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Počas uplynulej soboty sme s hrô-
zou a obrovskou ľútosťou sledovali 
zábery požiaru z centra Banskej 
Štiavnice. Živel poškodil niekoľko 
historických budov, v niektorých 
dokonca zhoreli celé poschodia. Ľu-
dia z ich útrob zachraňovali a odná-
šali do bezpečia všetko, čo sa dalo.

S ohňom, ktorý vypukol v historic-
kom centre Banskej Štiavnice, bojovali 
profesionálni a dobrovoľní hasiči. Pri 
udalosti zasahovali aj vojaci, policaj-
ti, zamestnanci samosprávy, Červený 
Kríž, zamestnanci zasiahnutých bu-
dov, zamestnanci Okresných úradov 
Banská Štiavnica a Banská Bystrica. 
Pomocnú ruku podalo aj veľa dobro-
voľníkov. Mnohí neúnavne pomáhali 
zachraňovať zbierkové predmety či iné 
vzácne písomnosti a dokumenty.

Do očí sa tlačili slzy, pozorujúc 
živú reťaz, ktorú ľudia vytvorili na Tro-
jičnom námestí, aby si mohli z okien 
múzea až do pristavených áut podávať 
umelecké diela v snahe ušetriť ich pred 
ničivým živlom a previezť do bezpečia. 
Aj počas tejto ohnivej skazy, tak ako ve-

ľakrát predtým, sa prejavila neskutoč-
ná spolupatričnosť a opäť sa ukázalo, 
ako sa my Slováci dokážeme vo vypätej 
situácii spojiť a pomôcť tam, kde je tre-
ba, bez nároku na odmenu.

Banská Štiavnica je bezpochyby 
klenotom nášho kultúrneho dedičstva 
a jedným z najkrajších a historicky 
najzaujímavejších miest na Slovensku. 
Jej centrum je mestskou pamiatkovou 
rezerváciou. V decembri roku 1993 
bolo mesto spolu s technickými pa-
miatkami v okolí zapísané do Zoznamu 
svetového kultúrneho a prírodného de-
dičstva UNESCO. Škody, ktoré ničivý 
požiar spôsobil, môžu mať teda nevy-
čísliteľnú hodnotu. Musíme len veriť, 
že sa kompetentným čo 
najskôr podarí vrátiť 
pamiatkovým budo-
vám v centre mesta 
ich pôvodnú krásu, 
aby sa opäť mohli 
tešiť z priazne ti-
sícok domácich 
i zahraničných 
návštevníkov.

Verme, 
že náš klenot povstane z popola

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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„Profesionalita je základom úspechu“

Elmoni s.r.o.

PRE RODINNÉ DOMY UŽ OD 4699 €
elmoni777@gmail.com    |    elmoni.sk    |    0918 458 924

Elmoni s r oMONTÁŽ
FOTOVOLTAIKY

na kľúč

(inštalovaný výkon  3220 Wp, invertor, panely, konštrukcia, montáž, dokumentácia)
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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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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NON STOP

KRTKOVANIE

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

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP
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KAMENÁRSTVO

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

Záhorácka 30 (AFK), Malacky
Po–Pia: 10–15, So: 9–12

AKCIA 2600 €2-hrob
3600 €

pri objednaní kompletného pomníka

ZÁMKOVÁ DLAŽBA OKOLO
HROBU, DOPLNKY A SEKANIE PÍSMA 
ZDARMA

R O B Í M E  N A J L A C N E J Š I E (len po tel. dohovore)

2000 €1-hrob
2600 €
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× STAVBA RD
× ZATEPLOVANIE

MONTÁŽ × DEMONTÁŽ
STAVEBNÉ PRÁCE

PRENÁJOM
LEŠENIA

0910 620 160

10
-0
02
6

Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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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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0907 721 667, Malacky

OBKLADY A DLAŽBY
• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU
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INZERCIA

 

