
BB 19-35 strana- 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 51 100 domácností 

BYSTRICKO
BREZNIANSKO

Č. 35 / 30. AUGUST 2019 / 23. ROČNÍK

Deň, na ktorý sa všetci pamätáme

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prvý september – symbolicky, v reá-
le plus mínus – je hlavne deň začiat-
ku školského roku. V mnohých po-
dobách a s krásnymi spomienkami 
sme ho zažili všetci.

Boli časy, keď sme sa ako deti tešili 
po prázdninách na spolužiakov, ale aj 
na mnohé naše vtedajšie učiteľky či do-
konca celú školu. Na pár rokov sa nám 
stala druhým domovom, aj keď, prizná-
vame si to až s odstupom rokov.

Učitelia mojej generácie už väčši-
nou pomreli a ak ešte žijú, tak už na-
ozaj v úctyhodnom veku. Pamätám si 
ich tváre, prísne a láskavé zároveň a 
ich pohoršenie nad mojimi občasnými 
nevedomosťami či výmyslami. Jedna z 
mojich učiteliek mi v štvrtej triede zá-
kladnej školy povedala, že raz budem 
novinár. Iným vďačím za úžasné vše-
obecné vzdelanie, z ktorého som ešte 
dlho neskôr „profitoval“ na gymnáziu. 
A vlastne – celý život. Lebo základ je 
čosi, na čom stojí hotová stavba. Ak je 
slabý, každé úsilie dohnať to vznešený-
mi fasádami je márne. Dať výchovu a 
vzdelanie – to je vznešený dar. Nedá sa 
zabudnúť a tak – moje panie a páni uči-
telia – veľká vďaka vám, aj tým, hore, 
kdesi nado mnou.

Polícia Českej republiky nedávno 
zverejnila video, na ktorom je zachy-
tený trinásťročný chlapec, ako poze-
rajúc sa na obrazovku mobilného tele-
fónu vkročil rovno pod prichádzajúcu 
električku. Mal šťastie – prežil, hoci s 
útrapami. Je najvyšší čas, milí rodičia, 
nájsť si aspoň zopár minút, sadnúť si so 
svojimi deťmi a vysvetliť im, čo všet-
ko sa im cestou do či zo školy v tomto 
bláznivom uponáhľanom a nepozor-
nom svete môže stať. Bolo by tiež dobré 
zmieriť sa aj s tým, že škola nie je iba 
priestor na odloženie detí, o ktoré sa 
nemáte čas starať. Škola nie je jediná, 
ktorá vám ich má vychovať a naučiť ich 
byť ľuďmi. To je vaše poslanie.

Všetci vieme, že učitelia to nemajú 
ľahké, vieme, s čím neustále bojujú, 
ako sú spoločensky oceňovaní a štá-
tom hodnotení. A ako sa k nim neraz 
práve vaše deti správajú.

Takže po roku je tu 
opäť prvý deň školského 
spolužitia. Nech sa vydarí 
a nech prinesie tie naozaj 
krásne celoživotné spo-
mienky všetkým 
jeho účastníkom!
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Základom konceptu škandinávskej 
stravy nie sú len odporúčania týkajú-
ce sa jedla, ale aj udržateľného poľno-
hospodárstva, možno ich zhrnúť do 
desiatich bodov: 
- jedzte každý deň viac ovocia a zeleniny
- jedzte viac celých zŕn
- zaraďte viac potravín z morí a jazier
- vyberte si kvalitné mäso - ale jedzte ho 
celkovo menej 
- vyhľadajte viac potravín z voľnej prírody 
- vždy, keď je to možné, používajte ekolo-
gické produkty 
- vyhnite sa potravinárskym prídavným 
látkam
- uprednostnite sezónne produkty
- konzumujte viac domácich jedál 
 -produkujte menej odpadu

Pri výbere rýb sa možno oriento-
vať na všetky – morské aj sladkovodné,  
mastné – losos, sleď, makrela, alebo 
chudé – treska, halibut. Ideálne jedlo má 
pomer sacharidov k bielkovinám 2: 1. 

Typický tanier :
polovica  - zelenina, šaláty, ovocie, 
strukoviny 
štvrtina  - sacharidy s nízkym glyke-
mickým indexom 
štvrtina  - potraviny bohaté na bielko-
viny

Rastlinné alebo živočíšne bielkovi-
ny by mali byť pri každom jedle. Potravi-
ny s nízkym glykemickým indexom (GI) 

spôsobujú menšie a aj pomalšie zvýšenie 
hladiny cukru v krvi v porovnaní s po-
travinami s vyšším GI. Raž je v severskej 
strave celozrnným základom. Potraviny 
bohaté na bielkoviny skôr zabezpečia 
pocit sýtosti a bránia pred pocitom  hla-
du. Namiesto sladkostí je vhodné ovocie, 
orechy, celozrnný toast alebo chrumkavý 
chlieb s nízkym GI s nátierkou z tmavej 
čokolády.

Svetová zdravotnícka organizácia 
(WHO) zistila, že stredomorská aj se-
verská strava znižuje riziko rakoviny, 
cukrovky a kardiovaskulárnych chorôb. 
Diéta môže pomôcť s redukciou váhy. 
Jesť viac rastlinnej stravy je dobré aj pre 
životné prostredie. Vďaka sústredeniu sa 
na ovocie, zeleninu a celozrnné výrob-
ky je strava bohatá na vlákninu, ktorá 
pomáha udržiavať zdravý a normálny 
pohyb čriev.

