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BRATISLAVSKO
západ
Týždenne do 67 000 domácností

„Patriotizmus tak, nacionalizmus ne!“ PALIVOVÉ
DREVO

Vlastenec je človek, ktorý cíti národnú
hrdosť. Na rozdiel od nacionalizmu sa
patriotizmus neviaže na národ, ale na
územie či krajinu, prípadne politický
národ, teda obyvateľov danej krajiny.
O niekoľko dní tu teda máme Medzinárodný deň patriotizmu. Vlastenectva. Toho, čo je základom ochrany
záujmov štátu. A štát sme my, občania.
Nie politické strany a nie ich protagonisti. Hoci si to
o myslia a sú o tom zjavzjav
ne – aj na príkladoch
íkladoch ich
konania – presvedčení.
resvedčení.
Je čas vyviesťť ich z ich
omylu.
Pekný týždeň,
deň, milí čitatelia, i s pripomienpomienkou na vlastenectenectvo také, akým
m by
malo byť.

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

POLIENKA aj GUĽATINA

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!
0917 649 213

6542 2387
0905 616 329

16-0024

Nie, nejde o jazykový subštandard
v titulku, je to presný a korektný citát.
Konkrétne, tieto slová adresoval Slovákom Ján Pavol II. počas návštevy našej
krajiny v roku 1995. V preklade - „patriotizmus, áno! Nacionalizmus, nie!“
Tieto dve vety niekoľkokrát zopakoval a
poslucháči nemohli byť na pochybách,
čo nimi myslí a na čo poukazuje. Prečo
pripomínať myšlienku, ktorá je takmer
štvrťstoročie stará a jej autor už ani nežije? Lebo je príležitosť a je aj najvyšší
čas. Tou príležitosťou je blížiaci sa Medzinárodný deň patriotizmu (23. januára) a výzvou sú mnohé a čoraz častejšie
javy, ktoré do našej spoločnosti vnášajú
viacerí politici a ich vlastnou hlúposťou
výrazne obmedzení adoranti. Patriotizmus alebo vlastenectvo je láska a oddanosť vlasti, hrdosť na jej minulosť a prítomnosť, úsilie chrániť záujmy vlasti.

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

66-0007-3

Najčítanejšie regionálne noviny

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

PLASTOVÉ
a hliníkové

OKNÁ

okná na schodiská,
pivnice, byty
HLINÍKOVÉ BRÁNY
POŠTOVÉ SCHRÁNKY

KVALITNÉ OKNÁ
KVALITNÁ A ČISTÁ
MONTÁŽ

02/ 64 284 315
0905 47 91 92
Y
AV

52-0003

ZĽ

AF TRADE SLOVAKIA s.r.o.
0944 114 930 www.aftrade.sk

alex9@stonline.sk
Drobného 27, 841 01 Bratislava

www.renovacia-dveri.eu
O
Obhliadka,
poradenstvo a cenová
pponuka u Vás doma - služba zdarma

VONKAJŠIE ROLETY NA OKNÁ

PONÚKAME AJ:
- KĽUČKY, ZÁMKY, SKLO, DOPLNKY
- NOVÉ DVERE A ZÁRUBNE S MONTÁŽOU
- VÝROBA ATYPICKÝCH DVERÍ

Montujeme aj na tenké rámy okien v zateplených bytovkách

Odeská ulica 75, 821 06 Bratislava,

59-0017

do 125 €
do 175 €
do 195 €
V cene je zahrnutá montáž, zameranie a doprava.
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obhliadky:
0905 605 934
prevádzka: 0948 288 791
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POLITIKA, FINANCIE, FARMÁRI / SLUŽBY

Daňové povinnosti v januári

Rodičia urobili pri mojej výchove
jednu zlú a jednu dobrú vec. Zlou vecou je, že ma prísne vychovávali, aby
som hovoril stále pravdu a hlasno kričal
keď vidím neprávo. Táto vlastnosť mi
narobila veľa silných nepriateľov. Tou
dobrou vecou bolo v podstate to isté,
lebo pravdovravnosť a boj za spravodlivosť ma ženú každý deň dopredu.
Posledných 15 rokov tvrdo kritizujem rozkrádanie, tunelovanie štátu,
zlé politické rozhodnutia a prešľapy v súdnictve a za to som trestaný
mediálnym lynčom na moju osobu,
kde ma rôznymi vymyslenými kauzami
politici a oligarchovia chcú zdiskreditovať. Aj keď tieto útoky moja rodina
znáša veľmi ťažko, mňa stále utvrdzujú
v to, že robím správnu vec.
Pre mnohých politikov som nepohodlnou osobou. Nevlastním média,
tak ako niektorí slovenskí oligarchovia
a preto brániť sa vymysleným útokom
na moju adresu je často nemožné. Vždy
som sa bránil súdnou cestou. Za posledných 15 rokov som bol účastníkom
viac ako 10 súdnych sporov. Napadol
som napríklad i vyjadrenie Lipšica,
ktorý tvrdil, že má prepis nahrávky
medzi mnou a Sadikim. Zažaloval som
generálnu prokuratúru a na súde žiadal
o zverejnenie telefonátu. Samozrejme
žiadnu nahrávku nemajú, lebo takýto
telefonický rozhovor sa nikdy neuskutočnil a súd som vyhral. Podobných

