, korenie, 50 g malých 
čiernych olív

Postup:
Zálievka: Bielu cibuľu očistite, 

nadrobno nakrájajte a vložte do misky. 
Zalejte octom, olejom a horčicou, podľa 
potreby prisoľte a okoreňte.
Šalát: Vajcia uvarte natvrdo, očistite a 

rozkrojte na štvrtiny.
Červenú cibuľku nakrájame na ko-

lieska, paradajky nakrájajte na štvrtin-
ky. Umyte šalát, natrhajte na menšie 
kúsky, vložte do misky, zalejte polovi-

cou zálievky a zľahka premiešajte. Ci-
buľu, paradajky, olivy, kúsky tuniaka a 
vajíčko položte na šalát a polejte zvy-
škom zálievky. Podávajte s celozrnným 
pečivom.           TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

SPOLOČNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny

Recepty s vitamínom D proti COVIDU

Pripravte si cestoviny s lososom.                                        foto autor ThorstenF pixabay
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Bratislava • Malacky

www.rolvex.sk
0905 485 891

garážové brány
predokenné

rolety
ploty, brány

VÝRAZNÉ  Z¼AVY

VÝHLIADKOVÝ LET

ZADARMO!
pri nákupe nad 2000 EUR
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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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0907 721 667, Malacky

OBKLADY A DLAŽBY
• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU
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www.starcentrum.sk

ZLIKVIDUJME CORONA VÍRUS COVID 19 V NAŠICH PRIESTOROCH

OBJEDNAŤ LIKVIDÁTOR SD60 - 30W MÔŽETE NA E-SHOPE

Jedinečným zariadením SD60 - 30W, je likvidátor hmyzu, baktérii a vírusov od spoločnosti STAR CENTRUM.

Len za 
49,90 € 

Použitie:
LIKVIDÁTORA SD60 – 30W je možné využívať v domácnostiach, reštauráciách, hoteloch, 
obchodných priestoroch, zdravotných zariadeniach, kanceláriách, výrobných a skladových 
priestoroch a na iných miestach, kde sa vyžaduje ničenie hmyzu alebo baktérií a vírusov. 
Výhodou je, že nepotrebujete používať žiadne chemické a iné prípravky a zasiahnete každý 
kút v miestnosti.

Likvidátor SD60 – 30W je viacúčelovým, certifikova-

ným zariadením, ktorým zabezpečíme dezinfekciu 
priestorov od vírusov až po likvidáciu nežiadúceho 
lietajúceho hmyzu.

Zariadenie obsahuje: UVA žiarivky, ktoré priťahujú 
lietajúci hmyz a tento je usmrtený zabudovanou 
elektrickou mriežkou, ako sú napríklad muchy, 
komáre, mole a iné.

Prílohou sú germicídne žiarivky 2x15W. Po ich 
inštalovaní a zapnutí, žiarením vydezinfikujete za 30 
min od 10m² až do 40m² vášho priestoru, od všetkých 
mikroorganizmov, ako sú baktérie, vírusy a prvoky,   
čo spôsobí fotochemický rozklad ich DNA a zničenie.

66
-0

22
6



MA20-44 strana - 14

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO / SLUŽBY, ZAMESTNANIE Najčítanejšie regionálne noviny
14

“Pilotné testovanie obyvateľstva na 
COVID-19 na Orave a v Bardejove malo 
veľký význam. 

Identifikovalo sa ním 5594 infekčných 
ľudí, ktorým sa nariadila domáca izolácia. 
Zavedenie antigénových testov podporu-
jem, pretože dokážu dostatočne a rýchlo 
identifikovať ľudí s veľkou vírusovou nálo-
žou – teda najviac infekčných, ktorí môžu 
ľahko nakaziť iných, vrátane tých najzrani-
teľnejších. Aj takýmto spôsobom znížime 
riziko prenosu nákazy a sme opäť bližšie k 
tomu, aby sme zmenili vývoj chorobnosti 
COVID-19 a jeho nepriaznivý trend. 

Pre epidemiológov, ktorí už mesiace 
trasujú kontakty pozitívne testovaných 
ľudí, je to veľká pomoc. Stále však musí-
me pokračovať vo vyhľadávaní úzkych 
kontaktov, pretože sa nám tak darí vyhľa-
dať aj osoby v inkubačnom čase nákazy, 
ktoré ešte príznaky nemajú, no ochorenie 
môžu šíriť ďalej.