MALACKO

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, Marianka, 
Gajary, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, 
Láb, Lozorno, Veľké Leváre, Malé Leváre, 
Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký 
Mikuláš, Plavecký Štvrtok, Rohožník, 
Sološnica, Studienka, Suchohrad, Zá-
vod, 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    34.980 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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Na podanie daňového priznania k 
dani z príjmov, ako aj zaplatenie dane 
za rok 2022 zostávajú posledné dni. Fi-
nančná správa s cieľom uľahčiť klien-
tom plnenie ich daňových povinností 
prináša už druhý rok obľúbenú online 
poradňu. K dispozícii im bude na call 
centre.

Online poradňa bude záujemcom k 
dispozícii od 20.3. 2023 až do 31.3. 2023 a 
v 13. týždni bude fungovať dopoludnia 
od 10. hodiny do 12. hodiny a popolud-
ní od 17. hodiny do 19. hodiny. „V týchto 
vybraných časoch sa môžu klienti ob-
rátiť na konzultantov finančnej správy, 
ktorí im pomôžu s vyplnením daňové-
ho priznania v prípade fyzickej osoby 
typu A, ako aj s daňovým priznaním 
typu B v prípade príjmov zo zamest-
nania alebo prenájmu nehnuteľnosti, 
okrem prípadov, kedy nehnuteľnosť 
prenajímajú v rámci podnikania,“ in-
formuje Finančná správa SR.

Všetko je na portáli finančnej správy
Prístup k online poradni je jedno-

duchý, dostupný je na portáli finanč-
nej správy v časti Kontakty. „Potrebné 
je len kliknúť na kolónku Live Chat a 
vybrať si kolónku daňového priznania 
typu A alebo B. Následne bude klient 
presmerovaný na konzultanta, ktorý sa 
mu bude venovať,“ popisuje inštitúcia. 

Finančná správa verí, že aj týmto spô-
sobom výrazne prispeje k uľahčeniu 
plnenia daňových povinností.

Okrem online poradne môžu klienti 
využiť aj zvyšné kanály call centra, a 
teda s konzultantmi sa spojiť telefo-
nicky na čísle 048/43 17 222, voľba č.3 
alebo mailom prostredníctvom apli-
kácie Live Agent, dostupnej na portáli 
finančnej správy.

Daňové priznanie k dani z príjmov 
za rok 2022 je potrebné podať do konca 
marca tohto roka a do tohto termínu je 
potrebné daň aj zaplatiť. Možné je tak 
urobiť aj z pohodlia domova, potrebné 
je mať len zriadenú elektronickú ko-
munikáciu s finančnou správou, ktorá 
od polovice februára umožňuje platbu 
daní už aj platobnou kartou.

Využiť môžete 
online daňovú poradňu

» ren 
zdroj foto Firmbee pixabay
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KUCHYNSKÉ A INTERIÉROVÉ ŠTÚDIO

Grafický
návrh 

v hodnote
99 €

ZDARMA

Malacky, Ľ. Zúbka | 0907 636 302 | www.woodstory.sk

Vstavaná rúra 
so sadou 

pre varenie
v pare v hodnote

549 €
ZDARMA

Platí do 31. 3. 2023
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RÝCHLA DODACIA DOBA   /   MOŽNOSŤ DOPRAVY
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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• Do skupiny vyhradených výrobkov patria elektrozariadenia, batérie                            

• Na vyhradené výrobky sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, t. z., že 
výrobca takéhoto výrobku je povinný plniť súbor povinností pre vyhradený 
výrobok uvedený na trh SR. Tým je zabezpečené, že o vyhradený výrobok, resp. 
vyhradený prúd odpadu bude postarané vo všetkých fázach jeho životného 
cyklu.
• Financovanie triedeného zberu vyhradeného prúdu odpadu, vrátane 
triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu patriacich do vyhradeného 
prúdu, znášajú výrobcovia v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov.  

odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady               
na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu znáša obec.

výrobku. Pre ochranu životného prostredia je dôležité, aby sme kupovali 

triedou, pretože šetríme prírodné zdroje potrebné na výrobu elektrickej energie. 