Je ich samozrejme viac, ako možno
na tak malej ploche spomenúť, ale
pripomeňme si tie základné, ktoré sa
týkajú asi najväčšieho počtu občanov.
Daň z motorových vozidiel alebo
tiež „cestná“ daň - Predmetom tejto
dane je vozidlo, ktoré sa v zdaňovacom období používa na podnikanie
v zmysle § 2 Obchodného zákonníka alebo na dosahovanie príjmov
z podnikania a z inej samostatnej
zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1
a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z
príjmov a je evidované v Slovenskej
republike. Podnikaním sa rozumie
sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom
mene a na vlastnú zodpovednosť za
účelom dosiahnutia zisku. Podľa tohto ustanovenia jedným z významných
pojmových znakov podnikania je
sústavnosť, teda úmysel podnikateľa
vykonávať túto činnosť opakovane,
pričom kritérium sústavnosti spĺňa
aj sezónna činnosť, prípadne činnosť,
ktorú podnikateľ na určitý čas preruší, napr. z dôvodu práceneschopnosti,
nedostatku pracovných príležitostí,
voľných dní, a pod.
Na základe uvedeného, aj keď počas prerušenia činnosti sú vozidlá
nevyužité, je naplnený predmet dane
z motorových vozidiel. Skutočnosť, že
podnikateľ nepoužíva vozidlo každý
deň, nespôsobí prerušenie samotnej
podnikateľskej činnosti, z čoho vy-

JUDr. Šttefan Harabin
občiaanský kandidát
na prezidenta SR

Farmári už stratili trpezlivosť
Ešte koncom decembra sa europoslanci z Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu v Gyňove v
okrese Košice-okolie stretli s farmármi
z východného a južného Slovenska z
Iniciatívy poľnohospodárov. Cieľom
návštevy Slovenska bolo preskúmať
využívanie poľnohospodárskych dotácií z rozpočtu Európskej únie. Farmári
na problémy poukazovali aj s približne 50 poľnohospodárskymi strojmi s
transparentmi, ktoré boli popri ceste
na trase z Barce do Gyňova.
Poľnohospodári hovorili napríklad
o sofistikovanej korupcii, nerešpektovaní súdnych rozhodnutí zo strany
Pôdohospodárskej platobnej agentúry,
podnikaní finančných skupín s pôdou,
neplnení sľubov, či zastrašovaní. Predstaviteľ iniciatívy František Oravec vnímal spoločné stretnutie za zúfalý krok
farmárov. „Okrem pána generálneho
prokurátora Čižnára nás nikto nechce
vypočuť. Mnohými listami sme sa snažili požiadať premiéra o stretnutie. Sľúbil, že sa s farmármi stretne. Chceme
ho upozorniť, že pri Košiciach sa pácha
veľký podvod s eurodotáciami na pôdu
v oveľa väčšom rozsahu, ako je prípad
Rošková,“ povedal. Zároveň vyjadril
presvedčenie, že delegácia rozprúdi
tému zneužívania agrodotácií, o ktorej
pred svojou smrťou písal aj zavraždený
novinár Ján Kuciak.
Český poslanec Tomáš Zdechovský
ako člen delegácie označil informácie,

ktoré si od farmárov z východného Slovenska počas posledných dvoch dní
vypočul, za neuveriteľné. Ako hovorí,
je potrebné vyvodiť dôsledky a osobnú
zodpovednosť. Podľa neho takýmto
spôsobom európske dotácie fungovať
nebudú. „V 27 štátoch EÚ to proste
funguje, prečo to nemôže fungovať na
Slovensku,“povedal s tým, že doterajšie opatrenia vlády nie sú dostatočné a
musia sa oveľa viac sprísniť.
O konkrétnych krokoch a dôsledkoch je podľa neho predčasné hovoriť.
„Myslím si, že Slovensko dostalo dostatok priestoru, aby to prešetrilo a aby došlo k nejakej náprave. Čas sa skracuje a
v prípade, že nedôjde k systematickým
zmenám, myslím si, že budeme navrhovať nejaké opatrenia. Tie by sa slovenskej vláde nemuseli páčiť,“ spresnil s tým, že pozastavenie čerpania
dotácii považuje za najkrajnejší krok.
„Nejde o to zastavovať ľuďom dotácie,
pretože občania tu normálne pracujú,
je tu 17.000 farmárov, ale nemôžeme
posielať peniaze nejakým podvodníkom, ktorí si podvodným spôsobom
uplatňujú nárok na pôdu,“ dodal Zdechovský.
Medzitým sa začal ďalší rok, malí
farmári čoraz hlasnejšie pripomínajú,
že sa nič nedeje a že nevnímajú žiadnu
snahu o nápravu. Najnovšie je na spadnutie ďalšia protestná akcia. Akú bude
mať podobu, ukážu najbližšie dni.

» TA SR

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

súdov vrátane disciplinárnych bolo
viacero. Zakaždým som vyhral, lebo
bojujem za pravdu a spravodlivosť a
moje hodnotové nastavenie je také, že
sa mi priečia nezákonné veci a preto ich
jednoducho nerobím.
Bohužiaľ občania nesledujú rozhodnutia súdov tak ako sledujú oligarchami vlastnené média, ktoré o mne z
pochopiteľných dôvodov hovoria len a
len lži.
Drahí občania, neprosím týmto textom o podporu, ale prosím, aby ste sa
zamysleli, či je možné vyhrať všetky
súdne spory ak by nebola pravda na
mojej strane. Tiež prosím zvážte, či
chcete mať prezidenta vedca (ktorý o
riadení štátu nevie nič), právničku (ktorá bojovala 10 rokov za akúsi skládku
v Pezinku), politikov (ktorí napáchali
veľa škôd v našej vlasti), alebo človeka,
ktorý celý život bojuje iba za spravodlivosť, bol predsedom Najvyššieho súdu,
ministrom spravodlivosti, nebojí sa oligarchov a sľubujem, že budem vždy
hovoriť len pravdu, odkrývať korupciu a bojovať za Vás vše
všetkých.

