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Ako pijavice

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Moc neskutočne chutí. Niektorí sa 
jej nemôžu dojesť. Lenže – nekon-
trolované prejedanie sa dosť ochro-
muje činnosť mozgu.

Na druhej strane, sú aj takí, ktorí 
ho zas až tak bystrý nemajú ani v lač-
nom stave. V zásade však platí, že v 
stave presýtenosti sa mozgu nedostáva 
až tak veľa krvi a najmä kyslíku v nej. 
Krásny príklad máme v posledných 
dňoch za oceánom. Tam sa manželský 
pár Trumpovcov tak opil mocou, že v 
žiadnom prípade si neuzná, že splno-
mocnenie na výkon moci od voličov 
už dávno stratil. Žije v presvedčení, že 
moc je jeho, je jej vlastníkom, správ-
com, vykonávateľom. A ešte k tomu 
nikým a ničím neobmedzený. Ani len 
časom.

Pijavice sú v podstate (už na po-
hľad) nie celkom „apetitlich“ živočíchy. 
Prisajú sa a žijú si. Ale lapiduchovia už 
dávno zistili, že popri tom majú aj jed-
nu dobrú vlastnosť – keďže sú nenažra-
né a vysávajú čo im sily stačia, občas 
vysajú aj to zlé, čo sa v organizme člo-
veka nachádza.

V politike je to podobné. Pijavice 
nášho štátu, ktorých sú teraz plné titul-
ky médií, vysali z jeho občanov aj ne-

všímavosť, nepozornosť, ľahostajnosť. 
To by si mali všimnúť najmä súčasní 
„mocní“. Lebo história, ak sa z nej ne-
poučíme, sa rada zvykne opakovať.

Prisať sa na moc a zabudnúť na os-
tatných, dokonca aj na tých, ktorí k nej 
pomáhali. To je také – no – dosť nízke, 
ak nie hlavne smutné. Opiť sa tou mo-
cou, prestať uvažovať a robiť už len to 
a tak, aby sa tá moc nijak neoslabila. 
Používať na jej udržanie metódy, kto-
ré sa často pohybujú nielen na hrane 
etiky, morálky a empatie, ale už aj zá-
kona, nehovoriac o slušných mravoch. 
Je smutné, že to platí pre takmer každú 
moc a nielen na Slovensku. Výnimky 
sú voličmi nepochopenou raritou. Vý-
nimky sa totiž považujú za slabochov. 
Dokonca aj moc samotná podlieha 
strachu z toho, že by mohla pôsobiť 
slabošsky, ak by sa správala slušne, 
korektne, chápavo, povzbu-
dzujúco a nie zastrašova-
la, vydierala nútila...

„Prístup k moci by 
mal byť zakázaný tým, 
ktorí ju milujú.“ Myslel 
si  Platón. 

Pekný týždeň, 
vážení čitatelia

15. novembra 1983     
bola založená Turecká republika Severný 
Cyprus.

Výročia a udalosti

16. novembra 1989  
V Bratislave sa uskutočnil nepovolený študentský pochod za lep-
šie podmienky v školstve 

Výročia a udalosti
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY
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www.strecha.ws
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PRIAME EXPRESNÉ AUTOBUSOVÉ 
LINKY Z BRATISLAVY

Lístok 
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Do divadla či galérie z vlastnej obý-
vačky? V sobotu 14.novembra 2020 
bude možné všetko. Aj to, len tak,  
v domácom oblečení, pozrieť si z 
pohodlia vlastnej sedačky podľa 
vlastného výberu virtuálne výsta-
vy, komentované audio či video 
prehliadky, kurátorské sprievody, 
prednášky, diskusie, inštruktážne 
videá, herné zóny, kvízy a iné zau-
jímavé aktivity a miesta vybraných 
slovenských múzeí a galérií. 

Online Noc múzeí a galérií 2020 
sa odohrá v sobotu 14.novembra od 
15h do 24h na webovej adrese nmag.
snm.sk, kde sa návštevníkom virtuál-
ne predstaví so svojou online ponukou 
20 múzeí a galérií v Bratislave a spolu 
s nimi aj všetkých 18 špecializovaných 
múzeí Slovenského národného múzea 
po celom Slovensku.

Organizátorom akcie, ktorá je už 
XVI. ročníkom populárneho celoeu-
rópskeho podujatia Noc múzeí a galé-
rií (len v tomto roku kvôli pandémii s 
posunutým termínom z tradičnej tretej 
májovej soboty na november a zmenou 
charakteru na online podujatie) je Slo-
venské národné múzeum v spolupráci 
so zbierkovými inštitúciami v Bratisla-
ve. 

