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Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR
pri ná

OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

Vykonávame
všetky druhy
STAVEBNÝCH PRÁC
IZOLÁCIE STRIECH
OPRAVY DOMOV
za výhodné ceny

Máte doma čisto?

0902 272 708

Kontakt: 0918 454 003

 

 

volajte

nanosterile.eu

0904 763 222
32-0012-1

52-0042

dezinfekcia priestorov
účinná 2 roky!

elektroinštalačné
práce BYTOV a RD

KVALITNE a SPOĽAHLIVO

Bratislava • Malacky

garážové brány
predokenné
rolety
ploty, brány
www.rolvex.sk
0905 485 891

  

ELEKTRIKÁR

15-0009

6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

66-0007-3

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

Týždenne do 67 000 domácností

52-0044

Najčítanejšie regionálne noviny

33-0008

BRATISLAVSKO
západ
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VIAC INFO NA:
02/50 110 133 V PRACOVNÉ DNI 8:00 – 15:00
PROKOPOVA@OLO.SK
WWW.OLO.SK
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REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY

BRATISLAVSKO
Pekný a už čiastočne aj kalendárne
západ

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

INZERCIA
Eva Horáková
0907 702 195
Mgr. Simona Psotná 0905 719 134
Silvia Vlasáková
0905 799 782
Distribúcia:
Radovan Janega
0907 887 362
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
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

O pár dní sa začnú zapĺňať bocianie
hniezda. Všimli ste si, že je bežné, ak o
týždeň dva skôr priletí samček a až potom
samička? Tá už má hniezdo z väčšej časti pripravené, poopravované, všetko už
čaká iba na to, aby sa založila nová generácia. Dokonca aj na vchodových dverách
bytových domov sa (v lepšom prípade)
objavujú oznamy o tom, že v tom a v tom
byte sa začína rekonštrukcia, že sa bude
robiť denné od-do a že potrvá mesiac,
dva, tri. Aj preto u nás v našom týždenníku dáme pravidelnejší priestor téme stavba. Nielen tej však.
„Keď sa obyvateľstvo nechá rozptyľovať trivialitami, keď sa kultúrny život vymedzí ako nekonečný kolobeh zábavy, keď
seriózna verejná komunikácia dostáva podobu detského bľabotania, keď sa – stručne povedané – z ľudí stane iba obecenstvo
a z verejných záležitostí estráda, potom sa
národ ocitol v nebezpečenstve a jeho kultúrna smrť sa stáva reálnou možnosťou.“
To kedysi povedal Neil Postman (8. marec
1931, New York, New York, USA – 5. október 2003, New York), americký odborník
na masmédiá, mediálny teoretik, kultúrny
kritik, pedagóg, profesor a redaktor.
Preto sa na našich stránkach bude-

BALKÓNOV A LODŽIÍ

me snažiť aj naďalej nezaoberať sa iba
spomínanými banálnosťami práve tak,
ako sa naďalej budeme usilovať odvracať
vyššie naznačenú „kultúrnu smrť“ národa. Hoci aj informáciami, ktoré inde iba
ťažko nájdete. Lebo – ako napísal v minulom storočí mladý francúzsky prozaik
a všestranný umelec Boris Vian - „utekáme, čo nám nohy stačia do budúcnosti,
bežíme tak rýchlo, že nám uniká prítomnosť a minulosť sa nám stráca v prachu,
ktorý sme pri tom behu rozvírili.“ Je to
škoda. Pretože prítomnosť, najmä teraz,
na prahu jari, je predsa prekrásna.
Stačí, aby ste sa častejšie ako v uplynulých mesiacoch vybrali do prírody, alebo si
našli čas chvíľku posedieť na záhrade. Zastaviť ten nadiktovaný rytmus a pár okamihov byť pánmi svojho času. Stačí, aby
sme sa všetci venovali menej
tomu nepodstatnému, čo je
takmer bez hodnôt a zamerali sme sa na niečo oveľa
dôležitejšie. Život nás, náš,
a našich najbližších a jeho
kvalitu. Preto ešte raz
- pekný týždeň vám
všetkým.