Že účinky zdravej výživy severanov 
sú iné ako u  nás, potvrdzujú čísla - vo 
Švédsku je úroveň podiel len 10 percent, 
v ostatných škandinávskych krajinách je 
to podobné. A ako je to u nás? Na Sloven-
sku trpí nadváhou viac ako 
36 percent a obezitou viac 
ako 25 percent populácie, 
čiže spolu takmer dve tre-
tiny Slovákov má hmot-
nosť, ktorá už ohrozuje 
ich zdravie.

Severská diéta II

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

to podobné. A ako je to u nás? Na Sloven
sku trpí nadváhou viac ako 
36 percent a obezitou viac 
ako 25 percent populácie, 
čiže spolu takmer dve tre-
tiny Slovákov má hmot-
nosť, ktorá už ohrozuje 
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Každý vlastník je oprávnený nakladať 
s  vecou, ktorú má vo vlastníctve pod-
ľa svojho uváženia. Vlastník má právo 
vec držať, užívať, požívať a disponovať 
s ňou. 

To, v  akom rozsahu má vlastník právo 
disponovať s vecou, záleží aj od toho či ide 
o  vec vo výlučnom vlastníctve alebo spo-
luvlastníctve. V  prípade spoluvlastníctva 
má každý zo spoluvlastníkov zásadne tie 
isté oprávnenia, aké má jediný vlastník, 
avšak jeho právo je obmedzené právom 
ďalšieho alebo ostatných spoluvlastníkov. 
Jeho právo je obmedzené aj tzv. zákonným 
predkupným právom, ktoré sa uplatňuje 
pri prevode spoluvlastníckeho podielu, a 
ktoré vyplýva priamo zo zákona v prospech 
spoluvlastníka alebo spoluvlastníkov. 
Predkupné právo predstavuje určité obme-
dzenie zmluvnej voľnosti spoluvlastníkov. 
Z predkupného práva vyplýva, že ak jeden 
zo spoluvlastníkov chce svoj spoluvlast-
nícky podiel k nehnuteľnosti previesť na 
tretiu osobu, musí tento svoj podiel najskôr 
ponúknuť všetkým ostatným spoluvlastní-
kom za tých istých podmienok, za akých 
chce podiel predať tretej osobe. 

Predkupné právo sa nevzťahuje iba na 
prípady kúpy resp. predaja nehnuteľnosti 
ale zákonné predkupné právo sa vzťahuje 
aj na ďalšie prevody spoluvlastníckeho po-
dielu, a to napríklad na prevod darovacou 
zmluvou alebo zámennou zmluvou. Ak 
však spoluvlastník prevádza svoj spolu-

vlastnícky podiel jemu blízkej osobe, v ta-
kom prípade sa predkupné právo neuplatní. 
V prípade predkupného práva spoluvlastní-
ka majú právo odkúpiť podiel všetci spolu-
vlastníci a ak sa nedohodnú o výkone pred-
kupného práva, majú právo odkúpiť podiel 
pomerne, podľa veľkosti podielov. 

Ponuku na prevod spoluvlastníckeho 
podielu k nehnuteľnosti musí spoluvlastník 
urobiť písomne, pričom v ponuke by mal 
uviesť predmet prevodu, cenu a tiež ďalšie 
podmienky, za ktorých má dôjsť k  prevo-
du. Dvojmesačná lehota na prijatie ponuky 
plynie každému spoluvlastníkovi samo-
statne od riadneho doručenia ponuky. Ak 
spoluvlastník alebo ostatní spoluvlastníci 
neprijmú ponuku, ich predkupné právo za-
nikne, a to bez ohľadu na dôvod prečo po-
nuku neprijali. V prípade, ak spoluvlastník 
prevádzajúci svoj spoluvlastnícky podiel 
nerešpektoval predkupné právo ostatných 
spoluvlastníkov a  opomenul svoju povin-
nosť ponúknuť svoj podiel prednostne 
ostatným spoluvlastníkom, môžu ostatní 
spoluvlastníci napadnúť prevod spoluvlast-
níckeho podielu a domáhať sa určenia rela-
tívnej neplatnosti zmluvy o prevode.

Predkupné právo 
spoluvlastníkov nehnuteľností

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Celosvetovo predstavujú zásoby liekov 
v domácnostiach, určené k dlhodobé-
mu (chronickému) alebo krátkodobé-
mu (akútnemu) užívaniu, potenciálne 
zdravotné riziká. 

Medzi najčastejšie dôvody zdravotných 
rizík patria: nevhodné užívanie (resp. zle 
zvolená liečba), zlé skladovanie a náhod-
né užitie. Na Slovensku sa ročne zbytočne 
intoxikuje vyše 4 000 ľudí, pričom viac 
ako polovicu tvoria deti. Ako uvádzajú 
údaje Národného toxikologického infor-
mačného centra (NTIC) na Slovensku, 41,6 
% telefonických konzílií bolo venovaných 
práve intoxikácii liekmi. K najbežnejším 
miestom otráv patria domácnosti s takmer 
80% podielom na všetkých otravách.

K  najčastejšie doma skladovaným lie-
kom patria analgetiká (teda lieky proti 
bolesti) a neúplne spotrebované balenia 
antibiotík. 

