
MA22-25 strana - 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 29 680 domácností 

MALACKO
Č. 25 / 24. JÚN 2022 / 26. ROČNÍK

V uplynulých dňoch sme si pripo-
menuli Svetový deň darcov krvi. 
V nemocniciach sa táto vzácna 
tekutina, ktorá je po spracovaní 
považovaná za liek, používa ne-
pretržite a na Slovensku potrebuje 
za jednu hodinu transfúzny prí-
pravok v priemere 23 pacientov.

Vedeli ste, že jednotka transfúz-
nej krvi s objemom 450 ml môže 
zachrániť až tri ľudské životy a že 
na Slovensku sa každoročne spotre-
buje približne 180 000 transfúznych 
jednotiek červených krviniek? Obete 
úrazov a nehôd, ľudia podstupujúci 
operácie, pacienti liečiaci sa na leu-
kémiu, nádorové ochorenia či ocho-
renia krvných buniek, tí všetci potre-
bujú krv.

Hoci medicína 21. storočia doká-
že úžasné veci, bez ľudskej krvi je 
jednoducho bezmocná a bez dobro-
voľných darcov krvi sa pri záchrane 
ľudských životov prosto nezaobíde a 
v časoch, keď sme my aj naši najbližší 
zdraví, si veľakrát možno ani neuve-
domujeme, ako je darcovstvo krvi pre 
nás všetkých nesmierne dôležité.

Kto však sú títo ľudia, ktorí nie 
sú ovenčení vavrínmi ani ospevo-
vaní ódami a napriek tomu sa poduj-
mú dobrovoľne darovať krv, aby vďa-
ka tomuto činu prispeli a pomohli 
zachrániť životy neznámych ľudí a 
prečo sa rozhodujú takto konať? Mys-
lím si, že sú to rozhodne ľudia veľ-
kého srdca, ľudia veľmi empatickí, 
schopní solidarity a spolupatričnosti, 
ktorí si možno ani nepripúšťajú, aké-
ho dobra sa vlastne dopúšťajú. 

Človeka udatného, človeka, kto-
rý vyniká ušľachtilou odvahou, 
ktorý vykonal veľký skutok či toho, 
ktorý je predmetom obdivu, zvykne-
me považovať za hrdinu. A hoci dob-
rovoľní darcovia krvi nepatria medzi 
tých, ktorých príbehy plnia stránky 
či dokonca titulky no-
vín a časopisov, som 
presvedčená o tom, 
že si náš obdiv sku-
točne zaslúžia a v 
mojich očiach roz-
hodne hrdinami 
sú.

Nenápadní hrdinovia

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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Tešíme sa na Vás!

Pozývame Vás na Záhorácky folklórny festival
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0908 437 079

• UPRATOVANIE 

• UMÝVANIE OKIEN 

ING. KUBAŠKA

Shopjk.sk

Výhodné ceny pre
Veľkoobchod

TOP CENA

OD 159€LIMITOVANÝ
POČET

www.shopjk.sk

IHNEĎ K ODBERU
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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2 h KURZ       ZÁKLADY//

0903 568 486 
www.renafit.skwww.renafit.sk

NORDICNORDIC
WALKINGWALKING
NORDIC
WALKING

MALACKY
ZÁMOCKÝ  PARK
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NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP
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STENY × STROPY × PODLAHY
STRECHY × PODKROVIA

ZÁKLADY
0908 873 577

STRIEKANIE PUR IZOLÁCIESTRIEKANIE PUR IZOLÁCIESTRIEKANIE PUR IZOLÁCIE
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STAVEBNÁ ČINNOSŤ
• VÝSTAVBA RD
• PORADENSTVO
• ZATEPLOVANIE
• MAĽBY, NÁTERY

• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• SÁDROVÉ ŠTUKY

BENÁTSKE STIERKY SAN MARCO
0905 83 83 97 • slavo.novota@gmail.com
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

0908 979 469

INZERCIA
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Vladislav Abel  0905 859 679
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469

Distribúcia:
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Každý týždeň: 
Malacky, Stupava, Borinka, Ma-
rianka, Gajary, Jakubov, Kostoliš-
te, Kuchyňa, Láb, Lozorno, Veľké 
Leváre, Malé Leváre, Pernek, Pla-
vecké Podhradie, Plavecký Miku-
láš, Plavecký Štvrtok, Rohožník, 
Sološnica, Studienka, Suchohrad, 
Závod, Zohor 

malacko@regionpress.sk

Redakcia: Bernolákova 1 A 
MALACKY

Malacky

Stupava

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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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V týchto dňoch sa dožíva významného
životného jubilea môj skvelý otec

Všetko najlepšie k 85. narodeninám
a pevné zdravie do ďalších rokov života oslávencovi

z celého srdca  želá syn Peter.
Sladkú pusu na líčko oslávencovi posiela Edith.

z Plaveckého Štvrtka.

a pev

SSSSSSla

z Plav

7./22
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Záhorácka 15478/5B (oproti AFK), Malacky
Hurbanova 485 (hl. svetelná križovatka), Senica

OČNÁ OPTIKA

Info v optike a na www.oftalens.sk

NAJPRESNEJŠIE
MERANIE ZRAKU

SKVELÉ CENY A AKCIE

0948 777 971

OČNÝ LEKÁR
OPTOMETRISTA

DENNE

-30%
multifokálne sklá

VARILUX
PHYSIO
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• sieťky proti
hmyzu od 17 €

• žalúzie od 17 €
0902 899 431  

www.sietky.wbl.sk

VÝROBA A PREDAJ
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» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
   NÁBYTKU
0905 536 559

CHUDÍK 

63
-1

4

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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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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Záhorácka 30 (AFK), Malacky | Po–Pia: 10–15, So: 9–12

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

Radi Vás privítame v našej kancelárii. Vyberte si VZORKY kameňa a doplnkov.