životnosťou alebo využívame nabíjateľné akumulátory.

-
ho odpadu. 

vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Viac informácií nájdete na webových sídlach
www.e-cycling.sk a www.slovmas.sk.

Autorizované organizácie zodpovednosti výrobcov
E-cycling s. r. o. a SLOVMAS, a. s. týmto informujú:

31. marca 1387  
Žigmund Luxemburský sa stal uhorským 
kráľom

1. apríla 1810 
Napoleon Bonaparte sa v Louvri oženil s 
Máriou Lujzou Habsbursko-lotrinskou

Výročia a udalosti
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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

II II

V PONUKEV PONUKE

DAMSKEDAMSKE 
PYZAMO PYZAMO 
BAVLNENE BAVLNENE 
DLHY DLHY 
A KRATKY A KRATKY 
RUKAVRUKAV

VV

NOVE ZDRAVOTNENOVE ZDRAVOTNE
SLAPKYSLAPKY
VV
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AUTO-MOTO - PREDAJ 01

» Predám Peugeot 308 1,6 
HDI diesel, 108 tis km, r.v. 
2014, 1. majiteľ, STK 2024, 
letné + zimné pneu, gará-
žované, cena 9000 €.Tel. 
0903951736

AUTO-MOTO - INÉ 02

» CZ 175 STARY PIONIER BA-
BETA STADION SIMSON KU-
PIM TIETO MOTORKY SOM 
ZBERATEL 0915215406

BYTY - PREDAJ 03

» Predám 1-izb byt na 
sídlisku Juh v Ma, cena 
89.000 €.Tel. 0951851751

BYTY - PRENÁJOM 04

» Prenajmem 1-posteľovú 
izbu v Ma, cena 170 € / 
mes s energiami, len pre 
pánov.Tel. 0903214187
» Dám do prenájmu 
1-izb byt v centre Ma.Tel. 
0905838397

DOMY - PREDAJ 05

POZEMKY - PREDAJ 06

REALITY - INÉ 07

STAVBA 08

» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

DOMÁCNOSŤ 09

» Kto daruje sedačku?.Tel. 
0951327672

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

» Predám domáce kravské 
mlieko cena 1 €/l. Plavec-
ký Štvrtok.Tel. 0911702676
» Predám sadenice jahôd, 
odroda elsanta, sú v za-
koreňovačoch, cena 0,60 
€ / ks, posielam aj poštou.
Tel. 0917358250
» Predám brojlerové kur-
čatá na chov od 1 týždňa, 
kurčatá vykŕmené žívé 
a očistené s drobkami, 
M. Cauner, Kostolište 
152. Tel: 0911206783.Tel. 
0908151966

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 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    
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Dňa 27. 3. 2022
uplynie 5. smutné 
výročie, čo nás navždy
opustil náš milovaný syn

PETER FTÁČNIK
z Malaciek.

S láskou spomínajú rodičia a sestra
Martina. Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

Mozog a nervový systém riadia fun-
govanie celého tela. Mozog je jeden z 
najdôležitejších orgánov v ľudskom 
tele - umožňuje nám myslieť, hýbať 
sa a komunikovať s okolím. Dáva nám 
schopnosť vnímať svet naokolo, cítiť 
emócie, pamätať si, učiť sa a sústrediť 
sa. Zdravý mozog je preto zásadný pre 
prežitie plnohodnotného života.

Fungovaniu mozgu podľa odborní-
kov škodí nedostatočný pohyb, sedavý 
životný štýl, nekvalitný spánok alebo 
jeho nedostatok, nedostatočná socia-
lizácia, neprimerané množstvo času 
osamote, dlhodobý a chronický stres, 
nadmerné užívanie alkoholu, fajčenie, 
dlhodobé pesimistické myslenie.