33-0003

HARABIN: Otvorme oči.

plýva, že vozidlo je predmetom dane
naďalej. Pod pojmom „používanie vozidla na podnikanie“ je potrebné chápať aj dosahovanie príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej
činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov. Ide o príjmy z
podnikania a príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, napr. súdnych znalcov, exekútorov, športovcov
a podobne.
Priznanie k dani z nadobudnutej
nehnuteľnosti - To podávajú len tie
fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla v uplynulom roku nehnuteľnosť
alebo nastala zmena do 31. januára.
Priznanie k dani z nehnuteľností je
daňovník povinný podať príslušnému
správcovi dane do 31. januára toho
zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu
vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Ak daňovník podal priznanie k
dani z nehnuteľností v termíne do 31.
januára a v ďalšom období sa stane
vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby,
bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa,
nájom alebo užívanie nehnuteľností,
je povinný podať čiastkové priznanie
k dani z nehnuteľností príslušnému
správcovi dane z nehnuteľností.

» red
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Dostali ste chuť na pravé talianske espresso
z čerstvo namletej kávy?
Alebo to skôr bude jemné latte?
Či capuccino s kvalitne našľahanou penou?
Teraz už nemusíte robiť kompromisy.
Všetky tieto druhy Vám vo vysokej
kvalite pripraví kávovar nemeckého výrobcu

Melitta Caffeo Solo & Perfect Milk.

20x32x45,5 cm

NAJMENŠÍ
PLNOAUTOMATICKÝ
KÁVOVAR NA SVETE !
Objednávky:

0907 / 727 205

kavovary@regionpress.sk

499

EUR

CENA VRÁTANE 12KG KÁVY

+KÁVA NA POL ROKA ZADARMO*
*6 BALÍKOV 1 KG KÁVY FERLUCCI (40% ARABICA,
60% ROBUSTA) VYSTAČÍ NA POL ROKA PRI
SPOTREBE 4 KÁV DENNE

DOPRAVA ZADARMO
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MYSLÍM SI, STRÁŽNI ANJELI, ZA ŽIVOT / SLUŽBY

Strážni anjeli

NENAŽRANCI
Najprv mi dovoľte popriať všetko najsamlepšie v novom roku,
všetkým ľuďom
dobrej vôle. A teraz
mi dovoľte napísať
niečo o sviniach
nenažraných. Áno, bohužiaľ, takto tvrdo musím nazvať vraj “pánov” poslancov, ktorí si bez hanby zvýšili od nového roku platy o nehoráznych 1514 eur!
Áno aj ja som poslanec, ale na
rozdiel od mojich kolegov ja osobne a
poslanci nášho hnutia Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti (OĽANO), sme
jediní predložili do parlamentu ešte v
októbri návrh, aby sa platy politikom
nezvyšovali. Samozrejme, nepodporil
nás ani jeden jediný koaličný poslanec
a tým zabezpečili, aby sa platy poslancom skokovo takto nehorázne zvýšili.
Už rok predtým predseda SNS povedal predsedom klubov, že keď mi
nebudeme otvárať tému zmrazenia
platov, tak oni - rozumej SNS, SMER a
Bugárovci, budú ticho a platy sa zvýšia.
Vtedy som im to, našťastie, na poslednú chvíľu prekazil a tak utreli zobáky.
Tentokrát si Danko spiknutie proti
ľuďom poistil dokonalejšie a vyšlo im

to. Bohužiaľ aj za prispenia niektorých
opozičných strán. A čo ma najviac
mrzí, Pellegrini sa zahral na slepú
babu a nepovedal proti nemorálnemu
zvýšeniu platov ani ťuk. Keď sa pýtate
prečo, tak zrejme aj preto, lebo si aj on
takto sám sebe prilepšil o 2 tisíc eur
mesačne!
Čo s tým? Predložil som do parlamentu na najbližšiu schôdzu návrh
novely, ktorá by zvýšenie platov zrušila a zaviedla by pravidlo, aby sa platy
poslancom zvyšovali vždy len presne
o toľko, o čo narastú v priemere platy
zamestnancom na celom Slovensku.
A teraz uvidíme, kto využije šancu na
opravu svojho zlyhania. Budem veľmi rád, ak si kolegovia z iných strán
uvedomia, že zvýšiť
si samým sebe plat
o 1514 eur, kým
ľuďom Pellegrini
zvýšil ceny tepla,
elektriny a plynu
v priemere o 7% a
dôchodky o trápnych 7 eur, nie je ani
správne a ani morálne.

Sú medzi nami, nenápadní, neznámi, no vnímaví a obetaví. Zachraňujú
živé bytosti, ľudí, malé deti a často aj
nemé tváre. Iba tak – lebo to tak cítia,
že tak by človek konať v podobných
situáciách mal. Často totiž iba nevšímavosť je príčinou zbytočných tragédií. Našťastie, agentúry občas zaznamenajú príklad toho, že všetko môže
dobre dopadnúť a stačí tak málo – iba
vnímať a zvažovať, čo by sa mohlo stať,
ak by ľahostajnosť zvíťazila.
Nedávno – v Milwaukee – v meste v
americkom štáte Wisconsine sa jeden
zo strážnych anjelov, ktorí žijú medzi
nami, prebudil z bežnej apatie a konal.
Vodička mestského linkového autobusu si počas jazdy všimla neobvyklý
pohyb na periférii jej zraku. Malé dieťa,
takmer ešte batoľa, ktoré cupkalo samé
po ulici. Navyše bosé a oblečené iba v
pyžamku. Pritom vonku bola dosť silná zima. Vodička autobusu okamžite
zastavila vozidlo, vystúpila a utekala
malé dieťa zachytiť ešte predtým, ako
by vkročilo do jazdnej dráhy autám na
inak dosť rušnej ulici. Vodička dieťa zobrala do náručia a ponáhľala sa s ním
do tepla interiéru autobusu. Pomocou
automatickej hlášky spustila alarm na
privolanie rýchlej asistenčnej pomoci