Hoci posunutý novembrový termín 
mal byť pôvodne spojený s návštevou 

„kamenných“ kultúrnych inštitúcií, 
kvôli druhej vlne pandémie sa SNM 
rozhodlo Noc múzeí a galérií predsa 
zorganizovať aspoň v online forme. 

„Slovenské národné múzeum má 
síce s koordináciou tohto obľúbeného 
podujatia na Slovensku dlhoročné skú-
senosti, no tento špeciálny online roč-
ník predstavuje novú výzvu. Verme, 
že si aj táto snaha o priblíženie kultúry 
širokým vrstvám spoločnosti online 
cestou nájde svojich priaznivcov. 

Bolo by „fajn“, ak by sa ponuka 
múzeí  a galérií v online svete v budúc-
nosti začala stále viac približovať tej v 
„kamenných“ kultúrnych inštitúciách. 
Aby tak ľudia,  ktorí možno nemajú 
čas chodiť do múzeí a galérií častejšie, 
prípadne sa žiadne väčšie múzeum či 
galéria v blízkosti ich domova nena-
chádza, do nich zavítali z času na čas 
aspoň virtuálne,“ povedal generálny 
riaditeľ Slovenského národného múzea 
Branislav Panis.

Program online Noci múzeí a galé-
rií 2020: nmag.snm.sk

Z obývačky rovno 
do múzea? Prečo nie?

» Zdroj: SNM

14. november 1969 
Program Apollo: štart lode Apollo 12, druhej 
pilotovanej misie, ktorá pristála na Mesiaci.

19. novembra 1969 
Program Apollo: lunárny modul kozmickej 
lode Apollo 12 s astronautmi Conradom a 
Beanom pristál na Mesiaci 

Výročia a udalosti
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 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%

Poznáme viacero spôsobov ako od-
strániť pleseň. Samozrejme, je dôle-
žité aj na akom povrchu sa nachádza. 

Ocot je všestranný pomocník v do-
mácnosti. Je to čiastočne kyselina, ktorá 
zneškodní baktérie a plesne. Postup: 
Vlejte ocot do rozprašovača a vystriekaj-
te s ním steny, poprípade rohy v kúpeľni 
alebo sprchový kút. Nechajte pôsobiť. 

V kuchyni môžeme zostať, zimným 
ovocím je grappefruit. Často máva veľa 
jadierok, nevyhadzujte ich! Rozmixujte 
ich s prevarenou vodou, nechajte pár 
dní vylúhovať, dajte do ostrekovača a 
nastriekajte na miesta postihnuté ples-
ňou.

Peroxid je dobrý pomocník do do-
mácnosti, ale treba s ním pracovať opa-
trne. Zabíja plesne, vírusy a baktérie. Je 
šetrný k prostrediu a nevytvára toxické 
splodiny. Postup: Zmiešajte jeden diel 3 
percentného peroxidu a dva diely vody. 
Postriekajte ním poškodené miesta, 
snažte sa pracovať opatrne. Pri použití 
na stierateľné plochy necháme pôsobiť 
15 minút a zotrieme. Pri používaní na 
steny buďte opatrní. Vyskúšajte si účin-
nosť najskôr na malý kúsok, aby ste vi-
deli reakciu.

Prášok na pečenie môžete ho kom-
binovať s octom alebo aj samostatne s 
vodou. Prášok na pečenie kúpite v kaž-
dom obchode a je cenovo dostupný.  Po-
stup: Zmiešajte jeden prášok na pečenie 
s 0,5 l vody, môžete pridať pár kvapiek 

octu. Naneste na poškodené miesto a 
nechajte pôsobiť, poprípade jemne zo-
škrabte.

Borax je čistič na prírodnej báze, 
ktorý má množstvo využití v domác-
nosti. Podobne ako aj peroxid, borax 
nevytvára toxické prostredie, ale pri 
manipulácií s ním musíme byť nesmier-
ne opatrní. Postup: Zmiešame pol šálky 
boraxu a 1,5 l vody a nastriekame na 
miesta postihnuté plesňou. Necháme 
pôsobiť. Znova musíte byť opatrní pri 
používaní na steny. Vyskúšajte najskôr 
na menšiu plochu.

Osvedčený prostriedok je Savo 
proti plesniam. Existuje aj samostatne 
druh na steny, ktorý naozaj pomáha, ale 
musíte vyskúšať ako bude pôsobiť na 
farebné steny. Dá sa zakúpiť v bežnom 
supermarkete alebo v drogérií. Postup: 
Savo nastriekame na steny a necháme 
pôsobiť. Musíte však dbať na vetranie a 
z miestnosti odísť kým Savo pôsobí. 