Lieky proti bolesti - základným pra-
vidlom liečby bolesti tzv. samo-liečením 
patrí liečba akútnej bolesti (bolesť hlavy, 
kĺbov, zubov, menštruačná bolesť), teda 
krátkodobé užívanie analgetík. Druhým 
pravidlom je používať lieky proti bolesti zo 
skupiny tzv. voľnopredajných, teda nevia-
zaných na lekársky predpis. V  žiadnom 
prípade by pacient nemal užívať lie-
ky určené na silnú a chronickú bolesť 
a v tomto prípade by sa mal obrátiť na 
odborníka.

Nesprávne alebo zbytočne užívané 

antibiotiká predstavujú pre spoločnosť 
problém v  podobe antibiotickej rezisten-
cie (odolnosti baktérií na antibiotickú 
liečbu). Antibiotiká je potrebné užívať 
iba v prípade, ak ich predpísal ošetrujúci 
lekár, nikdy nie je vhodné doužívať ne-
spotrebované antibiotiká z predchá-
dzajúcej liečby alebo „posúvať“ nedo-
užívané balenia antibiotík rodinným 
príslušníkom alebo známym, alebo 
sa dožadovať predaja antibiotík bez 
lekárskeho predpisu.

Spotrebitelia často k  rozbaleným ba-
leniam liekov neuchovávajú príbalové 
letáky, uchovávajú zvyšky liekov, ktoré 
nevedia identifikovať a tiež používajú lie-
ky po uplynutí doby použiteľnosti resp. 
exspirácie. 

Jedom sa liek môže stať pri nesprávnom 
užívaní, ale aj nesprávnym znehodno-
covaním, kedy liek neškodí iba jednému 
človeku, ale prispieva 
k  poškodzovaniu pros-
tredia všetkých. Správ-
ne znehodnocovanie 
liekov znamená, že 
lieky po uplynutí času 
použitia alebo nespot-
rebované lieky odo-
vzdáme do 
ktorejkoľvek 
lekárne. 

K najbežnejším miestom otráv 
patria domácnosti

» PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. 
2. viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory

človeku, ale prispieva 
k  poškodzovaniu pros-
tredia všetkých. Správ-
ne znehodnocovanie 
liekov znamená, že 
lieky po uplynutí času 
použitia alebo nespot-
rebované lieky odo-

Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 30. augusta 2019

0907 727 204
Inzerát, ktorý predáva

0907 877 862
Inzerát, ktorý predáva
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»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521

»Predám nábytok študent-
ská izba/pracovňa. Cena 
dohodou, tel. 0907693885

»Predám zajace 0910 349 
829

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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

Príklad:
RP BB 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
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, BB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

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    

Prázdniny sa skočili rýchlo. Rovna-
ko ujde aj nastávajúci školský rok. 
Doba je rýchla. Chceme veľa stihnúť, 
zažiť. Občas treba spomaliť, pozerať 
sa, pochopiť. Aj na to slúži vzdelanie. 

Učí nás predchádzať chybám, skúšať 
svoje možnosti, upozorňovať na zmeny. 
Stáva sa aj, že otvorí obzory, ktoré desia. 
O to viac v štáte, kde sa vzdelávanie de-
graduje, nie je dôležitou hodnotou a je 
ničené politickou mocou. Vzdelaný člo-
vek vidí stále viac a vidí aj to, že zmena 
je ďaleko. Vzdelanie mu môže byť príťa-
žou.  

Generácia, ktorá sedí v školách, 
sa vyučuje popri ťažkých problémoch 
ľudstva. Egoistická politika, morálne 
zlyhávania osobností, nebezpečné kli-
matické perspektívy. Môžeme povedať, 
že sa stráca motivácia: Uplatním sa so 
vzdelaním v práci, keď nemám zná-
mosti? Mám mrhať čas učením sa, keď 
o niekoľko rokov bude klíma skazonos-
ná? Vyštudujem povolanie, ktoré budú 
začas vykonávať stroje? Sám mám neu-
tíchajúce pochybnosti o svojom konaní. 
Súvisí so školstvom, slovenčinou, este-
tikou životného prostredia. Keď však 
sledujem spravodajstvo, takéto témy 
sú zanedbateľné oproti tomu, čo sa deje 
vo svete. Alebo aj na Slovensku, kde 
šikovní, múdri a eticky bezúhon-
ní dostávajú každý deň „po hube“. 
Všetko je v rukách politickej mašinérie, 
v ktorej sa skoncentrovalo cynické, aro-
gantné a egoistické zlo tváriace sa ako 

služba ľuďom, Zemi. Pod takýmto vply-
vom vyrastá nová generácia. Ako sa to 
prejaví, neviem. Rezignácia? Cesta zla? 
Ignorácia zla? Hľadanie východiska v 
extrémoch? 

Dovolil som si dlhší úvod o paradig-
me, v ktorej žijú naši žiaci a s vekom ju 
začínajú vnímať. Aby bolo pochopené 
moje novoročné želanie:

Žiaci, hľadajte zmysel života. Ak ho 
nájdete, nedajte si ho vziať, bojujte zaň. 
Nezabudnite, že máločo sa dá vykonávať 
bez vedomostí. Nešetrite otázkami, no 
buďte opatrní, aké odpovede dostávate. 
Nezabudnite, že žijete v kolónii, nie v izo-
lácii. Robte dobro. Zlo má neisté smery a 
konce. 