2

ZĽAVY
AŽ DO 50 %

na vybrané
kamene

do 31. 6. 2022

Pri objednaní
kompletného pomníka

ZÁMKOVÁ DLAŽBA OKOLO
HROBU, DOPLNKY A SEKANIE
PÍSMA ZDARMA

26. júna 1819
bol patentovaný bicykel

Výročia a udalosti
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40. výročie postupu do II. SNFL
Bez jedinej prehry!!!

ZTS Malacky 1981/82

Horný rad zľava: Miklušičák, Kožuch, Žilavý, Fóra, Pavlačič, Prokop,
Hájek, Toman, Kožuch, Badinka, Polák, Chalupa
Dolný rad zľava: Čas, Holúbek, Valent, Novotný, Hrebeň, Polák, Klas.

Pripravil: Ing. Pavlačič
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ZAVLAŽOVACIE
SYSTÉMY

hadice kvapkové

hadice na polievanie

závlahové trysky,
filtre, šachty

postrekovacie
pištole 

MALOOBCHOD
VEĽKOOBCHOD

Poľná ul. 5626, Malacky (vedľa pneuservisu)
tel.: 034 202 1323 » otv.: po – pia: 7–17, so: 8–12 

SEZÓNNA AKCIA
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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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PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV

PREDAJ LIAHNÍ
PREDAJ NOSNÍC DOMINANT

KRMIVÁ

MALACKY, Kozia 46/B
0917 568 470

PREDAJ KRMÍV, SENA, SLAMY
A VŠETKÝCH DRUHOV OBILNÍN

Po-Pia
So

OTVORENÉ:

7.30 – 19.00
8.00 – 13.00
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

Predaj 13-20 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT 
8.30 - 8.45 h.

9.00 - 9.30 h.

Lozorno 7. a 28. 6.
/trhovisko/
Malacky 7. a 28. 6.
/trhovisko/
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AUTO-MOTO - PREDAJ 01

» Predám VW Fox 1,2 benzín 
2006, naj 71900 km, STK 
/ EK do 2024, 3-dverové, 
4-miestne, nová baterka, 
nový olej, alerm + mecha-
nické zabezpečenie, zimné 
gumy na diskoch, rádio 
CD, elektrické okná.Tel. 
0918226915

AUTO-MOTO - INÉ 02

» Kúpim babetu, starú 
vzduchovku aj pokazenú.
Tel. 0907374235
» Kúpim havarované, mo-
toricky poškodené auto aj 
motocykel.Tel. 0903416726
» Kupim motorku jawa 175, 
250, 350 0951233787
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521
» Kúpim auto, ponúknite. 
Ďakujem Tel. 0905218938

BYTY - PREDAJ 03

BYTY - PRENÁJOM 04

» Prenajmem 1-posteľovú 
izbu v Ma, cena 170 € / mes 
s energiami, len pre pánov.
Tel. 0903214187
» Dam do prenajmu 
2-izb byt v centre Ma. Tel. 
0904851024

DOMY - PREDAJ 05

POZEMKY - PREDAJ 06

REALITY - INÉ 07

» Kúpim záhradu alebo po-
zemok takto využiteľný do 
3000,-.Tel. 0910539635
» Kúpim dom do 85000,-.
Tel. 0949375038
» Kúpim byt do 85000,-.Tel. 
0910539635
» Kúpim starý dom do 
35000,-.Tel. 0949354813

STAVBA 08

» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682
» PREDAM TRAPÉZOVY PLECH 
V ROZNEJ DLZKE. VIAC INFO 
PO TEL. 0914240297

DOMÁCNOSŤ 09

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

» Predám kurčatá mäsové 
1-týž 1,20 €/ks, 2-týž 1,80 
€/ks, 3-týž 2,40 €/ks, živé 
vykŕmené 2,50 €/kg, zabité 
očistené 3,50 €/kg, M. Cau-
ner, Kostolište č. 152. Tel. 
0911206783, 0908151966

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10 dolu.

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                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Máme tu leto a spolu s pribúdajúci-
mi slnečnými dňami rastú aj von-
kajšie teploty. A na to si treba dať 
podľa odborníkov z úradu verejné-
ho zdravotníctva pozor práve u naj-
menších detí.

Deti mladšie ako jeden rok by sa 
podľa nich vôbec nemali vystavovať sl-
nečnému žiareniu a pobyt vonku treba 
obmedziť na skoré ranné a podvečerné 
hodiny. „Chráňte deti slnečníkom ale-
bo clonou, nie dekou či plienkou pre-
hodenou cez striešku kočiara, pretože 
hrozí prehriatie. Nepriedušný materiál 
totiž bráni prirodzenej cirkulácii vzdu-
chu a teplota v kočiari môže nebezpeč-
ne stúpať,“ odporúčajú verejní zdravot-
níci. Rovnako zdôrazňujú, že nemáme 
nikdy nechávať deti a zvieratá čakať 
v zaparkovanom vozidle - ani ak sme 
presvedčení, že sa vzdialime iba na 
chvíľu. „Nespoliehajte sa na pootvore-
né okná vozidla, k prehriatiu organiz-
mu dochádza rýchlo a môže byť smrteľ-
né,“ varujú odborníci a pokračujú: deti 
do 6 mesiacov nenatierajte krémami s 
ochranným faktorom (SPF), keďže tie-
to deti na slnko vôbec nepatria. Staršie 

deti je potrebné pri pobyte vonku opa-
kovane natierať vhodnými krémami a 
primerane obliekať“.