Čo s plesňou v zime?

» red
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»Kúpim Škoda 110R, Garde 
alebo Rapid aj nepojazdné 
bez papierov. 0904527918

»Predám 2i byt v Komárne 
pri Gazdovskej ulici cena 
56000 eur tel 0911451098

» Predám 3i tehlový byt s 
garážou a pivnicou na Lip-
tove. Cena 55-tis. Rk nevo-
lať. 0918314503
» Predám RD v Komoči. Rk 
nevolať. Tel. 0908091713

» Dám do prenájmu zá-
hradu s chatkou v Novej 
Stráži. Cena 150EUR. Tel: 
0907578201

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

» Hľadáme z Komárna 
opatrovateľku pre vitálnu 
starenku. Mzda: podľa do-
hody 0907774315

Občianska
riadková
inzercia
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                    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

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

Príklad:
RP KM 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, KMzameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Ministerstvo životného prostredia 
s potešením konštatuje, že jeho ini-
ciatívy na ochranu vlka nachádzajú 
odozvu aj v Európskom Parlamente.

„Minulý týždeň sme obdržali list 
poslancov Martina Hojsíka, Michala 
Šimečku, Lucie Ďuriš Nicholsonovej, 
Vladimíra Bilčíka, Michala Wiezika 
a Eugena Jurzycu, ktorým vyjadrujú 
podporu Ministerstvu životného pros-
tredia vo veci ochrany vlka. Minister-
stvo konštatuje, že, ako si všimli aj po-
slanci, ochrana vlka spojila mnohých 
aktivistov, odborné kapacity z oblasti 
životného prostredia, ale aj bežných 
občanov Slovenska. Podpora europo-
slancov sa pridáva k petícii 50 tisíc ob-
čanov ako aj k výzve 31 mimovládnych 
organizácií za ochranu vlkov.“ Uvádza 
sa v správe MŽP SR.

Ochrana vlkov je dôležitou aj preto, 
že vlk je hlavným predátorom diviaka. 
Diviaky sú na Slovensku nielen prem-
nožené, ale sú aj nositeľmi infekcie 
afrického moru prasiat, kvôli ktorej 
museli byť utratené veľké chovy prasiat 
vo viacerých okresoch južného Sloven-
ska. Úloha vlka citeľne chýba aj pri re-
gulácii raticovej zveri.

Tak ako v prípade diviakov aj pri 
regulácii raticovej zveri si poľovníci 
nedokážu plniť svoju rolu. O to absurd-
nejšie je, ak chcú strieľať vlkov, ktorí 
jediní sú ich spojencami pri regulácii 
diviakov a raticovej zveri. Ministerstvo 

životného prostredia vydá vyhlášku na 
úplnú ochranu vlka dravého, ale kým 
nadobudne právoplatnosť vyzýva, aby 
sa neuplatňovala nerozumne schvále-
ná kvóta na odstrel vlkov, ktorú prijala 
špeciálna komisia na Ministerstve pô-
dohospodárstva a rozvoja vidieka.

„Vlk funguje v prirodzenom lese 
ako sanitár, loví v absolútnej väčšine 
fyzicky alebo ináč chorú raticovú zver 
(prevažne jeleniu a diviačiu). Túto zver 
udržuje v primeraných množstvách a 
„kvalite“. Pri porušení tejto rovnováhy 
i selekčného tlaku vlka (ako je tomu v 
dnešnej dobe) sa premnožená jelenia 
zver nachádza v lesoch v takom množ-
stve, že okusom náletu jedlí, bukov, 
javorov a jaseňov zabraňuje prirodze-
nému zmladeniu. Škody, ktoré takto 
spôsobuje, sú každoročne niekoľko 
desiatok miliónov korún a idú z vrecák 
daňových poplatníkov.“ Píše Lesoo-
chranárske združenie VLK.

Za život vlka

» red

17. novembra 1989  
násilný zásah štátu proti študentskej manifestácii v Prahe zname-
nal začiatok Nežnej revolúcie v Česko-Slovensku. 