Kolegovia, vzdelanie je len jednou z 
ciest. Pomáhajme žiakom hľadať aj iné. 
Nehľadajme problémy v žiakoch, aj oni 
sú produktom doby. Viďme v nich predo-
všetkým ľudí, ktorých budeme potrebo-
vať. Hľadanie zla v nich je preskočením 
pedagogiky. Problémy poznáme, búraj-
me ich skutkami. 

Rodičia, pomáhajte nám, vašim de-
ťom a školstvu, máme veľa spoločného.  
Nezabudnite, že aj bezcieľne konanie 
detí či generačné konflikty sú súčasťou 
života. Možno sa z vašich detí nestanú 
slávne celebrity, ale ak sa nespreneveria 
toľko hľadanému človečenstvu, naplnia 
svoje poslanie. 

Príjemný školský rok!

O rok vzdelanejší

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ

Kontaktujete nás: 0907 727 204, 0907 877 862
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V  čase prázdnin ľudia o  niečo čas-
tejšie navštevujú miestne knižnice. 
Pribúdajú aj tzv. výpožičné búdky 
s  knihami. Neraz som na zastávke 
autobusu zbadala, ako ktosi siahol 
po takej knihe a  sadol si s ňou na 
lavičku. 

Ide o romány našej mladosti či zná-
mu dobrodružnú literatúru. Vždy si 
zaspomínam, ako som v  detstve číta-
vala do neskorej noci, ba pokračovala 
aj s  baterkou pod perinou.  Odvíjali 
sa predo mnou nádherné príbehy a ja 
som odhadovala ich šťastné či menej 
šťastné konce. To, čo ma najviac fas-
cinovalo, boli nerozlučné priateľstvá. 
Samozrejme, priťahovali ma v  litera-
túre aj ľúbostné vzťahy, ale priateľstvo 
bolo pre mňa zvláštnou „nadčasovou“ 
hodnotou. Priateľstvá vždy pretrváva-
li, kým vášne a emócie vzbĺkli a zotleli. 
Priateľstvo vedelo prekonať aj partner-
skú lásku. Vernému priateľovi sa dalo 
vyliať svoje srdce bez strachu, že bude 
pohŕdať či podozrievať. Priateľ bol vždy 
na mieste činu, kde bolo treba pomôcť, 
potešiť, no aj povedať pravdu do očí.

Myslím, že svet, aby sa postavil na 
nohy,  potrebuje znovu obnoviť priateľ-
stvá. Tie jednoduché priame vzťahy,  
plné dôvery  a  pochopenia. Priprave-
né vypočuť bez toho, aby sme hneď 
súdili, deliť sa o  život, hovoriť spolu 
bez vypínania sa, porovnávania, plné 
dobroprajnosti a starostlivosti o druhé-

ho. Priateľstvá z románov, ktoré z nás 
urobia lepších ľudí. Nerozlučné spoje-
nectvá, ktoré nás naučia obetovať sa až 
„po krv“ a zároveň tešiť sa z prostého 
vzájomného pohľadu a  podania ruky. 
Čo všetko však stojí za tým...

Spomínam na románové priateľ-
stvá červeného a  bieleho brata, cu-
dzinca s domorodcom, na plodné pria-
teľstvá filozofov, svätcov, na uzavreté 
priateľstva v detstve, ktoré sme si sľu-
bovali „na život a na smrť“. Zostali len 
v spomienkach, a pri tom nás v živote 
asi najviac inšpirovali. Vzbudzovali 
v nás túžbu po vernosti, trvaní, obeto-
vaní  a odriekaní – všetky tie najvzác-
nejšie hodnoty.

Vášne, hormóny a  sexuálne pote-
šenia sa zmnožujú, ale skutočné pria-
teľstvá upadajú. A  s  nimi aj úprimné 
a  čisté vzťahy. Spoločenstvo ľudí bez 
pretvárky, kompromis bez pocitu ujmy, 
pripravenosť  slúžiť, nie rozkazovať. Bez 
týchto hodnôt nepôjde život, ani „veci 
verejné“. Spomeňme si, koľko nám zo-
stalo z priateľstiev. Kto nás opustil a kto 
zostal pri nás stáť, keď sme už nemali 
nič a  keď sme to najviac potrebovali? 
A ak ešte nie je neskoro, obnovme staré 
dobré priateľstvá, alebo aspoň túžme 
ich znovu nadväzovať. Ono sa to na nás 
skôr či neskôr prejaví, ono sa nám to 
v živote odmení. 

O priateľstvách na život a na smrť

» Mária Raučinová, Fórum života
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Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Viac informácií vám radi poskytneme v našej pobočke 
alebo na www.raiffeisen.sk/paradnyucet

Nám. gen. M. R. Štefánika 41, Brezno
po – pia: 8.30 – 16.30

 Príďte sa presvedčiť do najbližšej pobočky.
Akcia trvá do 31. 8. 2019.

PRINESTE SI K NÁM ÚČET
A MÔŽETE SI ODNIESŤ

AŽ DO 300 €

KAŽDÝ PRENESENÝ ÚČET VYHRÁVA!

RB_paradny_ucet_inzercia_brezno_207x137_0819.indd   1 9.8.19   14:37
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Medzi Galantou a Bratislavou na 
brehu Malého Dunaja leží obec 
Jelka, ktorá sa pýši unikátnou 
pamiatkou. V malebnom prí-
rodnom prostredí ukrýva vodný 
kolový mlyn, ktorý je po rekon-
štrukcii opäť otvorený a priprave-
ný vítať svojich návštevníkov.

