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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO
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Kúpim 1 alebo 2-izb. byt 
v Bratislave. 

Rýchla platba 
0948 811 123

52
-0

03
5

Kúpim 3-izb. byt 
v Bratislave

 
0905 410 273
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NÁTER  STARŠÍCH
DVERÍ A OKIEN

02/659 674 21, 0905 621 229
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nanosterile.eu
dezinfekcia priestorov 

účinná 2 roky!

Máte doma čisto?

Kontakt: 0918 454 003
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Každý týždeň: Dlhé Diely, Karlo-
va Ves, Dúbravka, Lamač, Petr-
žalka, Devínska Nová Ves, Devín, 
Horský park, Záhorská Bystrica, 
Rusovce, Jarovce, Čunovo, Koliba, 
Kramáre

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
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KE 82.750 Košicko
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MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
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SN 30.000 Spišsko+LE+GL
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Precitol som a vraj som tým 
sklamal. Ľudia rozhodnú

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Naše hnutie v 
minulých voľbách 
do parlamentu 
malo v programe 
napísané, že USA 
sú garant bezpeč-
nosti a záruka me-

dzinárodnej stability. Stačilo, precitol 
som z toho klamu a nedokážem viac 
mlčať a takto riťolezecky si zakrývať 
oči pred pravdou. USA už dávno nie sú 
svetovým mierotvorcom, žijú si svojim 
vlastným životom a sú dnes skôr chao-
som svetovej politiky, ako jej majákom. 
Bohužiaľ, dnes celý civilizovaný svet 
každé ráno tŕpne, ako sa pán prezident 
v Amerike vyspí a ktorú bezpečnostnú 
zmluvu vypovie.

Nebláznime! Nespoliehajme sa na-
ďalej ako malé kuriatka na veľkú kvoč-
ku z Ameriky, že ak bude problém, tak 
nás zachráni. Obávam sa, že sa už na to 
spoľahnúť nemôžeme. Prečo by sme sa 
nemohli ako Európa postaviť na vlastné 
nohy? Veď sme kolískou demokracie, 
prečo by sme si z nášho spoločného Eu-
rópskeho domu nemohli urobiť svetovú 
veľmoc? Prečo sa máme donekonečna 
spoliehať na veľmoci Rusko či Ameriku? 

Nebláznime! Opravme si náš Európsky 
dom a urobme Európu znova veľkou!

Áno, uznávam, že toto je zásadná 
zmena názoru voči tomu, s čím som 
kandidoval. Preto musia rozhodnúť 
ľudia - budem kandidovať do europar-
lamentu, ale mandát si neprevezmem. 
Využime však tieto voľby na to, aby ľu-
dia o mne hlasovali - ak mi 50 tisíc ľudí 
svojim krúžkom vysloví dôveru, budem 
to považovať za súhlas s mojim zmene-
ným názorom o USA, ak ich bude me-
nej, budem to považovať za vyslovenie 
nedôvery a z nášho parlamentu odídem 
- a s týmto názorom budem kandidovať 
opäť až v nasledovných voľbách z po-
sledného miesta.

Týmto názorom 
som vraj sklamal 
niektorých ľudí v 
našom hnutí, vraj 
tak sa o USA roz-
právať nepatrí. Mrzí 
ma to, ale nevadí. 
Dúfam, že mi dovolia 
mať aspoň vlast-
ný názor.
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Napísať niekoľko úprimných riad-
kov nebýva ani po takmer štyroch de-
siatkach rokov práce s textom pre auto-
ra ľahké. Najmä, ak sa viažu k udalosti 
či k výročiu, ktoré si v minulosti a do-
konca ešte aj v súčasnosti privlastňujú 
politici a ich politiky s jasným záme-
rom vylepšiť si svoj ambiciózny imi-
dž. K udalosti, ktorá práve a výlučne 
iba preto skôr odpudzuje, akoby mala 
zadať príčinu k oslave. Medzinárodný 
deň žien nikdy nebol a dúfajme, že 
ani nikdy nebude sviatkom, sprivati-
zovaným si boľševikmi Aj keď snahy 
o to vidíme každoročne. Tak, ako by 
nemal byť oslavou alkoholom podgu-
rážených mužov, v noci sa vracajúcich 
z osláv do čistého uprataného domova, 
kde vonia chutné jedlo, pripravené 
práve oslávenkyňami. Nie, ôsmy mar-
cový deň nemá byť príležitosťou ako sa 
opiť, ako si „užiť“, dokonca, ak aj pri-
pustíme jeho „sviatočnosť“, tak iba v 
tom, že vtedy môžeme aj slovne či inak 
vyjadriť k ženám to, čo každý slušný 
muž k nim cíti stále, bez ohľadu na dá-
tum v kalendári.

„Pravá krása ženy nie je v jej po-
stave, v spôsobe oblečenia, v šatách, 
ktoré nosí alebo štýle jej účesu. Krásu 
ženy vidno v jej očiach, pretože sú ok-
nom do jej duše, miestom, kde prebýva 
láska.“ Povedala kedysi pani Audrey 
Hepburnová, britská herečka, ktorá sa 
narodila v Belgicku, no... 

Jej predkovia kedysi dávno žili v 

dedinke Kovarce nachádzajúcej sa ne-
ďaleko Topoľčian.

V obci Kovarce sa koncom júla 
roku 1868 narodila Audreyina babička 
Anna Welsová. Na svet prišla v kaštie-
li, ktorý od Pavla Motešického kúpil jej 
otec Anton Wels. Išlo o významného 
muža, ktorý spoločne s Pavlom Weh-
lem založili v Kovarciach cukrovar, a 
to presne v roku 1864. Ale to som od-
bočil.

Krása ženy je v jej dobrote, láske, 
obetavosti a v húževnatosti. Ženy vy-
držia oveľa viac, ako my, muži a pritom 
tým nikoho neobťažujú, nereferujú ni-
komu, čo museli zvládnuť, aby...  Ony 
jednoducho sú a žijú naplno v určitom 
druhu pre nich absolútne samozrejmej 
a úplne prirodzenej obety k životu. V 
úcte k životu.

Možno ste si, vážení čitatelia, vši-
mli, že sa naozaj snažím o niekoľko 
úprimných vyznaní. Že 
by som rád k Dňu žien 
zaželal práve im dobrý, 
pokojný a spokojný život. 
Že by som im rád poďako-
val a vyslovil uznanie. A 
že to naozaj úprimne píšem 
všetkým našim čitateľkám, 
ale aj kolegyniam vo vyda-
vateľstve.

Ďakujem za 
pochopenie, pre-
žite pekné chvíle!