Ďakujem všetkým, ktorí sa pilotného 
testovania zúčastnili. Dojímala ma obe-
tavosť našich odborných pracovníkov, 
zdravotníkov, vojakov a dobrovoľníkov. 
Potešila ma trpezlivosť, disciplinovanosť a 
ochota ľudí dať sa otestovať.

Ľuďom, ktorí z testovania odišli ako 
pozitívni odporúčam, aby z výsledku ne-
mali strach. Je dobre, že o tom vedia, preto-
že ak by u nich nastali zdravotné kompliká-
cie, už poznáme ich diagnózu a zdravotníci 

im v prípade potreby vedia zabezpečiť 
adekvátnu zdravotnú starostlivosť Sledujte 
počas domácej izolácie svoj zdravotný stav 
a v prípade zhoršenia príznakov kontakto-
vali svojho ošetrujúceho lekára.

Ľudí s negatívnym výsledkom by som 
rád povzbudil, aby nepoľavili v dôsled-
nom dodržiavaní vysokého hygienického 
štandardu a aby sa naďalej aktívne chrá-
nili pred infekciou.

Epidemiologická situácia na Sloven-
sku je totiž vážna.

Seba, svoju rodinu a známych ochrá-
nime tým, že budeme pri nevyhnutných 
cestách mimo svojich domovov nosiť 
správne nasadené a čisté rúško, udržíme 
si aspoň dvojmetrový odstup od iných ľudí 
a budeme si často umývať a dezinfikovať 
ruky. Viem, že ide o denne opakované zák-
ladné zásady, nepodceňujme ich však. 

Prosím, dodržiavajme tiež uznese-
nia vlády SR a opatrenia Úradu verejného 
zdravotníctva SR. Sú nastavené tak, aby 
sme šírenie nového koronavírusu nedobie-
hali, ale predbehli a spomalili ho.

Súčasne nastavenými pravidlami 
chceme docieliť, aby sme COVID-19 ne-
zanášali napríklad do svojich rodín, kde 
cítime maximálny pocit bezpečia. Neob-
chádzajme platné opatrenia, pretože tým 
riskujeme veľa.”

Stanovisko ÚVZ SR k plošnému a 
pilotnému testovaniu 

» PhDr. MUDr. RNDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
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Pracuj v Hradci Králové
OPERÁTOR VÝROBYY  
145 KČ/ hod. po zapracovaní
- 8 hodinové zmeny / ranné - denné - nočné
- 12 hodinové zmeny /ranné - nočné
- dlhodobá práca
- týždenné zálohy
- výplaty načas
- ubytovanie 
   zabezpečené

0800 500 091 +420 730 893 3380800 500 091 +420 730 893 338
Podmienkou je ukončené Podmienkou je ukončené minimálne učňovské vzdelanieminimálne učňovské vzdelanie
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

Kaufland Malacky Mzda: 3,9996 €/h. brutto 

BILLA Malacky Mzda: 3,3330 €/h. brutto  

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Nástup ihneď.
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Spoločnosť aktívna vo vodnom hospodárstve
hľadá do trvalého pracovného pomeru:

Kontakt: 0915 973 529

SERVISNÝ TECHNIK
vodičský preukaz skupiny B
stredoškolské vzdelanie elektrotechnického smeru
nástupný plat 900 EUR brutto
(po zaškolení 1100 EUR brutto)
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

• VODIČ "C" - 4,63 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie 
   do výšky 2,10 €/hod. brutto  
 

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a ODMENY 

NÁSTUP IHNEĎ 

Miesto výkonu práce BRATISLAVA
0911 / 721 409, recepcia@aii.sk

Zimná údržba ciest a komunikácií v BA 

• VODIČ "B", "T" - 3,33 €/hod. brutto + osob. ohodnotenie 
  do výšky 2,10 €/hod. brutto

94
-0

15
7

SUPPORT TO 
 UK NATIONALS

LIVING IN SLOVAKIA

www.uknationals.iom.sk 

UKnationalsSK@iom.int 

+421 908 342 340 

Services are provided by International 
Organization for Migration (IOM).