Počas leta je tiež podľa odborní-
kov potrebné chrániť sa v exteriéri 
vhodnou pokrývkou hlavy, slnečnými 
okuliarmi a ochranným krémom s vy-
sokým ochranným faktorom proti UV 
žiareniu. „Neodporúčame opakované 
vystavovanie sa slnečnému žiareniu, 
ktoré negatívne vplýva na kožu,“ uza-
tvárajú.    Zdroj informácií Fb/ÚVZ SR

Chráňte najmenších 
pred prehriatím

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto sasint pixabay
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26. 6. si pripomíname nedožitých 
58 rokov syna, otca, brata, švagra, strýka
F�NTIŠ� KLEINEDLE�
z Malaciek.

To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie, 
v srdci nám bolesť zostáva 
a tiché spomínanie. 

S láskou v srdci spomínajú mama Mária, 
bratia Jozef, Ladislav, Jaroslav s rodinou, 
dcéry Barbora, Kristína, ostatná rodina, 
priatelia a známi. Prosím, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. S láskou spomíname...
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Kamenárstvo
Šarko-M.& syn

Malacky, Cesta mládeže 30
(smerom na nový cintorín)

Výstavná miestnosť

V prípade záujmu o naše služby si dohodnite
stretnutie vopred na tel. 0905 138 881

Stupava, Hlavná 17
pon- pia 9.00 - 15.00

29. jún 1945
Podkarpatská Rus bola anektovaná So-
vietskym zväzom

Výročia a udalosti
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NEMECKY, ANGLICKY,
ČESKY

034/774 3321, 0948 062 319

MALACKY
Nová ul. 39

e-mail: office@e-manag.sk

rodné listy, vysvedčenia, register
trestov, technické preukazy... iné
úradné doklady
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PREDAJ MÄSA
A DOMÁCICH VÝROBKOV

od utorka 28. 6. 2022

BRAVÈOVÉ MÄSOVÉ
KOSTI NA POLIEVKU 
(karé, krkovièka)

BRAVÈOVÉ STEHNO

KURACIE PRSIA
CHLADENÉ

KONSKÁ SALÁMA
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PREDAJÒA:
BERNOLÁKOVA 3

MALACKY
(SÍDLISKO DOMKY)

OBJEDNÁVKY: 0917 102 395, 0915 778 455
OTVORENÉ: UT - PIA: 8 - 16, SO: 7.30 - 12, NE - PON: ZATVORENÉ

AKCIA

KDE  NÁS
NÁJDETE?

TU
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BERNOLÁKOVA

VEĽKOMORAVSKÁ

SMER
MESTSKÝ ÚRAD

(INKUBÁTOR)

SMER
ZÁKLADNÁ ŠKOLA

J. DÉRERA

PARKOVISKO PRE ZÁKAZNÍKOV 
ZA PREDAJÒOU

PRI NAKLADACEJ RAMPE

Ïalej ponúkame NA GRIL
domácu slaninu, špekáèiky, klobásy, 

pohronské a trampské cigáro
PA

PEÈENÉ
PRASA • REBRÁHUS • KAÈICABAVORSKÉ

KOLENÁ
�����������������������

2,90

4,99

6,90

6,90 E
U

R

7,90
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Pondelok - Piatok

10:00 - 18:00

Sobota

10:00 - 14:00

Staničná 23

900 51 Zohor

www.mobelhoff.sk

0905 523 820

NÁBYTOK
ZOHOR

DOPRAVA
ZDARMA

NOVOOTVORENÉ!

Najväčší výber
postelí ihneď k odberu
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» Predám zmesku pre nos-
nice 40 €/q, jačmeň 28 
€/q, M. Cauner, Kostolište 
č. 152. Tel. 0911206783.Tel. 
0908151966
» Predám 14-mesačného 
kanca mangalice a 14-me-
sačnú prasnicu mangali-
ce, lacno - cena 1 €/kg.Tel. 
0915120116
» Predám brojlerové kur-
čatá týždňové až trojtýž-
dňové, cena dohodou.Tel. 
0905835768

HOBBY A ŠPORT 11

» Kúpim rôzne staré veci: 
hodiny, mince, rádio, atď.
Tel. 0903765606
» Kúpim hudobný nástroj. 
Tel. 0903818122

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

» Predám stavebnú mie-
šačku 150 l, na kompresor 
hadicu 60 m, na vodovod-
nú šachtu poklop 64 x 64 
cm, hoblovací valec s noža-
mi š 25 cm.Tel. 0911393881
» Predám stacionárny bi-
cykel, ovčie rúno, plynový 
šporák, elektrickú deku, 
všetko ako nové, Stupava.
Tel. 0944512107

RÔZNE - INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNÁMENIA 16

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10 dolu.

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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 o2 a 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.

V týchto dňoch prebieha Svetové 
stretnutie rodín v Ríme, no aj vo 
všetkých biskupstvách sveta. Zú-
častniť sa tak môžu všetci bez ohľa-
du na možnosť cestovať do Večného 
mesta.

Ako hovorí pápež František, dob-
ro rodiny je rozhodujúce pre budúcnosť 
sveta. Pápež František pokračuje: „Ro-
dina je motorom sveta a dejín. Každý 
z nás, každé dieťa rozvíja svoju osob-
nosť v rodine, keď vyrastá s otcom a 
matkou, so súrodencami, keď cíti teplo 
domova.“

Pre dobro rodiny je rozhodujú-
ce to, ako sa v rodine majú deti. Ony 
môžu svoju osobnosť rozvíjať len v bez-
pečnom a láskyplnom prostredí, kde 
zažívajú prijatie a nasávajú základné 
hodnoty pre dobrý život.