Úprimnosť nebýva ľahká

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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DRAŽBA !!!
3-izb. byt – Bratislava V

Nobelovo námestie 
Výmera bytu: 80,63 m2

Najnižšie podanie: 33.000,- EUR
Termín konania dražby: 
20.03.2019 o 18:00 hod.
Termíny konania obhliadok:
05.03.2019 o 16:30 hod.
12.03.2019 o 16:30 hod.
Miesto konania dražby: 
Bytové družstvo Petržalka, 
Budatínska 1, 851 05 

Bratislava, priestor na 1. poschodí administratívnej budovy BD 
Petržalka.
Predmet dražby: Právo stať sa členom Bytového družstva Petržalka, 
družstva, sídlo: Budatínska č. 1, 851 05 Bratislava, IČO: 00 169 765 na 
základe a za podmienok stanovených uznesením Bytového družstva 
Petržalka č. 175/09/14 zo dňa 25. 09. 2014 a platných Stanov 
Bytového družstva Petržalka, spolu s užívacím právom - právom 
nájmu k 3 - izbovému bytu, ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 
2554, vedenom na Okresnom úrade Bratislava, okres: Bratislava V, 
obec: BA - m.č. Petržalka, katastrálne územie: Petržalka, ako byt č. 
85, 8. p., vchod: Nobelovo nám. 10, v bytovom dome súpisné č. 1174, 
postavenom na parcelách registra „C“ evidovaných na katastrálnej 
mape pod parcelným č. 4914 a 4915, na dobu neurčitú a za zmluvných 
podmienok podľa nájomnej zmluvy Bytového družstva Petržalka. 
Najnižšie podanie: 33 000,00 EUR
Dražobná zábezpeka: 9.000,00 EUR
Minimálne prihodenie: 2.000,00 EUR

Kontakt: 02/322 02 724, 0911 833 859
e-mail: krajicek@platitsaoplati.sk

web: www.platitsaoplati.sk
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pre domáce a hospodárske zvieratá
Pri nákupe nad 100 € poštovné zdarma!

CHOVATEĽSKÉ POTREBY

agrohase@agrohase.sk
0908 30 99 05
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ZASKLIEVANIE 
  BALKÓNOV A LODŽIÍ

ZASKLIEVACÍCH 

SYSTÉMOV10POSKYTUJEME 

POZÁRUČNÝ SERVIS, 

NAMI MONTOVANÝCH SYSTÉMOV 

ZA
DA

RM
O AKCIA na rok 2019 podľa výberu

Demontáž a odvoz starých rámov ZDARMA

Dvojkrížnej 33, Bratislava  
(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)

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

www.bomax.sk
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EDITORIÁL / SLUŽBY
Ľubica Laššáková:  Folklór je dušou 
Slovenska, zaslúži si podporu
Ministerka kultúry oznámila program na podporu 
folklóru za 1,5 milióna eur
Ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) od svojho nástupu
do funkcie zdôrazňuje potrebu podpory tradičnej regionálnej kultúry.
Na svojich výjazdoch po celom Slovensku sa stretáva priamo s  ľuďmi,
ktorí sa tejto autentickej forme národného dedičstva venujú s nadšením
a zo srdca. Teraz prichádza s projektom, ktorý môže pomôcť množstvu
folklórnych súborov a  skupín, ale aj ľudovým umelcom či umeleckým
remeselníkom. Cieľ je jasný – umožniť slovenskému folklóru, aby napĺňal
dlhoročné očakávania starších generácií a pomáhal formovať tie mladé.

Pani ministerka, už od svojho 

nástupu hovoríte o  potrebe pod-

pory tradičnej regionálnej kultúry. 

Líšite sa tým od svojich predchod-

cov, ktorí kládli dôraz najmä na 

veľké kultúrne ustanovizne ako 

sú Slovenské národné divadlo či 

Slovenská národná galéria. Prečo 

tento posun?

Nejde o  posun, skôr o  naplnenie 

priority, ktorá podľa môjho názoru 

bola doteraz trochu zanedbávaná. 

Prístup k  autentickej kultúre musia 

mať ľudia na celom Slovensku a  po-

čas celého roka, nemôže to byť len 

téma školských výletov či zamestna-

neckých zájazdov do Bratislavy. Tra-

dičná regionálna kultúra pritom plní 

presne tú istú úlohu, ktorú zastávala 

po stáročia – pomáha ľuďom prežívať 

ich skutočné problémy, prináša im 

nádej a dáva im pocit, že sa aj pomo-

cou tradícií vedia vyrovnať so svojimi 

dnešnými údelmi. 

To však zďaleka neznamená, že by 

ma nezaujímali ikony slovenskej kul-

túry ako Slovenské národné divadlo 

či Slovenská národná galéria. Nao-

pak, týmto inštitúciám som venovala 

množstvo pozornosti, s  dôrazom na 

to, aby prinášali výnimočné kultúr-

ne zážitky, no udržali sa v prostried-

koch, ktoré im štát na ich činnosť po-

skytuje.

V regionálnej kultúre vyzdvihu-

jete najmä folklór. Prečo si práve 

táto oblasť zasluhuje väčšiu pozor-

nosť?

Asi sa zhodneme na tom, že folklór 

má na Slovensku obrovskú a  stá-

le živú tradíciu. Je to časť ľudového 

umenia, ktorá prežíva odovzdáva-

ním z  generácie na generáciu. Šíria 

ju skutoční nadšenci, bez nároku na 

honorár či spoločenské uznanie. Ro-

bia to, lebo im vštepovali ich rodičia 

a  starí rodičia, v  ich dedine funguje 

folklórny súbor či spevácka skupina 

a  oni sa úplne prirodzene od det-

stva zapájali do ich činnosti. Som 

presvedčená, že ak sa folklór udr-

žal medzi ľuďmi po stáročiach a bez 

akejkoľvek vonkajšej podpory, prežil 

by aj v  dnešných a  zajtrajších pod-

mienkach. Plne sa stotožňujem s tvr-

dením, že folklór je duša Slovenska.

Ak by však folklór prežil aj sám, 

načo ho má potom štát podporo-

vať?

Pretože musí byť naším spoločným 

cieľom udržať si túto jedinečnú formu 

kultúrneho dedičstva a  vytvárať jej 

podmienky na to, aby bola ľuďom čo 

najprístupnejšia. Koľkokrát som po-

čula od folklórnych súborov po fan-

tastickom predstavení, že bolo to fajn, 

ale na cestu na festival či k zahranič-

ným Slovákom sa musia dva mesiace 

skladať do kasičky na naft u. Ak raz 

máme zapálených ľudí pre folklór, 

ak máme mladé talenty, ktoré vedia 

tento jedinečný zdroj tradícií oboha-

tiť o  súčasné inšpirácie, podajme im 

ruku a pomôžme im šíriť toto pozitív-

ne kultúrne posolstvo.

Svoju iniciatívu na väčšiu pod-

poru folklóru ste oznámili po 

stretnutí s  predsedom vlády Pet-

rom Pellegrinim. Prečo ste využili 

práve túto príležitosť?

Musím sa priznať, že v pánovi pre-

miérovi som našla výborného spo-

jenca (smiech). Peter Pellegrini je 

autentický folklórista, kto videl jeho 

nejeden tanec, zachytený televíznou 

kamerou, pochopí, že mu v  žilách 

prúdi skutočná folklórna krv a že jeho 

záujem o túto formu umenia je úprim-

ný. Pán premiér sa stotožnil s  mojím 

presvedčením, že folklór si zaslú-

ži väčšiu pozornosť zo strany štátu 

a  vďaka svojej funkcii nám mohol 

ponúknuť aj konkrétne riešenie, po 

ktorom sme veľmi radi siahli.

Aký je teda napokon výsledok? 

Ako bude vyzerať podpora folkló-

ru v praxi?

Priamym výsledkom podpory zo 

strany ministerstva kultúry i predse-

du vlády je výzva, ktorú 25. februára 

vyhlásil Fond na podporu umenia. 

Projekt s názvom „Folklór – duša Slo-

venska“ je určený na podporu aktivít 

profesionálnych i  neprofesionálnych 

združení, ale aj jednotlivcov. Svoje 

žiadosti môžu súbory aj individuálni 

umelci predkladať do 25. marca tohto 

roka. Na celý projekt je vyčlenených 

1,5 milióna eur.

O  akú veľkú podporu sa môžu 

žiadatelia uchádzať?