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

polície a záchranárov. V tej chvíli aj
cestujúci pochopili mimoriadnosť situácie a ponúkli svoje teplé bundy na
zabalenie dieťaťa do tepla. A to vzápätí
spokojne v náručí vodičky autobusu
zaspalo.
Za pár minút k odstavenému autu
dorazili policajné hliadky, sanitka a
aj záchranári mestského hasičského
zboru. Policajti spolu so zdravotníkmi
dieťa od vodičky prevzali. Neskôr sa
zistilo, že incident zapríčinila matka,
ktorá má duševné problémy a dieťa
opustila na ulici tak, ako bolo. Polícia
ho odovzdala zdravé šťastnému otcovi.
Mestská rada udelila vodičke, pani
Iene Ivic vyznamenanie a finančnú odmenu. Tá však vraj pre ocenenú nebola
podstatná, hlavné pre ňu bolo, že dieťa
bolo v bezpečí a v poriadku.

» red

TLAČ A DISTRIBÚCIA LETÁKO
V

0907 702 195

Bratislava • Malacky

garážové brány
predokenné
rolety
ploty, brány

BFAcleaning.sk

upratovanie, tepovanie,
dezinfekcia, kosenie

0918 454 003

Zákony pre ľudí, alebo ...
Nový bratislavský primátor sa čoskoro
po svojom zvolení nechal počuť, že bude
podporovať novú petíciu za zrušenie hazardu. Tá predošlá totiž už navždy odišla
do histórie. Tristotisíc obyvateľov Bratislavy ostalo nevypočutých, ponížených
tzv. „zákonnosťou“ a nálezom súdu. Akcia straty petičných hárkov sa vydarila.
Vôľu občanov môže jednoducho zmariť
niekoľko mestských poslancov a sudcov
vyznávajúcich „slobodu gamblérstva“.
Iste, zákony treba dodržiavať, no
často máme pocit, že neslúžia naozaj
užitočným veciam, ale na to, aby umlčali
či znemožnili pre spoločnosť prospešné
úmysly. Keď sloboda, tak sloboda – za
každú cenu. Sloboda voliť aj smrť počatého dieťaťa, sloboda užívať drogy, sloboda
sobášiť kohokoľvek s kýmkoľvek, sloboda
hrať o peniaze do nemoty, sloboda nechať
podstúpiť eutanáziu. Existuje na to ne-

škodný pojem: regulácia. Hazard, drogy,
interrupcie, eutanáziu, voľné zväzky netreba zrušiť. To by bolo príliš tvrdé a nedemokratické. Stačí ich „regulovať“. A regulovať znamená povoliť a legalizovať.
Aktivisti proti hazardu či „za slušnú
Bratislavu“ teda začínajú odznova zbierať podpis za podpisom, usilovne chodiť
od brány k bráne. Uvidíme, či ich nezdolá
únava, sklamanie, a či ľudia ešte nájdu
chuť „ísť hlavou proti múru“ zákonov.
Strana slabších, chudobnejších a bez
mocenského vplyvu môže zvíťaziť už iba
vytrvalosťou, trpezlivosťou a s patričnou
dávkou ilúzií. Ľudia a zákonníci bojujú
vzájomne ako Dávid s Goliášom. Musia
nájsť odvahu, nezlomnosť a zbraň takej
jednoduchosti, na ktorú Goliáš vo svojej
nadutosti akosi pozabudne. Držím palce
tomuto dielu „za slušnú Bratislavu“.

» Mária Raučinová, Fórum života

PALIVOVÉ DREVO
0911 990 463

16-0024

15-0009

www.rolvex.sk
0905 485 891
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OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

32-0012-1

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR

Frézovanie

komínov
• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

ZĽAVAEZ
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Dispečing SK - 0950 333 222

45-0006

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

15-0004
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ZDRAVIE, ŠKOLA / SLUŽBY, ZAMESTNANIE
Občianska
riadková
inzercia

Metabolizmus, bazálny
metabolizmus, potreba energie

01 AUTO-MOTO / predaj

Čo to je metabolizmus?
Metabolizmus je súbor všetkých biochemických dejov v tele človeka, pri
ktorých sa nepretržite spracúvajú všetky
látky do tela prijaté, alebo v tele vytvorené tak, aby bola zabezpečená správna
funkcia ľudského tela. Predstavuje komplexné a zväčša aj komplikované deje:
ɧWYRUEDPROHN¼ODb]O¼ÏHQ¯QɜQD]¿YDQ£
ako anabolická úloha.
ɧUR]SDGSRXŀLW¿FKDOHERQHSRWUHEQ¿FK
]O¼ÏHQ¯Q ɜ QD]¿YDQ« DM NDWDEROLFNRX
úlohou.
Metabolické deje sú riadené zväčša
rôznymi enzýmami. Dochádza pri nich
NbVSUDF¼YDQLXELHONRY¯QFXNURYWXNRY
YLWDP¯QRYPLQHU£OQ\FKO£WRNDQXNOHRY¿FKN\VHO¯Q0HG]LDQDEROL]PRPDbNDWDEROL]PRP¼ORKRXPXV¯E\ħURYQRY£KD
$NQLHMHÏRP¶ŀHE\ħ]bU¶]Q\FKSU¯ÏLQ
dochádza k narušeniu rovnováhy a objavujú sa rôzne ochorenia.
Aj keď v humánnej PHGLF¯QH KRYRU¯PH Rb ĀXGVNRP WHOH SRGREQ« SURFHV\
prebiehajú vo všetkých živých organizPRFK3ULDPRRGQLFK]£YLV¯Y]QLNUDVW
a život všetkého živého.
Aký je to bazálny metabolizmus?
Bazálny, teda základný metabolizmus