Výročia a udalosti
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NÁBYTOK HALÁSZ

Skriňa s posuvnými dverami 250 cm 
Pôvodná cena 369,- €  AKCIA 333,- €

Otočná stolička G2B 
Pôvodná cena 48,13 €  AKCIA 29,90 €

Vysoké postele výška spania 62 cm, 
šírka 160 cm a 180 cm  Cena od 499,- €  

Sedacia súprava LAGUNA
rozkladacia s uložným priestorom, 
spanie 225 cm x 125 cm
Pôvodna cena 739,- €  AKCIA 699,- € 

Sedacia súprava DALLAS  
rozkladacia s uložným priestorom, 
spanie 196 cm x 120 cm 
Pôvodna cena 436,- €  AKCIA 399,- € 

Kreslo Ušiak výška 105 cm 
Pôvodná cena 245,- €  AKCIA 220,- €

Sedacia súprava BINGO, rozkladacia
s úložným priestorom spanie 274 cm x 135 cm 
Pôvodná cena 713,- €  AKCIA 650,- €

Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy:  DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kauflandu), tel.: 0905/897 852 

Pri predložení tejto reklamy Vám dáme na celý náš sortiment ešte 10% ZĽAVU vo všetkých našich predajniach. 

Ezen reklámunk felmutatása ellenébe 10% KEDVEZMÉNYT adunk minden árucikkunkre az osszes uzletunkben.

NOVÉ ZÁMKY (OD PERLA), F. Kapisztóryho 42, 0905/296 317, KOLÁROVO (VEDĽA TESCA), V. Palkovicha 15, 
tel.: 0905/296 516, ŠAĽA-VEČA, Nitrianska 1750/51, 0905/296 557 

 akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke
 www.nabytok-halasz.sk
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ZÁCLONY 
- 50% až 70 %

KOBERCE 
- 30% až 50 %

LUSTRE
- 50% 

Kovová posteľ  s lamelovým roštom, 
bez matraca, šírka 160 mm
Pôvodná cena 151,- €  AKCIA 99,- €
Kovový nočný stolík Munich
Pôvodná cena 35,20 €  AKCIA 28,- €
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VÝHODNÝ VERNOSTNÝ SYSTÉM,  OKAMŽITÉ VÝRAZNÉ ZĽAVY 
Z DOPLATKOV NA VYBRANÉ LIEKY AŽ DO VÝŠKY  50% .

AKCIOVÁ PONUKA NA MESIAC  NOVEMBER V TEJTO LEKÁRNI  AAAKKKCCCIIIOOOVVVÁÁÁ PPPOOONNNUUUKKKAAA NNNAAA MMMEEESSSIIIAAACCC NNOOVVEEMMBBEERR VVV TTTEEEJJJTTTOOO LLLEEEKKKÁÁÁRRRNNNIII 
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PLUS LEKÁREŇ HP TESCO
Bratislavská cesta 4018,  945 01 Komárno

AAA

1) -

-
-

-
-

-

Voltaren FForte 2,322% gél, Slovakkiapharm Byylinné pas-

a vitammínomm C, 

THERA FLLU prechlaadnutie a chrípka, 

Otrivvin MMenthhol 0,1%,

MULTIIVITAMÍNN, 

Ibalgin® 4400, 

+ hodinky
s krokomerom
za 0,01 €

+ antimikrobiálny
gél za 0,01 €

Dorithhricin, 

18,69 €

15,50 €

11,03 €

9,15 €

5,57 €

4,60 €

5,25 €

4,60 €

16,93 €

14,90 €

5,11 €

4,50 €

6,55 €

5,50 €

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

VITAMÍNY PRE DETI

NÁDCHA

UŠETRÍTE
3,19€

UŠETRÍTE
1,88€

UŠETRÍTE
0,97€

UŠETRÍTE
0,65€

UŠETRÍTE
2,03€

UŠETRÍTE
0,61€

UŠETRÍTE
1,45€

s krokomero
za 0,01 €

18,6

15,5

rte 2,322% ggél, 

om
a vitammínomm C,

-

-
Otriv-

za 5,10 €.

-

15,55 €
17,69 €

16,15 €
19,46 €

1)

1) 1)

2)

V lekárni máme  skladom antigénové 
aj protilátkové testy  na COVID - 19 

..

 

NA 

2+1 
najlacnejší produkt 
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ODOLNÉ POLYKARBONÁTOVÉ

SKLENÍKY

0948 888 855
www.galerica.sk

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

BEZ BUDOVANIA ZÁKLADOV

46
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od 299€  DORUČENIE
ZADARMO
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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 

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

AJ V ZIME

34
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2Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatreniaD d ži
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7CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV

100% ZÁRUKA KVALITY

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

ROZVOZ HYDINY K VÁM

ZDRAVÉ VIANOCE

MORKY
HUSI

HUSOKAČKY
KAČKY

KOHÚTY
SLIEPKY, KURČATÁ

0902 466 448, 0902 606 436
Pondelok – Piatok 9.00 – 14.00 h
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Prijmeme nových zamestnancov 
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OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
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Viac info 
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0800 500 091