V  prípade profesionálnych, avšak 

nekomerčných zoskupení, je mi-

nimálna výška podpory 5000 eur, 

maximálna 60-tisíc eur. Neprofesio-

nálne súbory sa môžu uchádzať o prí-

spevok vo výške od 2000 do 60-tisíc 

eur. V  oboch prípadoch sa vyžaduje 

spolufi nancovanie na úrovni piatich 

percent rozpočtu. Individuálni umel-

ci, napríklad aj ľudoví remeselníci, 

môžu požiadať o  štipendium v  ma-

ximálnej výške 5000 eur. Pri štipen-

diu sa nevyžaduje žiadna spoluúčasť 

umelca. Všetky projekty musia byť 

zrealizované od 1. júna tohto roka do 

31. mája 2020. 

Na čo všetko môžu v  prípade 

úspechu poskytnuté fi nancie vy-

užiť? Aké podmienky musí splniť?

Projekt musí zahŕňať viacero ume-
leckých aktivít a podujatí, napríklad 

uvedenie a reprízy nového predstave-

nia, účasť na seminároch a sústrede-

niach, spoluprácu so zahraničnými

partnermi a podobne. Podporu môžu

žiadatelia využiť aj na nákup krojo-

vých kostýmov, rekvizít či hudobných

nástrojov, ale napríklad aj na prezen-

táciu svojej tvorby prostredníctvom

výroby zvukových alebo multimedi-

álnych nosičov. Takisto môžu využiť

tieto fi nancie na cestovné náklady,

aby mohli svoje dielo primerane pre-

zentovať. Podrobné podmienky nájdu

záujemcovia na špeciálnej webovej

stránke www.folklordusaslovenska.sk
Ako sa bude podieľať na tomto

projekte samotné ministerstvo

kultúry?

Aktuálne sa sústredíme najmä na

informačnú zložku projektu. Chce-

me, aby sa o  tejto výzve dozvedelo

maximum možných žiadateľov, aby

sme naozaj mohli pomôcť folklórne-

mu súboru či umelcovi takpovediac

v každej dedine. Zároveň sme pripra-

vení urobiť všetko preto, aby pri po-

dávaní žiadostí nedochádzalo k zby-

točným chybám a aby sme žiadateľov

náležite usmernili pri správnom po-

stupe. Aj na takéto účely zriadilo

ministerstvo kultúry sieť krajských

kultúrnych koordinátorov.

Čo presne budú títo krajskí ko-

ordinátori robiť?

Ich úlohou je byť sprostredkovate-

ľom medzi rezortom a ľuďmi v regió-

noch. Chceme priamo vedieť, čo sa

v regiónoch deje, aké nápady a ume-

lecké počiny tam vznikajú a kde mô-

žeme byť ako ministerstvo nápomoc-

ní. No bude to fungovať aj naopak

– akonáhle budú potrebovať súbory,

organizátori či vôbec ľudia, ktorí

žijú kultúrou, pomoc a  usmernenie,

nájdu ich práve v osobách krajských

koordinátorov. Aj po zverejnení tejto

výzvy vyrážam osobne do všetkých

slovenských krajov, aby som pomoh-

la zblíženiu a  vytvoreniu dobrého

kontaktu medzi každým krajským

koordinátorom a  zástupcami ľudo-

vých umelcov. Priamym dôsledkom

by malo byť čo najviac podrobných

informácií o  možnostiach podpory

tým ľuďom, ktorí sa o  túto podporu

môžu uchádzať.            mb
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Je tu však novinka, presnejšie in-
formovanie o peľovej situácii. Prvé 
dva peľové lapače – v Banskej Bys-
trici a v Bratislave, sú už namonto-
vané a začínajú zbierať prvé údaje  
o výskyte peľu v ovzduší. 

Čiastočné výsledky budú  mať ľudia 
s  alergiou na rozličné druhy peľu rast-
lín, a  drevín k  dispozícii už v týchto 
dňoch. Ďalšie merače v Trnave, Nitre, 
Žiline a v Košiciach už na strechy regi-
onálnych úradov verejného zdravotníc-
tva v uvedených mestách začali monto-
vať tak, aby v  desiatom kalendárnom 
týždni (v stredu 6. marca) mohol RÚVZ 
v  Banskej Bystrici zverejniť kompletné 
peľové spravodajstvo z  celého Sloven-
ska. Informovala o tom RNDr. Janka 
Lafférsová z Oddelenia lekárskej mik-
robiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod 
ktoré spadá aj koordinácia peľovej infor-
mačnej služby v SR. 

Peľová sezóna  vo všeobecnosti pri-
náša väčšie aj zložitejšie problémy pre 
ľudí, alergických na peľ rozličných dre-
vín, rastlín a spór (plesní). „Polinózy 
(peľové alergie) patria v súčasnosti me-
dzi najčastejšie prejavy alergie a podľa 
štatistických údajov nimi trpí viac ako 
tretina populácie. Tieto nielenže zneprí-
jemňujú život pacienta, ale ovplyvňujú 

jeho výkon v práci, v škole, či zdravý 
spánok. Peľová alergia je ochorenie, kto-
rému sa nedá vyhnúť. Nie je to chrípka, 
ktorá človeka pri správnej životospráve 
obíde. Vdýchnutiu peľu v ovzduší sa to-
tiž zabrániť nedá,“ konštatovala RNDr. 
Lafférsová.  

RÚVZ Banská Bystrica je koordináto-
rom Peľovej informačnej služby v SR, 
ktorá od roku 2006 pracuje pod gesciou 
verejného zdravotníctva a koordinuje 
prácu spomínaných šiestich monitoro-
vacích staníc.  Zároveň spravuje data-
bázu výskytu peľu a spór húb – plesní v 
ovzduší SR. „Na základe laboratórnych 
analýz o výskyte, druhovom zložení a 
množstve peľu sledovaných alergolo-
gicky významných rodov alebo čeľadí 
rastlín v danom regióne, sú spracováva-
né aktuálne peľové správy. Tieto zverej-
ňujeme pre laickú i odbornú verejnosť 
aj s textovým komentárom a prognózou 
na nasledujúci týždeň nielen na strán-
ke www.alergia.sk, ale aj v tlačových 
správach, ktoré zverejňujeme na www.
vzbb.sk a poskytujeme takmer všetkým 
regionálnym i národným elektronic-
kým a printovým médiám,“ povedala 
RNDr. Lafférsová.  RÚVZ B. Bystrica 
ako koordinátor PIS úzko spolupracuje 
napríklad s portálom www.alergia.sk , 
kde je prehľadné peľové spravodajstvo 

rozdelené podľa skupín a  jednotlivých 
alergénov, aj podľa regiónov. Pre ve-
rejnosť a pacientov je možnosť dostá-
vať upozornenia na výskyt vybraných 
druhov alergénov e-mailom, sledovať 
peľové spravodajstvo spojené s najroz-
siahlejšou alergologickou poradňou a 
viesť si online peľový denník s možnos-
ťou porovnania príznakov s aktuálnym 
výskytom alergénov. Pre odbornú verej-
nosť – najmä lekárov sú tieto možnosti 

rozšírené o voľbu sledovania grafického 
znázornenia aktuálneho vývoja peľovej 
situácie (výber graf/tabuľka), resp. na 
porovnanie je aj možnosť výberu časo-
vého obdobia aj z databázy uplynulých 
rokov, zasielanie upozornenia na výskyt 
vybraných druhov alergénov e-mailom i 
formou SMS a aerobiologická poradňa. 