04 BYTY / prenájom
»Prenajmem útulný 1. izb.
byt s balkónom v peknom
prostredí v rekonštr. bytovom dome s výbornou dostupnosťou do centra v BA,
0905 548 835

05 DOMY / predaj
»Predám 4i rodinný dom,
centrum Stupavy, 450 m2
pozemok. 220 000€ tichá
ulička 0908 898 025
»Predám 4i rodinný dom,
centrum Jablonové, 450 m2
pozemok. 180 000€ tichá
ulička 0908 898 025

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507
»Kúpim garáž v Bratislave.
Platba v hotovosti 0918 479
756
»Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt 35 km od Bratislavy. Tel. 0903 765 606
»Kúpim stavebný pozemok
v Bratislave vhodný na
stavbu rodinného domu.
Nie RK 0918 479 756
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AKCIA na rok 2019 podľa výberu
ĂĄŖøðúýðÿāĎóûþúąôăøýþąŭóāűøðú
Ăøôśúðÿāþăø÷üĈĉĄ

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

STAVEBNÁ RODINNÁ FIRMA

yýþűĂăôąýĎĉĽðąðZÿāøþñùôóýĎąúôYEZĉðĂúûôýı

Demontáž a odvoz starých rámov ZDARMA

HELPET BAU

rĄýúĝýĢüþóôûĈĂŝąĈĂăðąôýĢąþñò÷þóýôùúðýòôûĎāøø
ýðĄûDvojkrížnej 33, Bratislava 5|þóĄýðùĂúĢnøĂúĄÿøòô6
(Po: 8.00–19.00, Ut: 8.00–16.30, Str: 8.00–19.00,
Štvr: 8.00–16.30, Pia: 8.00–16.30, So: 9.00–13.00)

• MURÁRSKE PRÁCE
• SADROKARTÓNOVÉ PRÁCE
• OBKLADY, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, CHODNÍKY
• PLOTY, BRÁNY

B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o. ðĄăþāøĉþąðýĎüþýăĎűýðŷāüð
02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465, bomax@bomax.sk

0917 625 934 | www.helpetbau.sk

Zapni si navigáciu!
Nedávno som na sociálnej sieti videl
sken riešenia úlohy žiakom I. stupňa.
Mal v nej vysvetliť podľa mapy cestu
z jedného miesta na druhé. Ako prvý
krok uviedol: Zapni si navigáciu! Milá,
no logická odpoveď, ktorá ma motivovala k zamysleniu sa.
Úloha smerovala k tomu, aby žiak
preukázal, ako sa orientuje na mape,
ako rozlišuje cesty a chodníky, ako
rieši vzdialenosti. Očakávala sa podobná odpoveď od každého žiaka. A
v tom zasiahla tvorivosť, divergentné
myslenie (odlišné), inakosť. Otázkou
do diskusie však je, či je takéto riešenie
potrebné. Ak si však spomenieme na
rôzne osobnosti kultúrneho, vedeckého či politického života, ľahko si odpovieme, že práve vďaka onej tvorivosti
pomohli sebe, svojmu okoliu, ľudstvu.
Preto je zarážajúce, že slovenský školský systém potláča tvorivosť, rozvíja ju
možno tak na výtvarnej výchove. Učebné osnovy, ale aj unifikované národné
testovania vyžadujú štandardizované
odpovede v osi správne - nesprávne,
nič medzitým. Avšak práve tvorivosť
je tá, čo posúva hranice poznania, ale
aj jeho aplikáciu, keď sa tvorivý nápad
stane užitočným
Druhá vec, ktorá mi pri spomínanej

ZASKLIEVANIE

úlohe napadla, je klasická škola vs.
technológie. Isto, je veľmi dobré, keď
sa žiaci učia niektoré zručnosti manuálnym, pamäťovým spôsobom. Avšak
informácií, poznatkov a požadovaných
schopností je v súčasnosti tak veľa, že
často aj nás, staršiu generáciu, zachraňuje technika. Ani nie preto, že by sme
si nevedeli vypočítať, koľko litrov farby potrebujeme na vymaľovanie bytu
alebo ako sa dostaneme z Bratislavy
do Žiliny bez využitia spoplatnených
ciest. Ale preto, že to ušetrí čas, ktorý
môžeme venovať konceptu maľovania
bytu alebo cestovnému plánu počas
jazdy do Žiliny. Mobil, kalkulačka, čítačka kníh síce nahrádzajú niektoré
úkony, ktoré klasická škola vyžadovala, resp. vyžaduje, no zároveň otvárajú
nové obzory, myšlienky, nápady, vedú
k poznávaniu na inej úrovni.
Tvorivosť a inklúzia s modernou
dobou sa napriek zrealizovaným kozmetickým úpravám osnov drzo nazvaných „reforma“ vzdelávania potláčajú.
A to som spomenul iba dva aspekty.
Mnohé zanedbania tvorcov kurikula
svedčia o tom, že sme od skutočnej reformy na míle vzdialení.