Najstaršie písomné doklady o mlyne 
pochádzajú z roku 1894 a predstavujú 
plány lodného mlyna Jozefa Németha, 
ktoré vyhotovil diplomovaný merník 
a stavebný podnikateľ z Budapešti 
Sándor Visnovsky. Z nich sú známe 
konštrukcia a technický popis lodné-
ho mlyna, polohopisný plán úseku 
Malého Dunaja v chotári Jelka a plán 
využitia vody mlyna. Po roku 1899 sa 
však uskutočnila prestavba lodného 
mlyna na mlyn kolový. Časom prešiel 
mlyn viacerými zmenami a prestavba-
mi. Jednopodlažná budova mlyna sa 
zmenila na viacpodlažnú pred rokom 
1916.

Zistite ako mlyn fungoval
„Technologické zariadenie mlyna 

pozostáva zo sústavy hnacej, prevo-
dovej a mlecej. Hnaciu sústavu tvoria 
hať a veľké vodné koleso, pod ktorým 
na štyroch reťaziach visela doštená 
plošina zabezpečujúca prívod vody 
na lopaty kolesa,“ objasňuje fun-
govanie mlyna Izabela Danterová, 
etnologička Vlastivedného múzea v 
Galante. „Prevodová sústava mlyna je 
viacstupňová. Prvý stupeň pozostáva 
z hlavného ozubeného kolesa a z jed-
ného menšieho ozubeného kolesa. 
Druhý prevodový stupeň tvorí dvojica 
ďalších ozubených kolies. A nakoniec 
cez kužeľový pastorok na hriadeli s 
remenicami rôznych rozmerov sa ro-
tačný pohyb pomocou remeňov pre-
náša podľa individuálnych otáčok na 
jednotlivé stroje pracovnej sústavy. 
Prvá remenica na hriadeli je brzda, 
pomocou ktorej sa činnosť mlyna v 

prípade potreby pozastaví. Druhá re-
menica poháňa vodorovný skrutkový 
transportér, pomocou ktorého sa me-
livo dostane do násypného koša. Ďal-
šia remenica je napojená na lúpačku. 
Vedľa nej umiestnená remenica slúži 
na poháňanie skrutkových transpor-
térov a výťahového systému v hor-
nom podlaží mlyna. Koleso chránené 
drevenou kazetou slúži na prácu s 
valcovou stolicou. Posledná remenica 
poháňa šrotovník. Na mlynskom leše-
ní stojí šrotovník a valcová stolica. Šrot 
pre zvieratá spracovávali v šrotovníku, 
v ktorom sa nachádzajú dva mlynské 
kamene, dolný stacionárny a horný 
otáčajúci sa,“ prezrádza etnologička.

Ako mleli obilie
Z násypného koša sa obilie na 

zomletie dostalo medzi kamene a po-
tom pomocou skrutkového transpor-
téra sa cez otvor sypalo do vreca. Obi-
lie na múku, pred tým ako ho zomleli 
na valcovej stolici, očistili v trieri na 
čistenie obilia, olúpali v lúpačke, a 
potom cez výťahový systém sa dosta-

lo medzi valce na mletie. Triedenie 
múky, krupice a otrúb vykonávali 

triediče na preosievanie a dávkovanie 
do vriec podľa druhov. Trier – čistič 

obilia používali aj na čistenie obilia na 
siatie. Počas zabíjačiek a žatvy podľa 
požiadavky v mlyne mleli aj kukuricu. 
„Denný výkon mlyna bol 10 q chlebo-
vého obilia a podobné množstvo obi-
lia na šrot. Za mletie platili takzavné 
mýto, čo činilo 10 percent z meliva. 
Némethov mlyn, ako sa vodnému ko-
lovému mlynu tiež hovorí, bol známy 
tým, že v mlyne mleli prevažne raž, a 
to vynikajúco,“ dodáva I. Danterová.

Mlyn prešiel nedávno
rozsiahlou rekonštrukciou

Zástupcovia Trnavského samo-
správneho kraja, Obce Jelka a Vlasti-
vedného múzea v Galante po rozsiah-
lej rekonštrukcii spoločne sprístupnili 
v máji tohto roka Vodný kolový mlyn 
v Jelke širokej verejnosti. Rekonštrukč-
né práce sa vzťahovali na všetky dôle-
žité časti mlyna, ako je statické zabez-

pečenie objektu, vrátenie strechy do 
pôvodného tvaru, vybudovanie bez-
bariérového vstupu, očistenie, zakon-
zervovanie a ošetrenie drevených častí 
budovy, rekonštrukcia sústavy mecha-
nizmu mlyna. Tiež bolo zakúpené aj 
nové vnútorné vybavenie mlyna pre 
vystavené exponáty. Elektroinštalačné 
práce zahŕňali inštaláciu osvetlenia, 
bleskozvodu, kamerového systému, 
elektronického zabezpečovacieho sys-
tému a elektronickej požiarnej signali-
zácie. V rámci revitalizácie areálu bola 
obnovená budova strážnej služby – in-
focentra, boli vytvorené nové priesto-
ry pre exponáty skanzenu, upravili sa 
chodníky.