Spracovala Mária Tolnayová, hovorkyňa  
RÚVZ B. Bystrica

Pomaly začína peľová sezóna 

Peľoví alergici pred sezónou

Foto: Archív
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AF TRADE SLOVAKIA s.r.o.
0944 114 930    www.aftrade.sk
VONKAJŠIE ROLETY NA OKNÁ
Montujeme aj na tenké rámy okien v zateplených bytovkách

do 125 € do 175 € do 195 €
V cene je zahrnutá montáž, zameranie a doprava.

w w w.regionpress.sk
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Obhliadka, poradenstvo a cenová 
ponuka u Vás doma - služba zdarma 

PONÚKAME AJ:
- KĽUČKY, ZÁMKY, SKLO, DOPLNKY

- NOVÉ DVERE A ZÁRUBNE S MONTÁŽOU

- VÝROBA ATYPICKÝCH DVERÍ

obhliadky:  0905 605 934 
prevádzka: 0948 288 791

Odeská ulica 75, 821 06 Bratislava, 
renovacia@renovacia-dveri.eu

O
p

o
p

r

www.renovacia-dveri.eu
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OKNÁ
PLASTOVÉ
a hliníkové

alex9@stonline.sk
Drobného 27,  841 01 Brat is lava

okná na schodiská, 
pivnice, byty
HLINÍKOVÉ BRÁNY
POŠTOVÉ SCHRÁNKY 

KVALITNÉ OKNÁ
KVALITNÁ A ČISTÁ 

MONTÁŽ
ZĽAV

Y

02/ 64 284 315
0905 47 91 92

Dispečing SK - 0950 333 222
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ELEKTRO 
PRÁCE

AJ DROBNÉ

Tel.: 0905 416 922 
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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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

Jednou z často vyskytujúcich sa zmlúv 
v praxi je aj zmluva o dielo. Túto zmluvu 
uzatvára objednávateľ so zhotoviteľom, 
pričom podstatou tohto právneho vzťahu 
je na jednej strane záväzok zhotoviteľa 
vykonať dielo zadané objednávateľom a 
na strane druhej záväzok objednávateľa 
zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu. 
Jej právnu úpravu možno nájsť vo via-
cerých právnych predpisoch. V  tomto 
článku však budeme venovať pozornosť 
neobchodnej zmluve o dielo, ktorú upra-
vuje Občiansky zákonník. 

Pri neobchodnej zmluve o  dielo 
môže byť zhotoviteľom diela predovšet-
kým podnikateľ a objednávateľom diela 
nepodnikajúca osoba, resp. osoba ktorá 
zmluvu uzatvára v  postavení nepodni-
kajúcej osoby. Zmluva o dielo vzniká na 
základe konsenzu zmluvných strán o jej 
podstatných obsahových náležitostiach, 
a to o predmete zmluvy, o odmene zhoto-
viteľa a o tom, že dielo bude vykonané na 
nebezpečenstvo zhotoviteľa. Predmetom 
zmluvy o dielo v užšom slova zmysle je 
dielo samotné. V  súvislosti so zmluv-
ným vymedzením diela je potrebné 
povedať, že na platnosť zmluvy o  dielo 
sa vyžaduje, aby bolo dielo dostatočne 
určené, aby bolo jasné, čo má byť vý-
sledkom činnosti zhotoviteľa na základe 
uzatvorenej zmluvy o  dielo. Občiansky 
zákonník bližšie nešpecifikuje, čo sa ro-
zumie pod pojmom dielo. Napriek tomu 

si možno pomôcť definíciou obsiahnutou 
v Obchodnom zákonníku, podľa ktorej je 
dielom „... zhotovenie určitej veci, pokiaľ 
nespadá pod kúpnu zmluvu, montáž ur-
čitej veci, jej údržba, vykonanie dohod-
nutej opravy alebo úpravy určitej veci 
alebo hmotne zachytený výsledok inej 
činnosti. Dielom sa rozumie vždy zho-
tovenie, montáž, údržba, oprava alebo 
úprava stavby alebo jej časti.“ 

Na základe analógie môžeme dospieť 
k tomu, že dielom je určitý výsledok pra-
covnej činnosti zhotoviteľa, a to buď fy-
zickej alebo duševnej. Dielom tak môže 
byť materiálny či imateriálny výsledok 
pracovnej činnosti zhotoviteľa. Pod 
materiálnym výsledkom si možno pred-
staviť napríklad zhotovenie stavby, či 
úpravu živého plotu a pod imateriálnym 
výsledkom napríklad doučovanie hry na 
hudobnom nástroji. Výsledok pracovnej 
činnosti zhotoviteľa môže byť určený 
druhovo alebo individuálne, pričom ten-
to môže byť deliteľný alebo nedeliteľný. 
V  ďalšom článku si rozoberieme ďalšie 
podstatné náležitosti neobchodnej zmlu-
vy o dielo.

Zmluva o dielo vo všeobecnosti 
a jej predmet

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

Vláknina predstavuje tú časť rastlin-
nej potravy, ktorú telo nedokáže vstrebá-
vať a je odolná tráveniu a vstrebávaniu. 
Je tak dôležitá, že jej nedostatok v  stra-
ve priamo súvisí s  výskytom mnohých 
ochorení od srdcovocievnych, cez meta-
bolické až po nádorové. Hlavným zdro-
jom sú obiloviny, strukoviny, zelenina, 
ovocie a zemiaky a výrobky z nich. Vlák-
nina sa prakticky nezmenená dostáva 
tráviacim traktom do hrubého čreva. Nie 
je využitá v  tenkom čreve, čo je hlavné 
miesto na vstrebávanie živín. V hrubom 
čreve je úplne alebo čiastočne fermento-
vaná pôsobením črevných baktérií.  Po 
chemickej stránke ide hlavne o zložené 
cukry, polysacharidy a oligosacharidy.

Rozdelenie vlákniny:
-

mentácie. Nachádza sa v ovocí, zelenine, 
strukovinách, v  ovsi a  ovsených vloč-
kách.

Vyskytuje sa  v  pšeničných a kukurič-
ných otrubách, celozrnných obilovinách 
(jačmeň, bulgur, nelúpaná ryža), v ce-
lozrnnej múke a výrobkoch z nej, ako je 
celozrnný chlieb, celozrnný kuskus, ce-
lozrnné cestoviny.

Úlohy vlákniny:
Vláknina podporuje trávenie a  správ-
nu činnosť celého tráviaceho traktu a 
pravidelné vyprázdňovanie. V  procese 
fermentácie vznikajú krátke mastné ky-
seliny, ktoré sú zdrojom energie pre bun-
ky hrubého čreva, vytvorená kyselina 

maslová má aj ochrannú úlohu pre ich 
povrch. Vzniknuté vnútorné prostredie 
má priaznivý vplyv na prirodzené mik-
roorganizmy, znižuje sa onkogénna ak-
tivita v hrubom čreve a tým pôsobí pre-
ventívne proti nádorom hrubého čreva. 
Vláknina je schopná viazať aj na niekto-
ré toxíny a chrániť telo pred ich účinkom. 

Pri dostatočnej prítomnosti vlák-
niny v  strave sa pomalšie vstrebávajú 
jednoduché cukry, menej kolíše hladina 
krvného cukru, čo má význam pre dia-
betikov. Vláknina je účinná v  preven-
cii vzniku srdcovo-cievnych ochorení, 
žlčníkových kameňov, znižuje hladinu 
cholesterolu v  krvi. Tým, že viaže na 
seba vodu, má vysoký sýtiaci efekt a 
bráni vzniku obezity a  je samozrejmou 
súčasťou redukčných diét. Podmienkou 
je dostatok príjmu tekutín, tak je dosiah-
nutý pocit sýtosti a regulovaný ďalší prí-
jem stravy.