Čo prospieva mozgu:
- Nenechať ho “zlenivieť”. Akákoľvek akti-
vita mu prospieva či už to je komunikácia, 
udržiavanie sociálnych vzťahov, literatúra, 
nové podnety, kultúra, umenie, pestovanie 
koníčkov, spoločenské hry, učenie cudzích 
jazykov.
- Trénovať pamäť – výkon pamäti sa môže 
vekom znižovať, preto ju treba stále tréno-
vať a udržiavať v aktivite. Dôležité je pou-
žívať aj vlastnú pamäť, nielen tú digitálnu. 
Skúste svoj mozog priebežne stimulovať 
napríklad vedomostnými súťažami, rébus-
mi, krížovkami, sudoku, pexesom alebo 
šachom.
- Kvalitná strava – mozog spotrebúva veľa 
energie. Dôležitá je zdravá a vyvážená stra-

va. Vhodným príkladom je stredomorská 
strava zahŕňajúca zeleninu, ovocie, olivový 
olej, obilniny, chlieb, strukoviny, ryby, va-
jíčka, mliečne výrobky, mäso. Dôležité je re-
dukovať príjem alkoholu. Vitamíny skupiny 
B sú dopingom pre celý nervový systém.
- Dostatok tekutín - ak je telo zásobené te-
kutinami, mozog je dostatočne prekrvený 
a nervové bunky navzájom dobre komuni-
kujú.
- Kvalitný spánok – chronický nedostatok 
spánku poškodzuje pamäť, únava znižuje 
schopnosť koncentrácie.
- Pravidelná fyzická aktivita – pohybom 
sa zvyšuje mozgová výkonnosť. Ideálny je 
pohyb na čerstvom vzduchu. Mozog je pri 
fyzickej aktivite viac prekrvený, a teda viac 
okysličovaný a zásobovaný živinami.
- Pravidelný oddych počas dňa – krátke 
prestávky (mikroprestávky, 5- až 10-minúto-
vé) počas dňa zmierňujú únavu – prospieva 
pohľad z okna, chôdza po schodoch, hlbo-
ké dýchanie, krátka meditácia.
- Pobyt v prírode – aspoň dve hodiny za 
týždeň. Podporuje psychické aj fyzické 
zdravie.
- Používať informačné a komunikačné tech-
nológie len v nutnej miere a nenechať ich 
zbytočne zapnuté. 
- Určiť si vo svojom byte aj pracovnom pros-
tredí zóny bez akýchkoľvek technológií.

Informácie poskytol Odbor podpory 
zdravia a výchovy k zdraviu v spolupráci s 

Odborom komunikácie ÚVZ SR

Podporte fungovanie svojho mozgu

» ren
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Bocán s.r.o.

doprava do 100 km, váza + lampáš antikora, 
zameranie, cenová ponuka, MONTÁŽ

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO:
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DÔVERYHODNÁ 
FIRMA 2021

Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA: MAREC - APRÍL
2-hrob od 2200 €
1-hrob od 1800 €
Po-Pia: 8.00 - 15.30 hod.Certifikát

0905 323 022•0910 902 635
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PRIJATEĽNÁ CENA
RÝCHLE  VYHOTOVENIE

CENOVÁ
PONUKA
ZDARMA

28. marca 1979 
Roztavenie druhého jadrového reaktora 
jadrovej elektrárne Three Mile Island

Výročia a udalosti
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 Ako predchádzať 
detskej obezite?
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» Kto ostrihá stromky, 
jablone v Gajaroch?.Tel. 
0917961694
» Predám ovce, aj jahňatá.
Tel. 0905917771

HOBBY A ŠPORT 11

» Predám dámsky bicykel 
v dobrom stave, cena 50 
€.Tel. 0948309450
» Predam rybarsky bivak 
JRC TX 2 Man roz.300-280-
180 cm Tel 0910988704

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

RÔZNE - INÉ 14

» Kto ostrihá stromky, 
jablone v Gajaroch?.Tel. 
0917961694

HĽADÁM PRÁCU 15

» Doučím francúzsky ja-
zyk všetky úrovne, pri-
pravujem na maturitu 
a rôzne certifikáty.Tel. 
0944324950

ZOZNÁMENIA 16

» SYMPATICKA 56 R HLADA 
PRIATELA NA ZOZNAMENIE 
0907277466

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 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.