Prechádzka skanzenom
V areáli vodného mlyna tak nájdete 

aj skanzen, čiže expozíciu miestneho 
poľnohospodárstva v 20. storočí. V no-
vom objekte môžete obdivovať tradič-
né nástroje obrábania pôdy a chovu 
dobytka. Sú to pluhy a plúžence, vozy 
a sane, ale aj menšie artefakty, ktoré 
predstavujú prácu miestnych remesel-
níkov, napríklad kováčov, tesárov, sto-
lárov či kolárov. Nachádza sa tam tiež 
včelín a holubník, ktoré pripomínajú 
hospodársky dvor miestnych gazdov v 
prvej polovici 20. storočia.

Kedy je mlyn a skanzen
otvorený pre verejnosť

Počas letnej sezóny, teda od 1.apríla 
do 31.októbra môžete mlyn navštíviť 
od pondelka do nedele vždy od 9.00 
do 20.00 h. Počas zimnej sezóny, teda 
od 1. novembra do 31. marca tam máte 
príležitosť zavítať od pondelka do ne-
dele vždy v čase od 9.00 do 16.00 h.

Zdroj foto: Trnavský samosprávny kraj
Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Zistite ako mlyn pracoval aj ako sa mlelo obilie

Objavte čaro 
Vodného kolového mlyna Jelka

Vodný kolový mlyn Jelka.

ZAUJALO NÁS

Slávnostné otvorenie mlyna po rekonštrukcii v roku 2019.

Areál v okolí mlyna.
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Dvadsiateho sep-
tembra 2019 sa 
uskutoční už 18. 
ročník zbierky, 
ktorej cieľom je 
upozorniť na prob-

lematiku ľudí so zrakovým postih-
-

 

Prať, žehliť, fejsbúkovať či cestovať 
– to všetko sa po strate zraku dá nau-
čiť, iba sa treba obrátiť na skúsených 
odborníkov. Pomocnú ruku ponúka 

-
venska (ÚNSS), ktorá je organizáto-
rom verejnej zbierky Biela pastelka.

-
ropa SC od 10:00 do 17:00 h, kde nájdete 

-

-

pomôcky zrakovo postihnutým pomáhajú. 
Máte pocit, že sa vám horšie číta? Vyskú-
šajte si priamo na mieste čítanie pomocou 

rady vám ponúknu vyškolení odborníci. 

Nezabudnite si dať 
skontrolovať zrak! 
Špeciálne by sme chceli upozorniť na 

možnosť skontrolovania stavu vášho 
-

bolestne získate základné skríningové 

Novartis vám skontrolujú vnútroočný tlak 
 

sympatické pracovníčky Krajského stre-

Pastelkové tímy  

Slovensku bude mať verejná zbierka svoje 
zbierkové tímy. Všetci, ktorým nie je osud 

získajú za dobrovoľný príspevok do pok-

symbolickú pastelku, ktorou pomyselne 
nakreslia ďalší pekný príbeh pre niekoho, 
kto to potrebuje. 

Členovia tímu Bielej pastelky sú ľahko 

-
ky zbierajú do bielo-modrých papierových 
pokladničiek, ktoré sú zapečatené nálep-

 názov organizácie: Únia nevidiacich 

 názov zbierky: VEREJNÁ ZBIERKA 
BIELA PASTELKA 2019 

 logo zbierky a číslo pokladničky 
 informácia o registrácii na MV SR spolu 

s registračným číslom a fungujúci  QR kód
 zbierkový tím sa tiež vie prezentovať Povere-

ním na vykonávanie zbierky vydaným ÚNSS 

Aj vďaka vám nevidiaci 
varia i pracujú na počítači... 

Pri každej zbierke sa zväčša pýtame 
-

lej pastelky si môžete byť istí, že peniaze 
budú kvalitne využité. Únia nevidiacich 

-
lovho písma, učiť nevidiacich samostatne 

palice. Ani práca na počítači či ovládanie 
dotykového telefónu dnes nie je pre nevi-

-
dením ho poľahky zvládnu. Vďaka zbierke 

uľahčujú život. Naučia sa tiež samostatne 

-
hým ľuďom otvorí nová kapitola samostat-

môžete prostredníctvom 
zbierky podporiť aj teraz: 

  na číslo 

 príspevkom na účet SK23 1111 0000 
0014 3025 8006 

 alebo online darom prostredníctvom 
www.bielapastelka.sk. 

Banskobystrickom kraji  
NAŠI NEVIDIACI

Únia nevidiacich Slovenska organizuje 
v septembri pravidelnú výročnú zbierku 

Biela pastelka.
Prosí však venovať pozornosť tejto jej výzve:

Zaznamenali sme takú nemilú vec, že na našej zbierke 
BIELA PASTELKA chce parazitovať jedno OZ.

Dali si do názvu Biela pastelka Oravy, registrácia pre-
behla a chcú zbierkovať od 1. do 14. 9., kedy nám vrcho-
lí mediálna kampaň, nakoľko následne máme 20.9. hl. 
zbierkový deň.

Nenechajte sa preto, vážení podporovatelia ÚNSS 
zmiasť takýmto konaním!

Biela pastelka v Banskobystrickom kraji 

BANSKÁ BYSTRICA
Zvolenská cesta 32
+421 901 751 465 www.bestrent.sk

V NAŠEJ PONUKE:
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Dátum vypuknutia Slovenského ná-
rodného povstania (SNP) je u mláde-
že podstatne známejší než termín 
jeho ukončenia. Až štvrtina respon-
dentov však nevedela odpovedať na 
otázku o príčinách holokaustu. 