Západný štýl stravy -
dielom priemyselne spracovanej stravy 
a významným podielom polotovarov, je 
príkladom nedostatatku vlákniny. V sú-
časnosti jej konzumujeme 
približne polovicu, nie-
kedy menej, ako by sme 
mali. Preto cielené pridá-
vanie vlákniny do stravy 
je nevyhnutné.

Vláknina - nepostrádateľná súčasť stravy I

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

metabolizmu a výživy

ku vlákniny. V sú
mujeme 

nie-
sme 
idá-
avy 
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»Hľadáme opatrovateľku 
na 24 hodín, ubytovanie, 
strava a peňažná odmena 
zabezpečená. 
Tel.: 0905 386 852

»Vodoinštalatér 
0903 969 126
»GLAZOVANIE VANÍ. 29 rokov 
prax, 6 rokov záruka. Cena 
60 €. Tel.: 0904 267 926 
www.glazovanievani.es-
tranky.sk

»Rekonštrukcie bytov a 
kúpeľní, obklady, voda a 
elektroinštalácie. 0908 570 
594, www.vrablic.sk

»www.vodo-instalater.sk 
0903 557 127

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

»M a ľov k y - r ýc h le - č i s t o 
0905 723 981

»ZIMMERMANN 
0905 54 74 76
»Matúš 0905 616 431

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

»TV Servis u Vás 62 41 08 07, 
0905 846 710

Komerčná
riadková
inzercia

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA TV, ELEKTRO

DOVOLENKA

VZDELANIE

KURZY

AUTO MOTO

AUTO SKLO

ZVIERATÁ

OZNAM

DOVOLENKA

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

PÔŽIČKY

PREPRAVA

SLUŽBY

OKNÁ

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

ČALÚNENIE

REKONŠTRUKCIE

REMESELNÍCI

VODA-KÚRENIE-PLYN

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

PONUKA PRÁCE

OPRAVA PRAČIEK
32
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Žalúzie, sieťky, rolety aj hliníkové

UNIVERZAL TRADE s.r.o.

VEĽKÉ ZĽAVY

Tel.: 0905 474 663 , Závodná 3, Bratislava
E-mail: okna@univerzaltrade.sk

www.univerzaltrade.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

é

GARANCIA NAJLEPŠEJ  CENY
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Milí spoluobčania, milí starí rodi-

čia, mamičky, deti a pracujúci.

Ešte nikdy neboli prezidentské voľ-

by tak dôležité ako teraz. 

Naša spoločnosť je rozdelená na 

dva tábory, Ficov koaličný tábor a 

Kiskov tábor slniečkárov. Z jedného 

tábora do druhého padajú obvinenia 

z korupcie, daňových a pozemko-

vých podvodov, ba dokonca aj trest-

né oznámenia. Kiska vyhlasuje, že 

Slovensko je mafi ánsky štát s Ficom 

na čele (čo nám nesmierne škodí v 

zahraničí) a Fico vyhlasuje, že Kiska 

je pozemkový a daňový podvodník, 

ktorý nieje o nič lepší ako Bašternák 

(prezident s týmto životopisom roz-

deľuje našu spoločnosť zase doma).

V prezidentských voľbách nasa-

dil Ficov tábor za svojho kandidáta 

Maroša Šefčoviča a Kiskov tábor na-

sadil kandidátov Róberta Mistríka 

a Zuzanu Čaputovú. Z hore uvede-

ného súboja dvoch táborov je jasné, 

že ktorýkoľvek z týchto kandidátov 

prinesie ako prezident do našej spo-

ločnosti viac zla, bude kryť podvody 

svojho tábora a ďalej rozdeľovať našu 

spoločnosť. 

Osobne si myslím, že Slovensko 

už potrebuje politický mier a hľadať 

pokoj pri nestraníckom prezidentovi, 

ktorý nepatrí do žiadneho tábora. 

Ja, Štefan Harabin, nefandím ani 

jednému a ani druhému táboru. Som 

apolitický, nestranný, posledných 30 

rokov som bol apolitický, no najmä 

bez korupcie a tak ostanem aj ďalších 

30 rokov. Všetko o čo mi ide, je poria-

dok v štáte, s hlavným cieľom, aby sa 

občan mal lepšie, aby vymizli z na-

šich slovníkov slová ako sú korupcia, 

neprávo, a rodinkárstvo. V tomto bu-

dem neoblomný a prísny. 

Popri udržiavaní poriadku v našej 

krajine, budem robiť všetko pre to, 

aby som do spoločnosti vniesol mier 

a spájal ľudí všetkých táborov aj ne-

táborov. Myslím si, že politické šar-

vátky už nikoho nezaujímajú a musí-

me sa všetci viac sústrediť na to, aby 

sa mali naši občania lepšie, aby naši 

dôchodci a mamičky na materskej 

dovolenke žili dôstojne a pracujúci 

mali čas na ich rodiny. Rodina, kres-

ťanské hodnoty a poriadok v štáte sú 

moje priority.

Chcel by som týmto poprosiť 

všetkých občanov, aby prišli voliť 

16.3.2019. Budúcnosť Slovenska je vo 

vašich rukách.  Pán boh s nami.

HARABIN: Príďte prosím voliť

tefan Harabin
anský kandidát 
a prezidenta SR
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bratislavsko@regionpress.sk

Oslovujte efektívne:
Lokálne oslovenie zákazníkov 
vo vašich mestských èastiach

Oslovujte efektívne:

Nejde Vám biznis?

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 799 782
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RÝCHLEJŠIE

ANGLICKY
Dospelí, deti aj  rmy

Dou ovanie pre deti a študentov

Skype výu ba online

Ukážkova hodina zdarma

www.volis.sk

NNNavvšttívttee teerazz
VOLIS Academy,

Štefánikova 19, Bratislava 
+421 2 5296 5527

Do prezidentskej kampane som 

vstúpil s čistými úmyslami, s ambíciou, 

aby Slovensko malo slušného a rozum-

ného prezidenta. Keď som 17. novembra 

minulého roka povedal, že nastal čas 

spojiť sily, povedal som to z viacerých 

dôvodov:

Povedal som to preto, lebo som 

bol - a stále som - presvedčený, že už do 

prvého kola má ísť jeden demokratický 

kandidát s čo najširšou podporou, aby 

sme prezidentský úrad neprenechali Fi-

covmu alebo Mečiarovmu človeku. 

Druhý, rovnako podstatný dôvod 

bol, že som chcel predísť tomu, aby sa 

demokratickí kandidáti medzi sebou 

niekoľko mesiacov okopávali, aby do 

volieb nezasiahli emócie, ktoré môžu 

byť aj úprimné, ale veľmi kontraproduk-

tívne. Tohto som sa po celý čas držal, 

na svojich súperov z demokratického 

tábora som neútočil a vyzýval som k ta-

kémuto prístupu aj mojich priaznivcov. 

Od začiatku som hovoril, že sa za-

chovám zodpovedne a nikdy som toto 

vyhlásenie nemusel korigovať. Dal som 

svoje slovo - a moje slovo platí. Preto, po 

zrelej a nie ľahkej úvahe, ale po zvážení 

všetkých dostupných informácií, z pre-

zidentských volieb odstupujem. 