» Ján Papuga
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www.bomax.sk

94-0005-1

»Predám prerobený, veľký
2i.byt v Ružinove 69m2.
Cena 165000, 0911 635 747
»Kúpim byt v Petržalke aj
zadĺžený 0907 784 338

ZADARMO

03 BYTY / predaj

63-0018

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim staré auto alebo
motocykel, aj náhr.diely,
všetko od motorizmu (trofeje). Tel. 0903 818 122

je taký, ktorý je potrebný na udržanie
]£NODGQ¿FK ĀXGVN¿FK IXQNFL¯ SUL PLQLmálnej fyzickej a psychickej aktivite,
SULLGH£OQ\FKYRQNDMģ¯FKSRGPLHQNDFK
Nazýva sa aj kľudový energetický výdaj.
Je to minimálne množstvo energie potrebnej na udržanie všetkých výlučne
QHY\KQXWQ¿FKGHMRYYbWHOHɜQDÏLQQRVħ
srdca, ciev, na dýchanie, trávenie, obnovu buniek, udržanie telesnej teploty. Je
stanovené pre organizmus v pôstnom
a pokojnom stave. Predstavuje asi 40-70
percent potrebnej celkovej dennej energie, v závislosti od veku, životného štýlu,
hmotnosti, pohlavia, fyzickej aktivity.
Na výpočet bazálneho aj celkového
metabolizmu sú rôzne spôsoby, viaceré
G SRGĀD +DUULV%HURYQLFH QDSU¯NODG
nedicta, Jamesa, Cunninghama alebo podľa
¯FNHM
6YHWRYHM ]GUDYRWQ¯FNHM
etky
organizácie.
Všetky
RHҤY\Xŀ¯YDM¼ U¶]QH NRHҤaďucienty, ktoré zosúlaďuotjú s vekom a hmotQRVħRX

5
SLUŽBY
Občianska
riadková
inzercia

TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY
DREVO - HLINÍK - OCEĽ - SKLO - PLECH - BRAMAC

PROMONT GLASS s.r.o.

07 REALITY / iné
»Kúpim byt v Bratislave
0948 008 910

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim kroje pohľadnice
mince bankovky vyznamenania a iné 0903 868 361
»Kúpim rôzne starožitnosti,
odznaky, mince, staré hodiny, trofeje. Tel. 0903 416
726
»Kúpim rôzne starožitnosti
aj poškodené. Tel.: 0903
753 758

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj

POZOR!

Od zák lad ov až po stre chu ...

22
rokov

promontglass@promontglass.sk

0915 135 811

»Predám prvorepublikový
nábytok z masívu vo výnimočnom stave. Kontakt:
alena.ulicnikova@gmail.
com

PRÍSTREŠKY ALTÁNKY BALKÓNY a iné

www.promontglass.sk

0918 623 064

Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

14 RÔZNE / iné
»Kúpim hodinky Schaffhausen. Tel. 0944 137 683
»Kúpim hodinky Omega,
Longines, Lemania, Helvetia, Heuer, Movado, Schaffhausen. Tel. 0944 137 683
»Kúpim staré Primky a iné
mechanické hodinky.
Tel: 0905 767 777

30% ZĽAVY

ZIMNÁ AKCIA

PRIJME IHNEĎ

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

05 DOMY / predaj

Mzda od 700 € - 1 000 €

UNIVERZAL TRADE s.r.o.

07 REALITY / iné

[UPIP[ÈLMBEOÈ[MPäLBN[EZPEû QSÓQMBULZEPû

Veľké zimné zľavy

02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj

08 STAVBA

CHCETE
SI PODAŤ
INZERÁT?

Požiadavky:

Žalúzie, sieťky, rolety aj hliníkovéé

t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

GARANCIA NAJLEPŠEJ CENY

Bližšie informácie:

Tel.: 0905 474 663 , Závodná 3, Bratislava

tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111

e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk

52-0020

01 AUTO-MOTO / predaj

09-12

04 BYTY / prenájom

ROBOTNÍKOVóþvýrobyaexpedície
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROV-ĉþāðġþąðĝþą
MECHANIKAÿþûĈöāðŷòúŭò÷Ăăāþùþą
ELEKTRIKÁRA, ELEKTRONIKA
SKLADNÍKOV
EXPEDIENTOV

E-mail: okna@univerzaltrade.sk

www.univerzaltrade.sk

32-013-1

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

RÁMOVÉ ZASKLENIE

87-0009

09 DOMÁCNOSŤ

47-010

POŠLITE SMS

BZ 19-03 strana
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Nielen vidieť

Kam so snehom

„Na Tri krále o krok dále“. Áno, pár
sekúnd, možno aj minút už osekalo
slnko z rannej a podvečernej tmy. Ale
máme za sebou aj sériu kalamitných
dní, počas ktorých takmer na celom
území Slovenska panovala práve „biela tma“. Teda veľmi zlá viditeľnosť,
spojená buď so silným snežením, alebo
s vetrom, ktorý dvíhal zo zeme už napadaný sneh a prenášal ho niekam inam,
v čoho dôsledku vznikajú záveje.
Kto má typ denného svietenia, teda,
že na jeho vozidle svieti iba „predok“,
v zime by mal používať stretávacie
svetlá. Vtedy sa totiž rozsvieti aj zadné svietenie. Tu nejde o puntičkárske
plnenie zákona. Diódové svetlá sú hit.
Šetria batériu, majú dlhú životnosť a
nemusíte ich vymieňať tak často ako
žiarovky v svetlometoch. Pri niektorých značkách však zadná časť auta
zostáva úplne neosvetlená. Vzniká paradox a ťažko hovoriť o svietení, ktoré
zvyšuje bezpečnosť na cestách. Ak sa
viditeľnosť čo len mierne zhorší, možnosť nehody sa reálne zvyšuje.
Kto nesvieti VŠADE, alebo svieti
nedostatočne, vystavuje riziku seba a
posádku svojho vozidla, ale aj ďalších
účastníkov premávky. Pre prípad bezpečnej jazdy sa vždy držme známej