CHANGES 
DUE TO

THE UK’S
 DEPARTURE

FROM 
THE EU
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KÚRENIE
CHLADENIE

w w w . k l i m a t i z a c i a . i n f o

0910 111 100 / 0905 744 062

•predaj
•montáž
•servis

aj na splátky
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Máte záujem o

Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom 
čísle: 0918 352 586

predaj  
nevysporiadaného podielu 
na byte, dome alebo pozemkoch?
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OBCHODNÝ PRIESTOR 70 m2

0905 320 755, orionrent@centrum.sk

• Malacky
• novostavba
• na autobusovej a vlakovej stanici 

NA PRENÁJOM
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Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je

nákladná váha a železničná vlečka.
0901 708 070

pkprenajom@gmail.com
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predavačku
do cukrárne na TPP

(možnosť aj dochodkyňa)
Mzda: 650 € bru�o 

+ prémie

TEL.: 0908 120 859
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0908 979 469

INZERCIA
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Veľkorysá stavebná prestavba bojnické-
ho hradu na zámok v rokoch 1889 – 1910 
okrem neprehliadnuteľnej novogotickej 
architektúry priniesla v jednotlivých 
interiéroch aj veľmi pokrokové riešenia. 

Okrem zavedeného vodovodu, splacho-
vacích toaliet, nových kachľových pecí a 
kozubov, prestavovaný objekt dostal aj uni-
kátny teplovzdušný systém kúrenia v priesto-
re Oranžérie, dnešnej Zimnej záhrady. 

O projekte tohto systému kúrenia ro-
koval gróf Ján Pálffy s viedenskou firmou 
Meidinger. Jedným so zakladateľov vie-
denskej firmy bol nemecký fyzik Heinrich 
Meidinger (1832 – 1905), ktorý sa zaoberal 
viacerými technickými postupmi pri zavá-
dzaní nových spôsobov výroby elektrickej 
energie, vykurovania a osvetlenia. V roku 
1869 skonštruoval prvú pec, v ktorej bol po-
užitý princíp pomalého spaľovania s regu-
lačným, plniacim a ventilačným potrubím. 
Tento systém sa začal využívať aj za hrani-
cami Nemecka. V roku 1872 bola vo Viedni 
založená spoločná firma Heinricha Meidin-
gera a Hermana Heima (1846 – 1919), ktorá 
uviedla na trh nový teplovzdušný vykuro-
vací systém pomocou prieduchov z jedné-
ho centrálneho zdroja tepla kachlí alebo aj 
kozuba. Kachle a aj kozuby sa čoskoro stali 
veľmi populárnymi kvôli ich rýchlemu a 
nastaviteľnému vyžarovaniu tepla.

V bojnickom zámku doposiaľ existuje 
pec v priestore pod Zimnou záhradou, do 

ktorej sa v minulosti kúrilo a prieduchmi 
umiestnenými pod oknom v Zimnej záhrade 
sem prúdilo teplo. V interiéroch zámku sa 
nachádzajú aj tri kozuby s teplovzdušnými 
prieduchmi značené Hermanom Heimom. 
Prvý kozub v Jedálni má vykurovacie teleso 
prekryté farebnou emailovou mrežou. Oblo-
ženie kozuba vyhotovené z dubového dreva 
má bohatú figurálnu rezbu s motívom bo-
jovej scény a erbu mesta Kolín nad Rýnom. 
Druhý kozub má architektonicky upravené 
vonkajšie kamenné obloženie s plastickou 
výzdobou. Vykurovacie teleso je prekryté 
prerezávanými liatinovými mriežkami, kto-
ré sú na povrchu čiastočne zlátené a bohato 
dekorované geometrickými a rastlinnými or-
namentami. Tretí kozub má jednoduché ob-
loženie a vykurovacie teleso prekryté čiernou 
mriežkou s prerezávanými ornamentami.

Ako sa kúrilo v Bojnickom zámku 
na začiatku 20. storočia

» Katarína Malečková
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PRACUJ
U NÁS v ČR 
MZDA OD 850 € 
DO 1300€

Bezplatná infolinka
0800 500 091

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Stupave

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď. Možnosť ubytovania.
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Hľadáme
nového
kolegu

AUTOMECHANIK
Požiadavky: bežné opravy LIAZ, MULTICAR, AVIA • vod. preukaz sk. B
• zváračský preukaz výhodou • vod. preukaz sk. C výhodou
Mzda: základná 760 € + odmena od 0 – 200 €
Zmluva: na dobu neurčitú, nástup IHNEĎ

Partizánska 1089/2
Malacky

Kontakt: 0903 576 340
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1. november 1943  
Druhá svetová vojna: začala sa Operácia Goodtime – námorná pe-
chota USA sa vylodila na Bougainville na Šalamúnových ostrovoch

Výročia a udalosti
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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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

 s negatívnym COVID-certifikátom môžete pracovať
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

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

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 