Obrovská vďaka patrí všetkým 

vám, ľuďom, ktorých oslovila moja 

ponuka nezávislého, nadstraníckeho 

prezidenta, ktorý háji demokratické 

hodnoty, slobodu a spravodlivosť. Ešte 

raz všetkým úprimne ďakujem.

To spájanie síl, o ktorom som ho-

voril 17. novembra, chcem pretaviť do 

obsahu: preto vyjadrujem nahlas, verej-

ne a jednoznačne podporu pani Zuzane 

Čaputovej. Zároveň prosím vás, svojich 

priaznivcov, aby ste aj vy zvážili pod-

poru p. Čaputovej. Teraz už nejde len 

o nás dvoch, nejde o viac alebo menej 

významné rozdiely medzi nami: ide o 

Slovensko, ide doslova o budúcnosť nás 

všetkých.

Nikdy mi nešlo o osobné ambície. 

Vždy som mal na pamäti osud Sloven-

ska a verím, že aj toto moje gesto prispe-

je k tak potrebnej zásadnej spoločen-

skej zmene. História ukazuje, že veľké 

pozitívne zmeny sa u nás diali vtedy, 

keď sa demokratické sily spojili. Bolo to 

tak v roku 1989, v roku 1998 a verím, že 

tomu bude tak aj v roku 2019. V týchto 

voľbách ide o veľa, do prezidentského 

úradu nesmieme pustiť predĺženú ruku 

Roberta Fica ani Vladimíra Mečiara.

Sme na dobrej ceste - ide sa ďalej.

Verím v lepšie Slovensko

» Robert Mistrík
slovenský vedec a podnikateľslovenský vedec
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Byť riaditeľom je „honor“. Presa-
dzuje svoju koncepciu, vyšší plat, be-
nefity typu služobné auto, dizajnová 
kancelária. Stať sa však riaditeľom v 
bežnej škole nie je výhrou. Mestská 
časť, v ktorej som žil 28 rokov, mi dala 
tú dôveru. Považujem to za „systémo-
vú chybu“. Som školským aktivistom, 
verejne sa vyjadrujem a vystupujem 
v médiách. Je to jediná možnosť ako 
primäť zodpovedných ku konaniu. 
Takéto „vyčíňanie“ sa riaditeľovi ne-
patrí, ako mi bolo odkázané. Pre mňa 
je však sloboda slova nedotknuteľná a 
nesúvisí s tým, akú pozíciu mám. V 21. 
storočí sa odmietam riadiť tým, čo sa 
patrí a čo nie, ako to bolo v socializme. 
O problémoch školstva treba hovoriť a 
navrhovať zlepšenia. Keď to robí riadi-
teľ školy, má to väčší dôraz. Keby tak 
konali viacerí, som presvedčený, že 
by sa k zmenám dospelo rýchlejšie. 
Ale chápem postoj mlčiacich. Riadi-
teľ školy zodpovedá za všetko, nemá 
veľký referát pracovníkov, ktorí by mu 
pomáhali. Prípadná kontrola, ktorej 
úlohou je nájsť chyby, môže odhaliť 
nejaké nedostatky. Nie je v silách ria-
diteľa viesť dokonalo stále prebujne-
nejšiu administráciu s minimálnymi 
možnosťami v rozpočte.

Ako to súvisí s mlčaním? Medzi 
riaditeľmi je rozšírené, aby na seba 
neupozorňovali. Práve tí, čo by mali 
byť hnacími silami zmien, no boja sa, 
akoby sme žili v totalite. Tento ich po-

stoj je ale opodstatnený. Na rebelujú-
ceho riaditeľa sa spustia mechanizmy, 
ktoré mu pripravia ťažké chvíle. Môže 
prísť kontrola: predloženie tisícov do-
kumentov, písanie opatrení a ich rea-
lizácia, opätovná kontrola. To uberá z 
minima času, ktorý riaditeľ má. Aj pre-
to si riaditelia volia cestu konformity, 
pasivity - pokoja.  

Keďže sa nevzdávam aktivizmu, 
pociťujem dôsledky v podobe štvrtej 
kontroly za krátky čas  riadenia školy. 
I keď nemám strach a v prospech školy 
som spravil veľa pozitívneho, demo-
tivuje ma to, pretože to odvádza po-
zornosť od podstaty - od vyučovania. 
Jedna z mojich kontrol bola dokonca 
z ministerstva školstva, ktoré by malo 
kontrolovať hlavne samo seba. Na-
priek všetkému zostávam nezávislý od 
funkcie. Dokážem sa živiť aj inak. No 
posúvať školu dopredu ma napĺňalo. 
Avšak v takýchto podmienkach pre-
hodnotím, či mám strácať energiu na 
niečo, čo si kontroly nikdy nevšimnú 
- aby sa škole darilo. Isté však je, že ne-
mienim skončiť s upozorňovaním na 
závažné nedostatky. Ak ma to pripraví 
o funkciu, nech sa páči. Ak však zosta-
nú riadiť školy mlčiaci, systematické 
ničenie vzdelávania a VÝCHOVY sa na 
Slovensku nezvráti. Byť riaditeľom je 
poslanie!         

Rebélia riaditeľa

» Ján Papuga 
riaditeľ ZŠ



BZ 19-09 strana 9

9

SPRAVODAJSTVO / ZAMESTNANIE

»Kúpim CZ 175 skúter. Aj bez 
papierov. 0904 527 918 
»Kúpim havarované alebo 
motoricky poškodené auto, 
motocykel. 
Tel. 0905 218 938 

»Kúpim byt v Petržalke aj 
zadĺžený 0907 784 338
»Predám veľký zrekonštru-
ovaný 2i byt v Bratislave v 
Ružinove, 0911 635 747

»Dám do prenájmu 1 i.byt v 
BA1/4. Tel.: 0951 163 091

»Predám 2i. dom v Kaplnej 
za 55.000 €. 
Tel.: 0918 544 736
»Predám v Senci 5i dom s 
bazénom (13x6 m) za 320 
000 €. Tel.: 0918 544 736  
»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

»Kúpim byt v Bratislave 
0948 008 910
»Kúpim rodinný dom, SP 
alebo byt 35 km od Brati-
slavy. Tel. 0903 765 606 
»Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507
»Kúpim garáž v Bratislave. 
Platba v hotovosti 
0918 479 756

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

»Kúpim stavebný pozemok 
v Bratislave vhodný na 
stavbu rodinného domu. 
Nie RK 0918 479 756
»Kúpim 1 izbový byt v Petr-
žalke 0917 708 319 

»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 

»Kúpim rôzne starožitnosti 
aj poškodené. 
Tel.: 0903 753 758 
»Kúpim staršiu vzduchovku 
alebo babetu.
Tel. 0907 374 235 

»Muž 54,172,78 by rád spo-
znal milú ženu z Ba. 
Tel. 0907 746 384
»Sympatická 54 r hľadá 
priateľa na zoznámenie 
0944 724 181

Občianska
riadková
inzercia

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

14 RÔZNE / iné    

CHCETE 
SI PODAŤ 
INZERÁT?

POŠLITE  SMS

07 REALITY / iné       

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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A.I.I. Technické služby s. r. o. 
prijme ihneď

 

  DISPEČER prevádzky  1.400 € mesačne brutto

 VODIČ "C" SYPAČ - zimná údržba -1 340 € mes. brutto

 VODIČ "B", "T" , PILČÍK  824 € mesačne brutto

 Ručný pracovník - ruč.čistenie  657 € mesačne brutto

Údržba ciest, komunikácií a zelene v BA 
Cankovová 0948 / 916 727, cankovova@aii.sk

Základná zložka mzdy a ODMENY,
možnosť UBYTOVANIA ZDARMA

15
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Hľadám
brigádničku,

vitálnu dôchodkyňu

do OC Lamač na predaj

včelích produktov.