Prichádzajú prázdniny, čas od-
dychu, dovoleniek a vypnutia zo škol-
ských povinností. Čas zážitkov, smie-
chu, cestovania a športovania. Ale pre 
rodiny je to aj náročný čas – musia zla-
diť potreby všetkých svojich členov. Nie 
je jednoduché vyplniť letné mesiace 
tak, aby bol stále niekto s deťmi. Rodi-
čia to istotne dôverne poznajú. Okrem 
obetavých starých rodičov teda nastá-
va obdobie letných táborov. 

Podobné prázdninové výzvy rie-
šia rodičia všade na svete. Tisíckam 
rodičov záleží na tom, aby pre svoje 
ratolesti vybrali tábor, ktorý sa bude 

svojim hodnotovým nastavením zod-
povedať nastaveniu v rodinách. Často 
sa však objavuje ďalšia prekážka – a 
tou sú financie. 

Príkladom sú letné tábory v Ar-
ménsku a Gruzínsku, ktoré orga-
nizuje arménska katolícka eparchia. 
Ročne sa na nich zúčastňuje 800 detí 
a mladých vo veku od 9 do 18 rokov. 
Pochádzajú v prevažnej väčšine z chu-
dobných rodín. Okrem množstva špor-
tových aktivít, turistiky a spoločných 
hier na táboroch môžu spoznávať aj 
bohatstvo svojho kresťanského spolo-
čenstva. 

Dobro týchto detí je rozhodujú-
ce pre dobro ich rodín. Nadácii ACN 
záleží na tom, aby títo mladí, podobne 
ako inde vo svete, mali možnosť zmys-
luplne stráviť leto, preto podporuje rea-
lizáciu týchto letných táborov. O mož-
nosti pripojiť sa k podpore sa dočítate 
na www.acnslovensko.sk.

Dobro deťom

» ACN
zdroj foto ACN
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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 D2

179,95
195,50

ŠPECIÁLNA CENA

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

D25133

800 W
2,6 J 139,95

155,95

ŠPECIÁLNA CENA

1

950 W
125 mm

E4117

59,95
75,95

ŠPECIÁLNA CENAm 59
7

ŠPECIÁLNA

ŠPECIÁLNE CENY
INDIVIDUÁLNE CENOVÉ

PONUKY

2x18V 
2Ah 65Nm
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Západoslovenská distribučná v rámci projektu ACON Smart Grids 
pokračuje v investíciách a modernizácii elektrickej sústavy. Je-
den z jej nosných projektov, výstavbu elektrickej stanice Borský 
Svätý Jur, pandémia nezastavila a v závere roka bude zapojená 
do prevádzky. Región Záhoria tak bude mať najmodernejšiu elek-
trickú stanicu, ktorá zvýši energetickú bezpečnosť na západnom 
Slovensku. 

ACON Smart Grids sa v roku 2018 stal prvým projektom distribuč-
ných spoločností v regióne strednej a východnej Európy, ktorý 
uspel medzi projektami spoločného záujmu a získal od Európskej 
komisie kofinancovanie vo výške 91,2 milióna €. 

Partnerom pri realizácii projektu je český prevádzkovateľ distribučnej 
sústavy, spoločnosť EG.D, a. s. (pôvodný E.ON ČR). Cieľom projektu 
ACON je modernizácia a zvýšenie efektívnosti distribučnej sústavy, ako 
aj prehlbovanie cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Českou 
republikou. „Unikátnosť projektu ACON spočíva aj v tom, že do distri-
bučnej sústavy bude možné bez problémov pripojiť množstvo nových 
priemyselných zákazníkov, domácností a ďalších spotrieb typu nabíja-
cích staníc a akumulácie, okamžite a presne identifikovať prípadné po-
ruchy, zvýšiť efektivitu, znížiť negatívne dopady na životné prostredie, 
ako aj pripojiť do sústavy nové zdroje obnoviteľnej energie,“ priblížil 
Tomáš Turek, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ ZSD.

Pandémia výrazne neovplyvnila realizácie projektu ACON

Digitalizácia pokračovala ďalšími rekonštrukciami v celej ACON 
oblasti. Do konca roka 2021 bolo takto zdigitalizovaných a zmo-
dernizovaných viac ako 87 km VN vedení. Modernizáciou 
prihraničných liniek a výstavbou nového cezhraničného pre-
pojenia v oblasti Hodonín - Holíč sa opäť prepojili distribučné sú-
stavy Slovenskej a Českej republiky na úrovni 22 kV vedenia.  
Zároveň bolo zrekonštruovaných 19 murovaných trafostaníc. Predme-
tom ich modernizácie je výmena technológií a osadenie smart prvkov, 

umožňujúcich detekciu a komunikáciu sta-
vu individuálnych výkonových parametrov 
distribučnej sústavy.   

Významne sa posunula inštalácia komuni-
kačnej infraštruktúry medzi trafostanicami 
prostredníctvom samonosného optického 
kábla. Doteraz bolo týmto spôsobom inštalovaných viac ako 130 km 
optických trás. 