Kuričky Nosivé 
rôznej farby 8-12-15-18 týž

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi

Kuričky Nosivé 
rôznej farby 8-12-15-18 týž

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi

Ponúka na predaj: (pri galante)
hydinárska farma topoLnica

Rozvoz zabezpečíme

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

 

Aktuálne 

do vypredania zásob
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Brojlerové kačice 1-14 dňové
Mulard Kačice - Káčere 1-14 dňové
Húsatá Landeské 1-14 dňové
Morky Biele BIG-6   6 týždňové

Na cestách a aj na oblohe sa objavila 
nová forma cestovania a táto novinka 
sa volá gyrokoptéra. Jej lety a cesty 
môžete najnovšie sledovať aj online.

Lietajúce autá sa už desaťročia obja-
vujú vo vedecko-fantastických filmoch a 
ich vývoj má 30 ročnú tradíciu aj na Slo-
vensku. Skutočne v praxi používané lie-
tajúce auto k nám však prišlo z Českej re-
publiky. Gyrokoptéra Calidus, schválená 
na jazdu po ceste, sa vyrába v Přerove. Le-
tecký nadšenec Milan Paprčka si ju zado-
vážil pre svoje dobrodružné a poznávacie 
lety. Umožňuje mu preletieť sa nad zaují-
mavými miestami a zároveň ju využívať 
na jazdu po cestách. „Po rokoch snívania 
o takomto type dopravy som konečne na-
šiel jednoduché a cenovo dostupné rieše-
nie. Je to úplne iný zážitok, ako keď lietam 
v lietadle, alebo jazdím autom. Je to ako 
kombinácia oboch a umožňuje mi vidieť 
svet z úplne novej perspektívy,“ netají 
nadšenie Milan a dodáva: „Z letov potom 
zdieľam 360° zábery na svojej stránke 
www.Travelvirtual.eu, kde sa môžete roz-
hliadnuť vôkol seba sponad Ďumbiera, 
Spišského hradu, či Banskej Štiavnice.“ 
Takéto snímkovanie je umožnené vďaka 
profesionálnej 360° kamere, ktorú má Mi-
lan pripevnenú na bruchu gyrokoptéry a 
umožňuje mu zachytiť úchvatné fotogra-
fie a videá z jeho ciest.

Gyrokoptéra sa ukázala byť veľmi 
prístupnou a bezpečnou možnosťou pre 
cestovanie. Na rozdiel od bežných lieta-

diel, ktoré vyžadujú dlhé štartovacie a 
pristávacie dráhy, jej stačí len 60-100 m 
rovnej plochy na vzlet a 20-50 m na pristá-
tie, čo ju robí nezávislou na štandardných 
letiskách. Vo vzduchu sa pohybuje pomo-
cou benzínového motoru a dosahuje rých-
losť v rozsahu od 30 km/h až po 200 km/h. 
Na zemi na jej pohon slúžia dva elektro-
motory s dojazdom 40 km a maximálnou 
rýchlosťou 40 km/h. Pre jazdu v premáv-
ke je vybavená predpísaným osvetlením, 
klaksónom, smerovkami, aj evidenčným 
číslom. „Je to skôr jazdiace lietadlo, ako 
lietajúce auto. Keď pristanem, napríklad 
aj na lúke za svojim domom, presuniem 
sa po ceste k sebe do dvora. Jazdu po ceste 
využívam hlavne na priblíženie z miesta 
pristátia napríklad na pumpu, do reštau-
rácie, hotela, či na pracovné stretnutie. 
Volím si také miesto pristátia, aby som po 
ceste nemusel ísť ďalej ako 15 kilometrov,“ 
uzatvára rozprávanie Milan Paprčka.