Mzda: 3,50 € hod.

 a odmeny. 

Tel.: 0905 714 017
94
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Príjmeme 
spoľahlivé  panie 

na upratovanie 
kancelárskych priestorov  

od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto

Kontakt: 0905 758 469 

0915 948 417

24
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PRIJMEME
vodiča sk. C
rozvoz po Slovensku
vozidlom do 12 ton

0905 401 532
0905 245 918

mzda 50 €/deň

Psychológovia a filozofi tvrdia, že 
pamäť a  spomienky sú materiálom, 
z  ktorého ľudský rozum tvorí.  Zmys-
lové vnemy sa zapečaťujú obrazmi do 
zásobárne pamäti, z nej sa potom vyťa-
hujú vo forme spomienok, z ktorých sa 
analýzou, porovnávaním, prehodno-
covaním či spájaním vytvárajú úsud-
ky, názory, postoje. Je to, samozrejme, 
veľmi schematické vyjadrenie zložitos-
ti ľudského ducha. No vieme, že spo-
mienky silno ovplyvňujú každé naše 
rozhodovanie. Negatívne spomienky 
v nás vyvolávajú strach, odpor či hnev, 
tie pozitívne zase vidia veci príliš ružo-
vo. Pre reálny životný pohľad sú preto 
nevyhnutné oba typy. 

Preto je mimoriadne zaujímavé 
z  psychologického hľadiska, že rokmi 
sa zlé spomienky zmazávajú a  dobré 
vystupujú do popredia. Prečo to tak je? 
Je toto milosrdenstvo na niečo potreb-
né? Vieme, že ľudia, ktorí zomierajú, 
majú prirodzenú potrebu svoje vzťahy 
usporiadať. Ak by im naskakovali len 
tie najhoršie spomienky, nikdy by ne-
našli odvahu zmieriť sa. A zmierenie 
patrí k  základným aspektom dobrého 
zomierania. Tí, ktorí stoja denne pri 
smrti -  lekári, duchovní, ale aj príbuzní 
zomierajúcich, dosvedčujú, že niekedy 

títo ľudia ani nemôžu odísť zo sveta, 
kým sa nezmieria. Uvedomujú si teda, 
a aj vedome chcú, aby na záver života 
prevážili dobré spomienky nad zlými. 

Pozoruhodné je aj to, že keď nám 
zomrie príbuzný, priateľ, kolega, ba 
aj len známy, vynoria sa nám o  ňom 
viac-menej dobré spomienky. Celá jeho 
osobnosť v globále vyznieva pozitívne, 
hoci počas života nás neraz vytočil či 
nahneval.  Opäť sa prejaví táto milosrd-
ná atmosféra rovnako pred smrťou, ako 
aj po smrti. Ten známy výrok „o mŕt-
vych len dobre“ rozhodne platí, hoci sa 
značne sprofanizoval.  

Aký zmysel by malo toto pozitívne 
naladenie, ak by ľudský život končil 
smrťou v ničote? Ak sa už nikto s nikým 
nestretne, tak na vzťahoch predsa ne-
môže záležať. Vieme len málo o živote 
po živote, ide skôr o osobné skúsenos-
ti ľudí, ktorí sa ocitli v  klinickej smrti 
a  boli svedkami toho, že niečo nasle-
dovalo... Veda o tom mlčí. Pri smrti sa 
naše experimentálne poznanie končí.  
Ale existuje aj intuitívne poznanie 
srdcom. A  to nám často kladie otázky 
a pýta si odpovede za hranicou prostej 
dokázateľnosti.

Pamäť a spomienky oživujú

» Mária Raučinová, Fórum života
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Už niekoľko dní funguje bratislav-
ská doprava v obmedzenom reži-
me. Rozsiahle stavebné uzávierky, 
opravy dôležitých cestných ťahov a 
výstavba nových komunikačných 
uzlov mimoriadne zasiahla do 
cestnej premávky. REGIONPRESS 
ponúka po prvých skúsenostiach 
niektoré zistenia a návody.

Navigácie stratili zmysel
Rozhodne sa nespoliehajte na navi-

gačné systémy, ktoré ste doteraz spoľah-
livo pri cestách po Bratislave používali. 
Najmä tie, ktoré sa neaktualizujú „on 
line“, sú viac nebezpečné, ako pomá-
hajúce. Zavedú vás na komunikácie, 
ktoré sú neprejazdné či dokonca majú 
obrátený smer jazdy. Vhodné je počúvať 
dopravné servisy a sledovať aktuálne 
internetové informácie.

Pozor na jazdu v buspruhoch!
Na Gagarinovej, Bajkalskej, ktoré sú 

najviac zasiahnuté obmedzeniami, ale 
aj na ďalších uliciach pribudli buspruhy. 
MHD má absolútnu prioritu. Polícia 
je odhodlaná zabezpečiť prejazdnosť 
týchto pruhov priamym dohľadom na 
mieste, ale aj inštaláciou zariadení, 
ktoré môžu nezodpovedným vodičom 
v rámci objektívnej zodpovednosti po-
sielať za neoprávnenú jazdu v bus pru-
hoch mastné pokuty až domov. Ich výš-
ka môže dosiahnuť 99 eur. Mimoriadne 
prísne je „hodnotené“ zaparkovanie či 
iné odstavenie vozidla vo vyhradenom 
pruhu pre MHD.

Prednostné semafory
Na riadenie dopravy v Bratislave sú 

využité aj inteligentné semafory, ktoré  
linky MHD púšťjú smerom do mesta 
prednostne. Inštalované sú vo Vrakuni 
na križovatke ulíc Uzbecká a Vrakun-
ská, kde mávali vozidlá MHD najväčšie 
zdržania. Preferencia verejnej dopravy 
je aj na Bajkalskej, Popradskej a Košic-
kej. Na Páričkovej je vjazd povolený iba 
pre MHD.

Prímestské železnice
Na trati Bratislava – Komárno sa 

začala navyšovať kapacita vlakov Re-
gioJet. V rannej špičke tak pribudli de-
siatky miest na sedenie. Súkromný do-

pravca nasadil do zrýchleného vlaku na 
trati z Komárna, respektíve Dunajskej 
Stredy, do Bratislavy súpravu z rých-
likových vozňov a navýši aj kapacitu 
ďalších osobných vlakov v špičke. Avi-
zované poschodové budú nasadzované 
postupne. 

MHD zadarmo do konca marca
Cestujúci na linkách 201, 202, 212, 75 a 

X72 budú až do konca marca jazdiť bez-
platne. Rovnako bude do konca marca 
s 50 percentnou zľavou k dispozícii týž-
denný celomestský lístok na MHD. 

Obchádzková trasa ulice Mlynské 
Nivy je pre MHD a taxi službu smero-
vaná po Páričkovej ulici v obidvoch 
smeroch, vznikli tam dve nové zastáv-
ky MHD v oboch smeroch – pri budove 
VÚB banky a pri križovatke so Svätoplu-
kovou ulicou. Linky 88 a 21 končiace pri 
bývalej autobusovej stanici zostali bez 
zmeny. V oblasti kruhového objazdu 
Prievoz odporúča hlavné mesto počas 
uzávierky využiť v smere z Vrakune a 
Podunajských Biskupíc do západnej a 
centrálnej časti mesta a mestskej časti 
Ružinov trolejbusové linky číslo 201, 202 
a autobusovú linku číslo 75. V smere na 
Kollárovo a Hodžovo námestie odporú-
ča linku číslo 202. V smere z Vrakune do 
Ružinova cez Nové Mesto až do Krasňan 
by mali ľudia využiť linku číslo 75. Oby-
vateľom Prievozu odporúčajú cestovať 
aj linkou číslo 212.