Najväčšou a najvýznamnejšou jednotlivou aktivitou projektu ACON 
je výstavba novej elektrickej stanice Borský Svätý Jur, ktorá sa 
začala v apríli minulého roka. Predpokladaný investičný náklad pred-
stavuje približne 11 mil. €. Strategická stavba je navrhnutá ako zdroj 
s dostatočnou rezervou, čo umožní v prípade potreby jej ďalšie roz-
šírenie. Elektrická stanica zvýši spoľahlivosť zásobovania elektrickou 
energiou nielen existujúcich, ale aj potenciálnych zákazníkov. Zároveň 
bude elektrická stanica slúžiť ako záloha v prípade neštandardných 
a havarijných stavov distribučných sústav v prihraničnej oblasti.

 “Ako príklad je možné uviesť pomoc pri minuloročnom obrovskom 
výpadku elektrickej energie, ktorý spôsobili silné búrky sprevá-
dzané tornádom v juhomoravských okresoch Břeclav a Hodonín. 
Úplne bez napájania na českej strane vtedy zostala aj 110 kV rozvodňa 
Tvrdonice, ktorá slúži na napájanie kompresorovej stanice plynu, čo je 
strategicky dôležitý bod z pohľadu plnenia zásobníkov plynu v Českej 
republike. Táto rozvodňa bola napojená operatívne, na úrovni dispečin-
gov spoločností EG.D, ZSD a SEPS, zo siete ZSD. Lokalizácia novej 
elektrickej stanice v budúcnosti umožní ľahkú a rýchlu realizáciu po-
dobnej cezhraničnej spolupráce a pomoci,“ uviedol Tomáš Turek, pred-
seda predstavenstva a výkonný riaditeľ ZSD.

Bližšie informácie o projekte ACON, jeho prínosoch a význame, sa môžete do-
zvedieť počas online verejnej konzultácie, ktorá sa uskutoční 29. 6. 2022  
o 10.00 h naživo, na webe projektu www.acon-smartgrids.sk.

Na západnom Slovensku napreduje modernizácia 
elektrickej sústavy
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www.kastaplus.sk
MALACKY, PEZINSKÁ 11  •  tel.: 0903 742 222
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

PONUKALETNA
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Lepšie znášať letné horúčavy nám 
pomáha klimatizácia, dôležité však 
je, aby bola správne nastavená a udr-
žiavaná v čistote.

Nevhodne nastavená klimatizácia 
spôsobuje bolesti hlavy, hrdla, pre-
chladnutie, oslabenie imunity i celko-
vo organizmu, angínové bolesti, pocit 
upchatého nosa, bolesti dutín, chrbtice, 
či svalov. Ak máte chladný prúd vzdu-
chu nasmerovaný do tváre, vysušuje 
vám kožu, oči a prispieva k opakova-
ným zápalom očí, uší, prínosových du-
tín, aj k bolestiam zubov a trojklaného 
nervu. Rovnako si treba uvedomiť, že 
pri prechode z chladného do horúceho 
prostredia môže prísť k takzvanému 
teplotnému šoku, ktorý dokáže celkovo 
oslabiť organizmus. Klimatizáciu si na-
stavte tak, aby rozdiel teplôt medzi von-
kajším a vnútorným prostredím nebol 
vyšší ako 5 maximálne 7 stupňov Celzia. 
Klimatizačnú jednotku, filtre a vzdu-
chové prieduchy udržujte v čistote, inak 
sa môžu stať zdrojom plesní a baktérií. 
Celý klimatizačný systém si dajte raz 
ročne skontrolovať v servise. Súčasťou 
bežnej údržby je aj pravidelná dezinfek-
cia výparníka klimatizačnej jednotky.

Klimatizácia v aute
Pamätajte na to, že nesprávne po-

užívaná klimatizácia môže uškodiť a 

spôsobiť zdravotné problémy aj v aute. 
Najmä pri dlhších cestách môže mať 
veľmi negatívny vplyv najmä na aler-
gikov. Prúdením vzduchu z ventilácie 
sa totiž rozhýbu čiastočky prachu s rôz-
nymi druhmi baktérií. Okrem ochorení 
dýchacích ciest, bolestí hlavy, alebo 
prechladnutia chrbtice môžete pri ne-
správnom používaní klimatizácie v aute 
dostať zápal stredného ucha, spojiviek a 
iných ochorení očí a uší. Dobré je preto 
klimatizáciu v aute pustiť na 10 až 15 mi-
nút za hodinu a prúd chladného vzdu-
chu smerovať tak, aby nefúkal priamo 
na posádku - najlepšie je viesť ho na 
čelné sklo, prípadne k nohám. Rovna-
ko aj v aute platí ideálny rozdiel teploty 
vonku a vnútri 5 až 7 stupňov Celzia, do-
držte ho aj v najväčších horúčavách. Ak 
z auta často vystupujete a nastupujete, 
rozdiel teplôt by mal byť ešte nižší. Pri 
používaní klimatizácie v aute sa okolo 
výparníka kondenzuje voda obsiahnutá 
vo vzduchu na jadre výparníka, odkiaľ 
sa odvádza pod vozidlo. Okolo výpar-
níka je neustále vlhké prostredie, čo je 
výborná živná pôda pre rôzne plesne, 
ktorých spóry sa nachádzajú vo vzdu-
chu a často nepríjemne zapáchajú. Zlik-
vidujete ich antibakteriálnym sprejom.