Informácie a foto poskytla 
Andrea Farkašová, CBS

Lietajúce auto na slovenských cestách

» ren
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SME PRVÁ FIRMA, KTORÁ
NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

549 € 599 €

849 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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Vonkajšie hliníkové rolety
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Začali sa prehliadky 

Piešťany podľa Wintera
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Na želanie pozostalých bude dom na 
mieste tragickej smrti novinára Jána 
Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej zbúraný. Trnavský sa-
mosprávny kraj následne na pozem-
ku postaví Pamätník slobody slova 
vo Veľkej Mači, ktorého návrh vzišiel 
z výtvarno-architektonickej súťaže. 

„Minulý mesiac uplynulo päť ro-
kov od vraždy dvoch mladých ľudí. Po-
važujem za dôležité si ich pamiatku ne-
ustále pripomínať, a to najmä v dobe, 
keď význam slobody slova a jej zne-
užívania je viac ako aktuálny. Cieľom 
našej župy je vytvoriť pietne miesto, 
ktoré bude pripomínať ich odhodlanie 
a zároveň niesť silný odkaz pre budúce 
generácie. Aktuálne prebieha likvidá-
cia všetkých objektov na pozemku vo 
Veľkej Mači tak, ako si to želali pozo-
stalé rodiny. Výstavba, ako aj následná 
správa a údržba pamätníka, sa bude 
realizovať z rozpočtu župy,“ povedal tr-
navský župan Jozef Viskupič s tým, že 
župa plánuje s výstavbou pamätníka 
začať v priebehu budúceho roka, a to 
po ukončení územného a stavebného 
konania, ako aj verejného obstaráva-
nia na zhotoviteľa stavebných prác.

Víťazný návrh pamätníka s ná-
zvom Záhrada pochádza od tvorcov 
Benjamína Brádňanského, Víta Hala-
du, Martina Piačeka a pracuje s naklo-
nením pozemku, čo evokuje pocit ne-

rovnováhy, vychýlenia a trvalej zmeny. 
Budúce pietne miesto bude na jednej 
strane pripomínať udalosti z minulosti, 
no na druhej strane ponúkne priestor 
na reflexiu a pohľad do budúcnosti. 

Do súťaže bolo prihlásených 30 
návrhov. Podmienky súťaže splnilo 27 
z nich a posudzovala ich deväťčlenná 
porota zložená z odborníkov z oblasti 
architektúry a výtvarného umenia, 
členov pozostalých rodín a trnavského 
župana. Viac informácii o súťaži i víťaz-
nom návrhu je zverejnených na www.
slobodaslova.sk.

V roku 2018 trnavská župa udelila no-
vinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho snúbe-
nici Martine Kušnírovej Cenu slobody 
Antona Srholca in memoriam. Koncom 
roka 2019 na ich počesť zorganizovala 
konferenciu Slovensko proti všetkým 
mafiám, na ktorej vystúpili slovenskí aj 
talianski novinári a právnici.

Postavia Pamätník slobody slova

» ren
zdroj foto TTSK
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Spojená škola sv. Františka Assiského
ponúka voľné pracovné miesto

na pracovnú pozíciu

Predpokladaný deň nástupu do práce: ihneď
Pracovný úväzok: 100%
Základná hrubá mesačná mzda: 750 – 850 €
Požiadavky:
- stredné odborné vzdelanie 
- bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť 

Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať
poštou alebo doručiť osobne na adresu školy (Spojená 
škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 
Malacky), príp. zaslať elektronicky na adresu 
becarova.nina@csmalacky.sk do 30. marca 2023.