Vyplýva to z výskumu verejnej mien-
ky medzi mladými vo veku 15 až 20 ro-
kov k problematike znalosti a názorov 
na niektoré udalosti slovenských dejín.

Výskum si objednalo Múzeum SNP 
v Banskej Bystrici a ide pravdepodobne 
o najrozsiahlejší výskum postojov tejto 
vekovej kategórie k niektorým udalos-
tiam našich novodobých dejín. Jeho 
cieľom bolo získať podklady pre ďal-
šiu činnosť pedagógov, médií, múzeí. 
Výsledky výskumu označil generálny 
riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev za 
jasný signál, že dejiny sa na školách ne-
vyučujú dobre a štát by sa mal nad tým 
zamyslieť. Čo ho však najviac zarazilo, 
je fakt, že až štyri percentá opýtaných 
kladne hodnotili holokaust.

„Výskum bol realizovaný na repre-
zentatívnej vzorke, ktorá pozostávala z 
ľudí vo veku 15 až 20 rokov. Zber dát sa 
nerealizoval hromadne na školách, ale 
individuálne v termíne od 21. júna do 7. 
júla 2019. Obsahovo sa venoval štyrom 
hlavným témam, a to SNP, Slovenský 
štát, holokaust a extrémizmus,“ vy-
svetlil Václav Hřích, výkonný riaditeľ 

agentúry AKO.

„Aspoň približne správne obdobie 
trvania SNP uviedla len viac ako po-
lovica (57,3 percenta) respondentov. 
Hodnotenie obdobia Slovenského štátu 
je pre mládež v uvedenom veku proble-
matické – väčšina sa k nemu nevedela 
vyjadriť (takmer 60 percent). Pozitívny 
názor na obdobie Slovenského štátu 
má 24 percent mladých, negatívne 
hodnotenie prezentovalo 18 percent,“ 
konštatoval Hřích.

Ako poznamenal, zistili tiež, že na 
správnosť vedomostí o SNP a o ďalších 
historických témach, ktoré skúmali, 
má výrazný podiel vzdelanie matky a 
otca mladých respondentov. Čím vyššie 
vzdelanie majú, tým výraznejšie stúpa 
podiel správnych odpovedí o termíne 
vypuknutia a potlačenia SNP.

„Ako zdroje na získavanie informá-
cií o dianí na Slovensku a v zahraničí 
mládež do 20 rokov takmer nepoužíva 
klasické médiá - printy, rádio, knihy, 
ale internet, sociálne siete, priateľov a 
príbuzných. Televíziu sledujú najmä 
cez internet,“ dodal Hřích.

Štvrtina mladých navštevuje nie-
kedy aspoň jednu z testovaných prob-
lematických FB stránok s obsahom in-
klinujúcim k extrémizmu.

Desivé zistenia o vedomostiach

» TA SR
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»Predám pánske koliesko-
vé korčule Truly. Veľkosť 45. 
Málo používané. Pôvodná 
cena 100 eur teraz 50. 0903 
845 395

»Kúpim hodinky Scha  au-
sen. tel. 0944137683
»Sťahujete sa, či vypra-
távate byt a neviete čo s 
knihami? Darujte ich. Sú 
ľudia, ktorí ich budú mať aj 
naďalej v úcte a budú radi. 
Ďakujem 0910954455
»Kúpim staré hodinky Prim-
ky, Strieborné mince , mince 
Slovenský Štát 1939-1945, 
staré Československé ban-
kovky.0905 767 777.

»Nájde sa slušná žienka od 
50 do 60 a prisťahuje sa do 
rod. domu 0940333998

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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

Príklad:
RP BB 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
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, BB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

V týždni 75. vý-
ročia Slovenského 
národného po-
vstania (SNP) Slo-
vensko zažilo šok. 
Dozvedeli sme sa, 

že druhá najmocnejšia žena na minis-
terstve spravodlivosti štátna tajomníč-
ka za SMER - SD Monika Jankovská, 
celému Slovensku klamala, že nepozná 
Mariána Kočnera a nikdy si s ním nevy-
menila ani jednu sms. Lenže, podľa in-
formácií, ktoré zverejnila TV Markíza, 
si s Kočnerom Jankovská veľmi inten-
zívne dopisovala až do momentu jeho 
zadržania políciou.

Keď som sa to dozvedel, povedal 
som si, že toto nemôžeme nechať len 
tak, lebo je to najsilnejší dôkaz toho, že 
strana SMER - SD je priamo prepojená 
s objednávateľom vraždy Jána a Marti-
ny a nie je teda pravdou, to, čo sa snaží 
vyše roka Fico klamať, že s vraždami 
SMER nemá nič spoločné. Jankovská 
totiž nie je len tak hocikto - bola zvola-
ná za poslankyňu za stranu SMER – SD.

Inak povedané - vrcholový politik 
SMERu miesto toho, aby strážil zákon-
nosť na najvyššom poschodí minister-
stva spravodlivosti, podľa všetkého taj-
ne vynášal informácie objednávateľovi 
vraždy Jána a Martiny. Človeku, ktorý 
si mal podľa vyšetrovateľov objednať 
navyše aj vraždu nášho kolegu Danie-
la Lipšica, či špeciálneho prokurátora 

Maroša Žilinku. V prípade prokurátora 
Žilinku s dovetkom, že vrahom za vraž-
du jeho ženy priplatí navyše 10 tisíc eur 
a za vraždu každého jeho dieťaťa takis-
to po 10 tisíc eur !!!!!