Informácie poskytol 
Úrad verejného zdravotníctva SR

Ochlaďte sa s pomocou 
klimatizácie zdravo

» ren

Kuričky Nosivé 
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové
Nosnice pred znáškou 20 - týždňové
Brojlerové kačice na výkrm
Mulard kačice na výkrm

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi

Kuričky Nosivé 
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové 
Nosnice pred znáškou 20 - týždňové 
Brojlerové kačice na výkrm
Mulard kačice na výkrm

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi

Ponúka na predaj: (pri galante)
hydinárska farma topoLnica

Rozvoz zabezpečíme

0905 551 499 • 031/781 15 63 • www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska farma Topoľnica

7,90 €/ks
6,90 €/ks

Aktuálne platí 

do vypredania zásob
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Štátna ochrana prírody Slovenskej 
republiky (ŠOP SR) reaguje na sú-
časnú situáciu a obavy verejnosti 
v súvislosti s problematikou med-
veďa hnedého na Slovensku. Bez-
pečnosť obyvateľov v podhorských 
oblastiach s výskytom tejto karpat-
skej šelmy je podľa jej vyjadrení na 
prvom mieste a efektívna eliminá-
cia problémových jedincov ostáva 
prioritou.

ŠOP SR dlhodobo upozorňuje na 
pretrvávajúce príčiny zmeny sprá-
vania medveďa hnedého na Sloven-
sku. Medvede dnes dostávajú potravné 
zdroje nad rámec toho, čo im ponúka 
príroda. Častým dôvodom stretu s 
medveďom sú krmoviská a vnadiská, 
vysoko energetická kukurica, pestova-
ná v podhorských oblastiach v blízkos-
ti ľudských obydlí, či potrava získaná 
z nezabezpečených kontajnerov na 
komunálny odpad. Samotná kukurica 
je častokrát pestovaná len za účelom 
získania biomasy a to aj v oblastiach, 
kde sa v minulosti nepestovala. 

Medveď hnedý je v legislatíve Eu-
rópskej únie, na základe Smernice o 
biotopoch, zaradený medzi prísne 
chránené živočíšne druhy. Pri pred-
vstupových rokovaniach do Európskej 
únie nebol pri tomto druhu požadova-
ný zo strany Slovenska regulačný od-

lov ako to bolo napríklad u vlka. Z tohto 
dôvodu nie je na území Slovenska mož-
né realizovať regulačný lov medveďa 
hnedého.

Ako uviedol generálny riaditeľ 
ŠOP SR Dušan Karaska: „Štatisti-
ky jasne dokazujú, že počet útokov 
medveďa na človeka nesúvisí s poč-
tom odlovených medveďov. Jediným 
efektívnym riešením je kombinácia 
odstránenia príčin vzniku zmeny sprá-
vania sa medveďov s identifikáciou a 
elimináciou medveďov s už nenávrat-
ne zmeneným správaním.“ ŠOP SR pre 
tento účel zriadila Zásahový tím pre 
medveďa hnedého, ktorý má zákonné 
možnosti vylúčiť konkrétnych problé-
mových jedincov medveďa hnedého z 
populácie usmrtením.

ŠOP SR aktuálne posilňuje Zá-
sahový tím prostredníctvom ex-
terných profesionálov z regiónov. 
„Predovšetkým z radov miestnych 
poľovníkov je v súčasnosti vybraných 
11 osôb, s ktorými budú v najbližších 
dňoch uzatvárané zmluvy. V rámci ta-
kejto spolupráce sa aj v oblasti Poľany v 
blízkej dobe plánuje eliminácia dlhšie 
monitorovaných problémových jedin-
cov. Aj v tomto prípade pôjde o úzku 
súčinnosť so Zásahovým tímom pre 
medveďa hnedého ŠOP SR“, uviedol 
Dušan Karaska.

Posilňujú Zásahový tím 
pre medveďa hnedého

» ren
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

499 € 549 €

769 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk

1500

1500
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od 102 €/t
od 260 €/t
 od 195 €/t

VYUŽITE NAŠU PONUKU
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 OPTIKADROPTIK   DR.OPTIK_SK          0918 237 833                          WWW.DROPTIC.SK             
Akcia platína vybrané slnečné okuliare značky Cecil. Platí do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob. 
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www.kastaplus.sk
MALACKY, PEZINSKÁ 11  •  tel.: 0903 742 222
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
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Ak počas leta zavítate na východ 
Slovenska, naskytá sa vám tam je-
dinečná príležitosť - sadnúť si ako 
keby na bicykel a vyraziť po koľaj-
niciach vpred ako vlak. Takýto záži-
tok ponúkajú dreziny na ľudský po-
hon v Čermeľskej doline na Alpinke.

Drezinový ovál má približne 300 
metrov, je jediný svojho druhu u nás 
a návštevníci ho nájdu na konečnej 
stanici Košickej detskej historickej že-
leznice, ktorá premáva z Čermeľa na 
Alpinku a späť. Má takzvaný „banský 
rozchod“ s rozmerom 600 mm. „Zámer 
prevádzkovať dreziny na Alpinke nie je 
nový. S nadšením sme sa preto po čase 
pustili do práce a zháňania finančnej 
podpory. Sme radi, že sa nám podarilo 
uspieť v silnej konkurencii projektov 
grantovej schémy Terra Incognita Ko-
šického samosprávneho kraja a pokryť 
tak časť nákladov spojených s výstav-
bou drezinoveho oválu,“ povedal Ľu-
bomír Lehotský, predseda OZ Detská 
železnica Košice.