K žiadosti je potrebné priložiť:
- životopis (aj s uvedením telef. čísla) 
- súhlas so spracovaním osobných údajov na účely
   výberového konania
Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní
na osobný pohovor.
Kontakt: Nina Bečárová, 0917 350 602

POMOCNÁ KUCHÁRKA
v materskej škole
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 

v Malackách

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 5 € /h. brutto
Nástup ihneď. POS/osvedčenie o absolvovaní 
kurzu OS - NUTNÉ! 

volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 
v Stupave (s ubytovaním) 

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 5,50€ /h. brutto
Nástup ihneď. POS/osvedčenie o absolvovaní 
kurzu OS - NUTNÉ! 

volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h
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žalúzie · siete · rolety · roletky · roletky deň a noc
okná · dvere · zasklenie balkónov · zimné záhrady

PÔSOBÍME NA CELOM ZÁHORÍ

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

alebo diaľkové ovládanie - všetko je s nami možné! 

AKCIA -25% zľava na látkové roletky,
interiérové žalúzie a siete
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 Hrozí stret  Hrozí stret 
s medveďoms medveďom
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Sortiment v školských bufetoch prej-
de zmenami. Dostane sa do nich viac 
zdravších potravín a nápojov. Nezdravé 
z pultu buď zmiznú, alebo sa upraví ich 
ponuka. Informuje o tom Úrad verej-
ného zdravotníctva (ÚVZ SR) na svojej 
Facebookovej stránke a dodáva: „U 
detí chceme týmto krokom podporovať 
zdravú voľbu potravín a nápojov a po-
vzbudiť ich, aby sa stravovali zdravšie.“

Z údajov NCZI vyplýva, že obezita 
postihuje už aj najmladšie ročníky a pod-
ľa štatistických údajov za rok 2022 máme 
na Slovensku viac ako 12-tisíc obéznych 
detí evidovaných v rámci ambulancií 
všeobecnej starostlivosti o deti a dorast. 
„V školských bufetoch, teda v dopln-
kovom školskom stravovaní, chceme 
zabezpečiť širokú dostupnosť napríklad 
čerstvého ovocia a zeleniny, nápojov a 
prírodných štiav bez konzervačných prí-
pravkov či mäsové výrobky s obsahom 
mäsa minimálne 80%. Predávať sa tam 
už po novom nebudú presladené nápoje, 
nápoje s kofeínom, taurínom, chinínom 
alebo hamburgery či vyprážané jedlá,“ 
objasňuje ÚVZ SR. 

Zdravší sortiment v školských bu-
fetoch spolu s ponúkanými jedlami zo 
školských jedální vytvorí podľa odborní-
kov výživovo hodnotnú ponuku potravín 
a jedál pre deti v priestoroch, v ktorých 
trávia podstatnú časť dňa. Deti to priro-
dzene navádza k zdravším rozhodnu-
tiam a zvýši to pravdepodobnosť, že si 

aj prostredníctvom školského prostredia 
osvoja vzorce zdravšieho stravovania. 
„Rozumieme totiž tomu, že mnohí rodi-
čia vynaložia množstvo energie na všte-
povanie zdravých stravovacích návykov 
deťom. Ich úsilie by preto nemalo vyjsť na 
zmar ani vo chvíľach, keď sa dieťa o stra-
vovaní rozhoduje samo. Vyvážená strava 
je základom dobrého zdravia a akade-
mického úspechu, a to by mala odrážať 
aj ponuka v školských bufetoch,“ prízvu-
kujú odborníci a dopĺňajú, že zmenou 
ponuky sortimentu v školských bufetoch 
chcú zároveň znižovať celkový objem 
skonzumovanej soli a cukru, pretože ich 
dlhodobý nadbytok zhoršuje zdravotné 
vyhliadky dieťaťa.