Na električenku aj prímestskými 
autobusmi

Využiť verejnú dopravu v období 
rozsiahlych dopravných obmedzení v 
hlavnom meste vyzýva aj spoločnosť 
Slovak Lines, ktorá v Bratislavskom 
kraji zabezpečuje prímestskú autobu-
sovú dopravu. Hovorkyňa spoločnosti 
pripomína, že v rámci Integrovaného 
dopravného systému Bratislavského 
kraja (IDS BK) môžu aj tí, ktorí sú drži-
teľmi predplatných cestovných lístkov 
pre cestovanie po Bratislave, na území 
mesta využiť nielen spoje MHD, ale aj 
prímestské autobusy. Pri nástupe do 
autobusu vodičovi povedia cieľovú za-
stávku, ku strojčeku priložia predplatný 
cestovný lístok a cestujú v rámci pred-
platného. Samozrejme, cestovať v auto-
busoch môžu aj na jednorazové lístky či 

na lístky zakúpené v aplikácii IDS BK.

Inteligentné semafory
Na viacerých hlavných križovatkách 

v Bratislave sú svetelné dopravné zna-
čenia nastavené tak, že ich intervaly 
uprednostňujú mestskú hromadnú do-
pravu.

Záchytné parkoviská
Mesto pre vodičov sprístupnilo tri 

nové záchytné parkoviská. Pre cestujú-
cich zo smeru Trnava a Senec odporúča 
magistrát využiť záchytné parkovisko 
na Zlatých pieskoch pre 130 áut. Dve zá-
chytné parkoviská sú vo Vrakuni. Jedno 
je pri Cintoríne Vrakuňa s približne 250 
parkovacími miestami, na Baltskej uli-
ci majú vodiči k dispozícii ďalších 200 
miest. Všetky záchytné parkoviská sú 
bezplatné a bez obmedzení. Magistrát 
pripravil aj odporúčané trasy, ktoré po-
môžu vodičom vyhnúť sa zápcham.

Operačné stredisko
V spolupráci s políciou zriadil brati-

slavský magistrát operačné stredisko.  
linka, na ktorú môžu ľudia hlásiť prob-
lémy v doprave, ale pýtať sa aj otázky 
v súvislosti s dopravnými riešeniami. 
Mesto žiada občanov, aby v prípadoch 
ak nejde o záchranu života, zdravia, 
majetku, nevolali na tiesňové linky 158, 
155, 150, 112, ale aby telefonovali na 
našu linku 0800 24 2000. Je to dôležitá 
vec, aby sme nepreťažili tiesňové linky a 
neohrozili tak niekoho, kto ich skutočne 
potrebuje.

Chodci bez zmien
Pre chodcov boli pripravené ob-

chádzkové trasy a značenia pre poho-
dlný prístup na náhradnú autobusovú 
stanicu Bottova a do centra mesta. 
Počas uzávery je  pozdĺž ulice Mlynské 
nivy priechodná iba jedna časť chodní-
ka popri Twin City. Prechod cez Mlynské 
nivy je možný v mieste bývalej zastávky 

MHD, kde vznikol vyznačený koridor 
smerom na Páričkovu ulicu. Cyklistom 
je aj naďalej prístupná Páričkova ulica, 
na ktorej je cyklojazda obojsmerne po-
volená tak ako doteraz.

Livestream z kamier
Aby ľudia mohli sledovať dopravnú 

situáciu v reálnom čase na úseku, kto-
rým sa chystajú prechádzať, k dispozícii 
bude livestream z kamier. Existuje tak 
možnosť sledovať dopravnú situáciu 
vďaka 15 kamerám v teréne aj online.

Zmena v harmonograme OLO
Spoločnosť OLO začala vykonávať od-

voz odpadu v hlavnom meste už od 4:00 
ráno. Majiteľov a správcov domov OLO 
v tejto súvislosti žiada o sprístupnenie 
zberných nádob vždy deň pred plánova-
ným odvozom. Pre uzavretie ulice Mlyn-
ské nivy budú vozidlá OLO oprávnené 
využívať Páričkovu ulicu s výnimkou 
časti ulíc Revúcka a Pavlovova.

Obmedziť osobnú dopravu
V súvislosti s dopravnými obmedze-

niami v Bratislave odporúča magistrát 
ako aj polícia v čo najväčšej miere ob-
medziť súkromnú osobnú dopravu a 
zo strany vodičov voliť, ak je to možné, 
na jazdu do mesta a z mesta najmä mi-
mošpičkové časy. Plánujte si preto vaše 
osobné aktivity v meste aj s ohľadom na 
časové úseky dňa, kedy je intenzita pre-
mávky slabšia.

Tvorba pruhov pre RZP
Vodičom tiež pripomíname, že v prí-

pade prednostnej jazdy vozidiel s ta-
kýmto právom – najmä Rýchlej zdravot-
nej pomoci, polície a hasičov, sú povinní 
vytvoriť pre nich „jazdný pruh. Preto je 
dôležité nechávať si dostatočné odstupy 
v spomalenej premávke a v prípade po-
treby sa vyhnúť čo najviac vpravo alebo 
vľavo, podľa toho, v ktorom, jazdnom 
pruhu sa práve nachádzate.                    red

Ešte sa to nespustilo naplno, Slovensko totiž začalo prázdninovať

Doprava v Bratislave, 
aktuálne informácie, tipy a rady

Novozriadené parkovisko v lokalite Zlaté Piesky

Páričkova ulica iba pre MHD a cyklistov
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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

neustále dostatok ponúk
-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 
94
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Lešenári
   a stavbári pozor!

+421 948 672 122 
+421 907 780 698

cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú
     prácu na turnusy

plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko
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Prijmeme do TPP aj na DOPČ 

pracovníkov SBS v BA 

Tel.: 0903 419 969 , 0903 740 643 

okamžité zaradenie 
do kurzu OS
ubytovanie zdarma
nástup ihneď 
plat 4 € / netto

SBS

Informácie na:   0905 880 127

Práca v SBS?
 

Vykonávame kurzy SBS, 
na prácu v strážnej službe
 na adrese Bratislava, Kazanská 30 

Možnosť zamestnania v celom Bratislavskom kraji, 
ale aj v iných regiónoch SR

 

Cena kurzu 127 € + správne poplatky 
Možnosť preplatenia cez Úrad práce
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ

Požiadavky:

 

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

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

Mzda od 700 € - 1 000 €

ROBOTNÍKOV výroby a expedície

NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV -

MECHANIKA
ELEKTRIKÁRA, ELEKTRONIKA
SKLADNÍKOV, EXPEDIENTOV
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
�������	
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stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754
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12 ROČNÝ DIÁR
LUBOX DIÁR 2019-2030

LuboxDiar@gmail.com
Facebook: @LuboxDiar

https://luboxdiar.webnode.sk/
tel.: 0905 743 249

cena: 17€
+poštovné 

a balné

Tento rozmer inzercie 
môžte mať 

u nás v cene

v celkovom náklade 
1 500 000 výtlačkov / celé SR

BRATISLAVSKO@REGIONPRESS.SK

449 € bez DPH