Dreziny v histórii
Dreziny boli kedysi veľmi využíva-

né, v súčasnosti sa tento trend ekolo-
gického a aktívneho využitia voľného 
času opäť vracia do povedomia ľudí. 
Ľahké koľajové vozidlá, ktoré slúžili na 
dopravu niekoľkých pasažierov väčši-

nou na služobné účely dnes slúžia ako 
atrakcia. Boli poháňané mechanicky - 
silou svalov alebo boli vybavené moto-
rom. S technickým pokrokom dreziny 
postupne zo železničných tratí vymizli, 
avšak, ich využitie našli železničiarski 
nadšenci práve v turistickom ruchu. 
Dreziny sú moderným turistickým 
trendom v celej Európe a Slovensko nie 
je výnimkou.

Historická železnička tak získava 
ďalšie jedno NAJ naviac: okrem naj-
staršieho funkčného parného rušňa 
v Európe a skutočnosti, že je jedinou 
detskou železnicou na Slovensku, sa 
jej infraštruktúra rozšírila o nezávislý 
drezinový ovál.

Informácie a foto poskytla KOCR 
Košice Región Turizmus

Navštívte prvý a jediný ovál 
pre cyklodreziny na Slovensku

» ren
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ŤAŽNÉ
ZARIADENIA

Montáž
aj u zákazníka

www.taznezariadenie.eu
0904 832 593

AMBITION Bizet tanierová
súprava, 18 ks

29,90 €

29,90 €

29,90 €

AMBITION Bizet tanierová
súprava, 18 ks
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Do redakcie sme dostali fotografie 
od nášho čitateľa. Je na nich zachy-
tený zaujímavý jav, ktorý prekvapil 
aj nás a tak sme sa s prosbou o vy-
svetlenie obrátili na odborníka.

Pred pár týždňami si náš čitateľ 
spoločne s rodinou z obchodu domov 
priniesol prekrásne červené paradajky. 
„Položili sme ich ako zvyčajne na mis-
ku. Keď sme jednu z nich približne o tri 
dni rozkrojili, zistili sme, že v jej vnútri 
klíčia nové rastlinky,“ píše čitateľ. Zvyš-
né paradajky teda nechali na miske a 
čakali, čo sa bude diať. Po pár dňoch sa 
na ich povrchu začali tvoriť hrbolčeky, 
neskôr sa z nich „vykľuli“ nové rastlin-
ky? „Vedeli by ste nám prosím objasniť, 
čo sa stalo a prečo?“ pýta sa.

Čo sa teda udialo?
O vysvetlenie tohto zaujímavého 

javu sme požiadali odborníka. „Takto 
začnú v paradajke klíčiť semená vtedy, 
keď sú plody dlhodobejšie uskladnené 
v chlade a potom ich dáte na teplo,“ 
popisuje Jaromír Kučera z Botanického 
ústavu - Centra biológie rastlín a biodi-
verzity Slovenskej akadémie vied a do-
dáva, že teplota spôsobí naštartovanie 
klíčiaceho procesu semien a tým pá-
dom, keďže semienka majú aj dostatok 
vlhkosti v plode, začnú klíčiť.

Prekrojená paradajka.

Tvorba hrbolčekov na povrchu paradajky.

Z paradajky vyrastajú nové rastlinky.

Klíčiace paradajky 
prekvapili čitateľa

» ren
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Dňa 18. 6. 2022 sa konalo riadne valné zhromaždenie Urbárskej a želiarskej 
spoločnosti v Malackách. Valné zhromaždenie prerokovalo a schválilo ustano-
venia podľa stanov spoločenstva. Pandémia COVID-19 nám doteraz neumož-
nila zorganizovať valné zhromaždenie. Podielnici boli oboznámení s hospo-
dárskou činnosťou spoločenstva, prerokovali a uzniesli sa na schválení účtov-
ných závierok a výsledkov hospodárenia za posledné tri roky. Bola schválená 
výplata dividend.
Žiadame podielnikov, ktorí sa 
nezúčastnili valného zhro- 
maždenia z akéhokoľvek dô- 
vodu, aby si vo vlastnom 
záujme skontrolovali na 
listoch vlastníctva č. LV 7354 a 
LV 7397 katastrálne územie 
Malacky svoje osobné údaje 
(adresa, priezvisko, prípadne 
iné zmeny). V prípade, že 
osobné údaje nie sú totožné s 
údajmi, ktoré sú zapísané v Katastri nehnuteľností, žiadame Vás nahlásiť zmeny 
na Urbariát Malacky. Následne tieto zmeny treba opraviť aj v Katastri nehnu-
teľností.
Z praxe z minulých rokov sa nám bohužiaľ vrátilo veľa pozvánok a poštových 
poukážok s dividendami z dôvodu neznámeho adresáta. Následné dohľadáva-
nie správneho adresáta je administratívne veľmi náročné.
Podiely na zisku je možné zaslať aj na bankový účet. Tento spôsob je najrýchlej-
ší a bez zbytočných poplatkov. Preto, ak bankovým účtom disponujete, môžete 
ho nahlásiť písomne na Urbariát v tvare: meno podielnika, dátum narodenia, 
číslo účtu v tvare IBAN, vlastnoručný podpis.
V prípade nejasností kontaktujte členov výboru. Ďalšie dôležité oznamy budú 
zverejnené ešte tento rok v Malackom hlase. Ďakujeme za pochopenie a 
spoluprácu.