zásady: „Vidieť a byť videný!“ Oplatí sa
spomenúť si vždy pred jazdou v zime
na túto frázu, pretože v mnohých prípadoch môže zachrániť aj život.
Ak jazdíte so svojím vozidlo v čase,
keď je znížená viditeľnosť, polícia odporúča použiť stretávacie svetlá auta.
Alebo tiež sú za určitých špecifických
okolností dobré hmlové svetlá. V praxi sa však často stretávame s tým, že
vodiči nesprávne využívajú hmlové
svetlá. Hmlové svetlá sú určené na zabezpečenie lepšej viditeľnosti v hmle
alebo v intenzívnom snežení či daždi.
Hmlové svetlá zapnuté aj pri dobrej viditeľnosti oslňujú ostatných vodičov či
účastníkov cestnej premávky. Zapnuté
zadné červené hmlové svetlá dokážu
zvýšiť nervozitu ostatných vodičov.

» red

V uplynulých dňoch zasypali prívaly
snehu takmer celé Slovensko. Niektoré
severnejšie časti museli riešiť aj krízové situácie. Išlo predovšetkým o to, ako
zabezpečiť zjazdnosť, dopravnú obslužnosť, chodníky a bezpečnosť chodcov
pod strechami s prevismi ľadu a snehu.
Lenže, čo so snehom na pozemku,
na záhrade, v predzáhradke, v sade?
Sneh totiž možno aj využiť, pretože pomáha prežiť rastlinám mrazivé obdobie.
Sneh je preto niekde naozaj potrebný, inde však vyslovene škodí. Napríklad pre trvalky je snehová prikrývka z
prachového snehu ideálnou ochranou
pred vymrznutím. Naopak, na skalku
nikdy nehádžte mokrý sneh, ktorý ste
odhrnuli z chodníka. Rastliny sa totiž
môžu doslova udusiť, pretože mokrý
sneh bráni v prístupe vzduchu. A je tu
aj ďalšie riziko - „chodníkový“ sneh je
takmer s istotou kontaminovaný posypovou soľou buď z priameho posypu,
alebo, nepriamo, odstrekom z priľahlej
vozovky.
Určite tiež sneh nezhromažďujte
na jahodovisku, porast vám v takom
prípade uhnije. Rovnako by ste nemali
vytvárať kopy snehu na kvetinových záhonoch. Menej škodí snehová pokrývka
zeleninovým hriadkam a najmenej pre-

káža trávniku. Sneh nenahŕňajte ani ku
kmeňom mladých stromčekov, lebo poskytuje ochranu hrabošom, ktoré často
obhryzú kôru na úrovni povrchu pôdy
až do vodivých pletív. Ak nemáte kmene
chránené chráničom, snehovú perinu
pri mladých ovocných stromoch nevytvárajte. Pravý opak je však pri starších
a starých stromoch. Keď sa začne sneh
topiť, poskytne dospelým stromom dostatok potrebnej vlahy na jarný rozbeh.
Po intenzívnom snežení sneh z konárov
striasajte. Ohrozuje i menšie kry. Ochránite ich tak, že konáre voľne zviažete
dokopy.
Sneh tiež dokonale chráni pôdu
pred premrznutím. Desaťcentimetrová
vrstva snehu tlmí mráz až o 5 °C a snehová prikrývka hrubá 50 cm ju ochráni
pred zamrznutím aj pri dlhotrvajúcich
mrazoch. Teplota pritom pokojne môže
klesnúť aj na –30 °C a pôda zostane dokonale chránená.

» red

HESTIA, n.o. ŠZ, ZS a ADOS prijme:

KLIENTOV
Poskytujeme sociálne služby: ako Špecializované zariadenie (ŠZ) a Zariadenie pre
seniorov (ZS). Poskytujeme aj ošetrovateľské služby. Ambuluje u nás praktická
lekárka, dochádza neurológ, psychiater, chirurg a urológ.
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94-0012

Viac informácií nájdete na www.hestia.sk
Ing. Dobrotková, MPH, riaditeľka, mobil: 0902 144 492
dobrotkova@stonline.sk, adresa: Bošániho 2, 841 02 Bratislava
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ZAMESTNANIE

VODA-KÚRENIE-PLYN
»www.vodo-instalater.sk
0903 557 127

HĽADÁME PANI
NA 4 AŽ 8 HODÍN NA
DOOBEDŇAJŠIE A
POOBEDŇAJŠIE UPRATOVANIE
Práca v centre mesta
Plat: 4 Eur brutto / hodina

Inzercia

0905 719 134
Príjmeme
spoľahlivé panie

Kontakt: 0911 / 151 992

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

PRIJMEME

vodiča sk. C

na upratovanie
kancelárskych priestorov
od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto

Bližšie informácie v pracovné dni
od 9,00 do 15,00 hod.