Úpravu sortimentu v školských bufe-
toch prináša vyhláška Ministerstva zdra-
votníctva SR o podrobnostiach a požia-
davkách na zariadenia pre deti a mládež, 
na ktorej Úrad verejného zdravotníctva 
SR participoval. Do platnosti vstúpila 15. 
marca 2023. „Regionálne úrady verejné-
ho zdravotníctva budú pri priebežných 
kontrolách do konca školského roka pri-
hliadať na to, že niektoré zmeny zapracu-
jú v školských bufetoch postupne. RÚVZ 
ich však počas kontroly na nevyhovujúci 
stav upozornia. V prípade dlhšej trvanli-
vosti výrobkov (cukrovinky, slané pochu-
tiny) ich prevádzkovateľ môže zaraďovať 
do predaja postupne tak, aby dodržal 
maximálny podiel 50 %,“ objasňuje in-
štitúcia.

Chystajú zmeny v školských bufetoch

» ren
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IKEA Industry o.z. Boards v Malackách
hľadá skúseného kandidáta na pozíciu 

MECHANIK
Mechanik zabezpečuje kvalitné prevedenie údržby a opráv

zverených strojov a zariadení, diagnostikovanie porúch strojov,
zariadení a výrobných liniek a pravidelnú kontrolu linky počas

prevádzky. Nástup možný ihneď. Zváračské skúsenosti sú 
podmienkou.

Ak Vás pozícia zaujala, pošlite nám svoj životopis na e-mail:
eva.blazickova@inter.ikea.com

Práca na 1 zmenu (7.00–15.30 h): základná mzda od 1328 €
za mesiac brutto + dochádzkový bonus + príspevok na dopravu
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0908 979 469

INZERCIA
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Whirlpool WQ9 E1L
Chladnička

ZlavneneSpotrebice.sk

885,00 €

Chrániče STIGA Comfort
JR čierne S

 ekoSPORT

13,90 €

DIVOKÁ RIEKA - Abstraktná
maľba ručne maľovaná

Decoreum.sk

199,00 €
249,00€

STREND PRO Sada zavlažovacia
TS7107 33 dielna, kvapočková

Unidielna.sk

18,36 €

Pánske hodinky festina
automatic f20535/4

ZlatnictvoLion.sk

229,00 €

Riwall PRO RAHT 5220
Plotostrih
Trtechnic.sk

52,00 €

DECOREUM Ratanová zostava
nábytku SATURN Stôl + 2ks stoličky

Decoreum.sk

139,00 €
186,39€

Káva LAVAZZA Caffé
Espresso zrnková 1 kg

MojePapiernictvo.sk

28,19 €

MAKITA AKU VYŽÍNAČ
DUR189Z DUR189Z

TopNaradie.sk

257,99 €

BerlingerHaus BH-1461 Granit
Diamond pekáč 40 cm

Kuchyňovo.sk

64,49 €

Hecht Prominent Dog
Beef Liver 1275 g

TopNaradie.sk

2,79 €

29,90 €

Calvin Klein Euphoria
Toaletná voda 50 ml

Demro.sk

54,90€
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

VÝKUP MINCÍ
Kúpim veci z 1. a 2.

sv. vojny,vzduchovky.
Celá SR

tel. 0904 474 597
vykupparoziaeu@gmail.com

do roku 1945
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Stoličkové výťahy Stannah, 
žiť doma nezávisle
Schodiskový výťah Stannah je 
vhodný pre každé schodisko, 
lomené, rovné, vnútorné 
alebo vonkajšie.

0800 162 162
www.stannah.sk

Zákaznícka podpora 24h/7d
Vynikajúca kvalita výrobkov

156 rokov výrobca

Zavolajte zadarmo

Pre ŤZP občanov možnosť 
vybaviť na zakúpenie 

stoličkového výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

20
ROKOV

My máme narodeniny, 
ale vy dostanete darček.y

€ 200
DARČEKOVÁ KARTA

Pri kúpe stoličkového 
výťahu Stannah vám 
ponúkame darčekovú 

kartu v hodnote 200 €!

*Táto ponuka je k dispozícii do 31. 3. 2023 a nie 
je platná s inými kampaňami alebo ponukami.

Na celom Slovensku
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