Riadne valné zhromaždenie Urbárskej 
a želiarskej spoločnosti v Malackách

Adresa: Urbárska a želiarska spoločnosť v Malackách, p.s.,  Hviezdoslavova 1844/90, 
901 01 Malacky. Informácie: www.urbarmalacky.eu 

 Výbor Urbariátu Malacky
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žalúzie · siete · rolety · roletky
 roletky deň a noc · okná · dvere  

zasklenie balkónov · zimné záhrady

POBOČKA  ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

Krátke dodacie termíny, široký sortiment kvalitných výrobkov. 
Moderné vonkajšie žalúzie na staršie domy - manuál, vypínač,

 alebo diaľkové ovládanie - všetko je s nami možné !

na látkové roletky, 
interiér. žalúzie a siete   AKCIA-   20% zľava 
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KLIMATIZÁCIE

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

0910 111 100 | info@klimatizacia.info

predaj   montáž   servis

aj na splátky

1. júla 1903
odštartoval prvý ročník cyklistických pre-
tekov Tour de France

Výročia a udalosti
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1 6 0 0 €  -  1 8 0 0 €  v  č i s t o m  /  m e s i a c
p r í j m e m e  k u c h á r a

# p o c t i v a p i v a r e n

MOŽNOSŤ
UBYTOVANIA
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MOŽNOSŤ
UBYTOVANIA

1600 - 1800€ v čistom / mesiac

36
-0

00
3

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 

v Stupave (s ubytovaním)

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

Mzda: 4,00€/h. netto
POS NUTNÝ! Nástup ihneď.
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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš

montáž do 15 dní

Najčítanej
šie

regionálne

noviny

0905 859 679
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BRIGÁDA PRE KAŽDÉHO 
V ZÁVODNEJ KUCHYNI

ZARÁBAJTE 4 € - 6 € ZA HODINU V ČISTOM

SME 1- TKOU V GASTROSEGMENTE, 
POĎTE K NÁM A BUĎTE SÚČASŤOU SILNEJ 
GASTRONOMICKEJ SKUPINY.

Hľadáme brigádnikov na pozície: 
Výdajca stravy, Pokladník, Pomocník v kuchyni, Kuchár

Okrem finančných motivácií sa môžete tešiť 
na priateľských kolegov, moderné technológie 
a ďalšie benefity:

* Strava 2 x počas zmeny a pitný režim 
sú samozrejmosťou
* Motivačné finančné ohodnotenie
* Práca vhodná aj pre dôchodcov
* Prax nie je potrebná, zaškolíme, zaučíme

Práca v Devínskej Novej Vsi
tel.č.:  +421 901 902 313
e-mail: vw.personalne1@medusaservices.sk 52
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Navliekanie       950 EUR
Lisovanie    1000 EUR
Lepenie    1000 EUR
Brúsenie    1000 EUR
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Time Bicycles Europe a.s., Továrenská 38, Gajar y
slovakia@timebicycles.com

TIME je celosvetová značka cyklistiky.

Prijmeme do nášho kolektívu

VÝROBNÝCH OPERÁTOROV
nepásovej výroby

na výrobu karbónových rámov:

(Základ 700 EUR + BOZP a prítomnosť 175 EUR + produktivita)
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Prijmeme 

predavačku
(brigádničku)

na predaj zmrzliny
v Závode

Mzda:  4,00 €/ hod. netto 

0948 102 271
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Malackách

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h
0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,70€/h. netto
Nástup ihneď. POS NUTNÝ! 

Upevnenie vedomostí a znalostí 
žiakov, ale aj podpora pre žiakov 
zo sociálne znevýhodneného pro-
stredia či z Ukrajiny. To je cieľom 
takzvaných letných škôl, ktoré sa v 
nasledujúcich mesiacoch budú or-
ganizovať už po tretí raz. Informuje 
o tom Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR.

Financovanie letných škôl pod-
poril aj UNICEF, pričom maximálny 
peňažný príspevok, ktorý môže škola 
dostať je 10-tisíc eur. „Letné školy takto 
organizujeme už tretí rok po sebe a ve-
rím, že tak ako aj po minulé roky, budú 
mať u škôl, rodičov aj žiakov pozitívnu 
odozvu, pomôžu žiakom upevniť si 
potrebné vedomosti a tí využijú leto 
na spoznávanie nových vecí,“ priblížil 
minister školstva Branislav Gröhling.

Termín si vyberú 
podľa vlastných potrieb

V minulom roku sa do Letných škôl 
zapojilo 16-tisíc detí, tento rok by sa 
počas letných mesiacov malo vzde-
lávať viac než 20-tisíc žiakov. Využiť 
túto možnosť môžu všetci žiaci, ktorí 
si potrebujú upevniť učivo, ale aj žiaci 
z Ukrajiny či zo sociálne znevýhod-
neného prostredia. Letné školy budú 
realizované od 11. júla do 26. augus-
ta. Školy si môžu vybrať termín podľa 

vlastných potrieb a podľa záujmu žia-
kov a rodičov. Do výzvy sa môžu zapo-
jiť základné školy, špeciálne základné 
školy, špeciálne výchovné zariadenia a 
aj spojené školy, ktoré majú organizač-
nú zložku základnej školy. Každá škola 
môže požiadať o príspevok v maximál-
nej hodnote 10-tisíc eur, ktoré využije 
na odmenu pre učiteľov letnej školy, 
zabezpečenie pomôcok, dopravy či 
stravného pre žiakov.

Do činnosti Letnej školy 2022 sa 
budú môcť v podporných školách zapo-
jiť tak ako v predchádzajúcich rokoch aj 
dobrovoľníci, neziskový sektor, komu-
nitné centrá, prípadne aj matky ukra-
jinských detí. Po ukončení rokovaní s 
UNICEF rezort školstva v najbližších 
dňoch zverejní výzvu, elektronickú 
prihlášku, manuál k výzve a ďalšie 
podporné materiály pre školy.

Chystajú letné školy 
na upevnenie vedomostí

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto Wokandapix pixabay
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač

CESTOVNÁ
KANCELÁRIA
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