Napriek tomu ju jej priamy nadria-
dený Gábor Gál drží silou-mocou vo 
funkcii. Napriek tomu ju odmieta odvo-
lať aj premiér Peter Pellegrini, ktorý tak 
dobrovoľne zo seba robí človeka, kto-
rý viac drukuje mafii ako obyčajným 
ľuďom a spravodlivosti. Protestujeme 
preto pred ministerstvom spravodli-
vosti každý deň a budeme tak robiť 
dovtedy, dokedy Monika Jankovská 
bude podľa premiéra Pellegriniho ga-
ranciou nezávislosti a spravodlivosti 
a najvhodnejšou osobou, ktorá má za 
SMER - SD zastávať tak významný post 
na ministerstve spravodlivosti.

Robíme tak aj preto, lebo si chceme aj 
takto uctiť pamiatku našich starých ot-
cov a mám, ktorí sa odvážne v Povstaní 
postavili čelom voči naj-
väčšiemu zlu s vedo-
mím, že svoj boj zrej-
me aj tak prehrajú. 
Nechceli totiž dopus-
tiť, aby v nich vtedaj-
šie vládne zlo úplne 
potlačilo schopnosť 
ozvať sa proti neprávos-
ti a schopnosť biť sa 
za spravodlivosť.

POVSTAŇME VOČI MAFII

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

postavili čelom voči naj-
väčšiemu zlu s vedo-
mím, že svoj boj zrej-
me aj tak prehrajú. 
Nechceli totiž dopus-
tiť, aby v nich vtedaj-
šie vládne zlo úplne 
potlačilo schopnosť 
ozvať sa proti neprávos-
ti a schopnosť biť sa 
za spravodlivosť.
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Viac na 0948 950 067 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees, člen združenia AB Crop

Zber paradajok  v moderných skleníkoch (Morava)Zber paradajok  v moderných skleníkoch (Morava)
Keď poznáte výhody prác v poľnohospodárstve,

mali by ste zbystriť!
Obľúbená práca v skleníkoch s nadpriemerným zárobkom. Priemerný 
čistý zárobok predstavuje 23000 - 30000 Kč/mesiac A VIAC 
(885-1153€ a viac). Doprava a dobré ubytovanie zdarma (TV                  
na každej izbe). Zálohy každý týždeň. Výplata v hotovosti. Stravovanie 
individuálne, podľa dohody. Pracuje sa najmenej 9 hod/deň, 6 dní            
v týždni, ale aj s možnosťou ďalších nadčasov. Pracuje sa v úkole! 
Práca nie je náročná, no hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú 
prácu. Možnosť pracovať turnusovo ale aj dlhodobo na klasickú 
zmluvu so zárobkom na dôchodok. Nástup 5.9.2019 alebo 
dohodou. Práca je vhodná pre ženy a páry.
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KÚPANIE  SENIOROV
a  OSOBY  ZŤP  u  VÁS DOMA
+ MANIKÚRA a PEDIKÚRA
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7info: 0903 779 101

Životopisy zasielajte na e-mail: sandrock@sandrock.sk

na rozvoz sypkých hmôt na prevádzke v Bernolákove.
Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV kategórie C

prijme do TPP aj živnostníkov

0907 727 204
Inzerát, ktorý predáva
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Liptovský Mikuláš EURONICS TPD, OD PRIOR, Štúrova ul. 1968, 044/562 1674 
Lučenec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332
 Žilina EURONICS TPD, Prielohy 1012/1C, tel. 0918 421 069 

Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289 
Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845

Akcia platí od 30. 08. 2019 do 05. 09. 2019 alebo do vypredania zásob.

200
UŠETRI

599 
799€

Bosch KGN393IDA
Kombinovaná chladnièka

203cm
výška

279/87l
kapacita

A

NoFrost

DOPRAVA ZADARMO

+++

126x102 regionpress BOSCH.indd   1 26.08.2019   12:57:57
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

stále dostatok ponúk - aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

PRACOVNÍKOV 
NA POZÍCIU:

-  ELEKTROTECHNIK 
S VYHLÁŠKOU §21

( 732€ + 50€ + 50€ + 15€ + stravné 
lístky + ubytovanie ZDARMA )

-  VODIČ VZV -SKLADNÍK
( 676€ + 50€ + 50€ + 15€ + stravné 

lístky + ubytovanie ZDARMA )

Miesto práce: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

PRÁCA LEN NA DVE ZMENY
KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

85
_0
58
6

 STAJAN SLOVAKIA PRIJME

PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091
MZDA 

OD 850 € DO 1300€BEZPLATNÁ
INFOLINKA
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tel: 0918/413582, 0904/881 418, 
 info@gsksro.sk

TPP 

STAVEBNÉHO MAJSTRA

TPP 
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €ZĽAVY AŽ DO 25%

PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  

CALL CENTRUM: 

0905 552 537
0915 971 823

UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezpečené
 VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY
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OPERÁTOR
VÝROBY / ČR 
VODIČ VZV / RETRAK/ ČR 
KONTROLÓR 
KVALITY / ČR 
VÝROBA UPRATOVACÍCH 
POTRIEB / ČR  
ELEKTRIKÁR VO ŠVAJČIARSKU, 
OD 18 EUR /NETTO