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Kontakt: 0905 758 469
0915 948 417

INZERCIA

rozvoz po Slovensku
mzda: 50 €/deň

Eva Horáková
0907 702 195
Mgr. Simona Psotná 0905 719 134
Silvia Vlasáková
0905 799 782

0905 401 532
0905 245 918

Distribúcia:
Radovan Janega
0907 887 362
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

24-0003

REMESELNÍCI
»Proﬁ opravy a montáže v
domácnosti 0905 807 964
»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce
0940 384 665

Martinčekova 17
BRATISLAVA
bratislavsko@regionpress.sk

Redakcia:

94-0010

PONUKA PRÁCE
»Hľadáme opatrovateľku
na 24 hodín, ubytovanie,
strava a peňažná odmena
zabezpečená. Tel.: 0905
386 852

BRATISLAVSKO
západ

www.regionpress.sk

52-0016-1

Komerčná
riadková
inzercia

Šéfredaktor: Ivan Brožík

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY
»Maľov k y- r ýchle - č isto
0905 723 981
»Maľby, podlahy 0915 462
513

OPRAVA CHLADNIČIEK
»ZIMMERMANN 0905 54 74
76

DISTRIBÚCIA (67 000 domácností)
Každý týždeň: Dlhé Diely, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Petržalka, Devínska Nová Ves, Devín,
Horský park, Záhorská Bystrica,
Rusovce, Jarovce, Čunovo, Koliba,
Kramáre

Ƶǫ]g
ǫƵ 

»JOŽOVCI – sťahovanie,
likvidácie, výnos, prenos
nábytku. ZŤP, dôch – 10%
0903 594 868

PRACUJ S NAMI
DEVÍNSKA NOVÁ VES

OPRAVA PRAČIEK
»MAX–NONSTOP
VŠETKY
TYPY PRÁČOK 02/63 83
02 51, 0903 971 472, 0918
741 618

Ƶ7 ƵÑ Ƶ č

OPATROVANIE
OPRAVA SPORÁKOV
ČISTENIE

•

PONUKA PRÁCE

ZÁKLADNÁ MZDA

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Ƶ *

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

ćĀĀĺ

Ƶ Ƶǫ 7 õ Ƶ Č Ƶ Ƶ gǫ

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

ăćĀĺ

ČALÚNENIE

ĊćĀĺ

DOVOLENKA
VZDELANIE
KURZY

  Ƶ]

AUTO MOTO

•ëƵ ƫƵƵ*

AUTO SKLO

ZÁKLADNÁ MZDA

ZVIERATÁ

ĆĉĀĺ

Ƶ Ƶǫ 7 õ Ƶ Č Ƶ Ƶ gǫ

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

ăĉĀĺ

ĊćĀĺ

  Ƶ]

ĵ  ǫ7Ƶċƫ7Ƶ]Ƶ   Ƶ] ƵƵÑƵƫÑƫ 

KONTAKTUJ NÁS TELEFONICKY +421 901 902 313

KÚPIM

7ëǫćĀĀĺ
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52-0018

PREDÁM
PRE KRÁSU

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

PÔŽIČKY
OPRAVA PRAČIEK

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

OZNAM
DOVOLENKA

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

8
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

www.konstrukter.sk
'()*+*+,-/0123(+45
info@konstrukter.sk

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tQonukyBKQrFNVžov-oQBtrovBtFǥov

OPERÁTOR VÝROBY
!$ 6,+770
! 
#$$ 6,+770
'$"!%!
#$" 6,+770
 #4*456
$$ 6809:

Pobyt „Zimná krása Oravy„
na 5 dní/ 4 noci s polpenziou
a Programom iba za
132.- EUR/ 1 osoba a pobyt !!!


 

&! !!$$! $'"! 
()!*!!+*
"'",&! *-.!

V cene: uvítací aperitív, ubytovanie, stravovanie,
folklórne vystúpenie a zájazd do Jablonky ( PL )
Bonus: vstup do sauny - 2 hodiny s 30% zľavou!!!
Voľné termíny: 4.2. – 8.2. | 11.2. – 15.2. 2019

%$/($"! "!+

#!&! 0&1
PRAVIDELNÝ TURNUS.
     
     

V ponuke aj pobyt:
Polročné a Jarné prázdniny,
Veľkonočný pobyt a dotácia pre dôchodcov.

 !!"

#!#$! !%
!!"#$$%$!##
cleissro@gmail.com

w w w. planeo. s k

Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396
Rezervácie: 0918 591 942
www.oravskahoraren.sk

27-0011

  

Facebook: aiwsk

Zimná krása Oravy

Firma  Vám ponúka prácu
s nástupom  



www.aiw.sk

32-0007

85-0085

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

%$&"

NEMÁTE PRÁCU

 :;787984:497

Honorár brutto 70 €, 80 €,90 € za 24 hod.

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

t45"7#"30%*//Å$)%0.07
t3&,0/À536,$*&3%
t013"7:453*&$)
t4"%30,"350/«34,&13«$&
t0#,-"%: %-"Ç#:

52-0021

*OGP

BilMont TIENIACA TECHNIKA

PRIDAJ SA K NÁM

BEZKONKURENČNE

NÍZKE CENY

ŽALÚZIE • ROLETY • SIEŤKY PROTI HMYZU
GARÁŽOVÉ BRÁNY • PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
BEZPEČNOSTNÉ DVERE HISEC • MARKÍZY
TERASOVÉ ZASKLENIE

- BRATISLAVA LAMAČ Hľadáme práve teba do predajne PLANEO Elektro v Lamači.
V prípade záujmu pošli svoje CV na praca@planeo.sk

BZ 19-03 strana
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32-0017

BALKÓNOV

63-0020

Zasklievanie

+421 949 200 988
bilmont@gmx.at