JEME
POSKYTU

,
NÝ SERVIS
POZÁORNUTOČVANÝCH SYSTÉMOV
NAMI M

VACÍCH
ZASKLIE OV
M
SYSTÉ
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AKCIA na rok 2019 podľa výberu
ĂĄŖøðúýðÿāĎóûþúąôăøýþąŭóāűøðú
Ăøôśúðÿāþăø÷üĈĉĄ
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Demontáž a odvoz starých rámov ZDARMA

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)

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

www.bomax.sk

94-0005-1

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

ZASKLIEVANIE

jarný týždeň vážení čitatelia!

ZADARMO

Martinčekova 17
BRATISLAVA
bratislavsko@regionpress.sk

Redakcia:

Nejde Vám biznis?
Oslovujte efektívne:
efektívne

Lokálne oslovenie zákazníkov
vo vašich mestských èastiach

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

bratislavsko@regionpress.sk

WWW.REGIONPRESS.SK

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
UNIVERZAL TRADE s.r.o.

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

VEĽKÉ ZĽAVY

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

Žalúzie, sieťky, rolety aj hliníkovéé

Západné Slovensko
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

GARANCIA NAJLEPŠEJ CENY
Tel.: 0905 474 663 , Závodná 3, Bratislava
Dispečing SK - 0950 333 222

E-mail: okna@univerzaltrade.sk

32-0013-3

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

45-0006

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

www.univerzaltrade.sk

Inzerát, ktorý predáva

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

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
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

41-0047

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN
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SLUŽBY

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

Plastové okná

… pre budúce generácie.

Profesionálny Servis plastových okien.

balkóny

Výhodná cena servisu so zárukou.

terasy

zimné záhrady

94-0031

Žalúzie - Siete; Predaj - montáž

HĹBKOVÉ TEPOVANIE

AJ DROBNÉ
68-06

PLASTOVÉ
a hliníkové

Tel.: 0905 416 922

sedačky, postele,
koberce,
kožené sedačky
tel.: 0949 85 11 10

10-0029

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

komínov

tepujem.sk

ELEKTRO
PRÁCE

POLIENKA aj GUĽATINA

0917 649 213

63-0054

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

PALIVOVÉ
DREVO

Frézovanie

OKNÁ

okná na schodiská,
pivnice, byty
HLINÍKOVÉ BRÁNY
POŠTOVÉ SCHRÁNKY

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

KVALITNÉ OKNÁ
KVALITNÁ A ČISTÁ
MONTÁŽ

02/ 64 284 315
0905 47 91 92

ZĽAVAEZ

alex9@stonline.sk
Drobného 27, 841 01 Bratislava

STAVEBNÁ RODINNÁ FIRMA

HELPET BAU

• MURÁRSKE PRÁCE
• SADROKARTÓNOVÉ PRÁCE
• OBKLADY, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, CHODNÍKY
• PLOTY, BRÁNY
0917 625 934 | www.helpetbau.sk

AF TRADE SLOVAKIA s.r.o.

63-0018

Y
AV

15-0004

ZĽ

ER

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

Možnosť výhry 300 €

52-0003

0911 990 463

16-0102

PALIVOVÉ DREVO

VODOINŠTALÁCIE
PLYNOINŠTALÁCIE
KÚRENIE
0903 425 708

www.balkona.eu
0948 787 777

16-0102

02/659 674 21, 0905 621 229

16-0085

NÁTER STARŠÍCH
DVERÍ A OKIEN

32-0041

0903 969 611

16-0094

Práce vo výškach

AKCIA ZĽAVA DO 30%

94-0034

Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov
a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

www.renovacia-dveri.eu

www.aftrade.sk
VONKAJŠIE ROLETY NA OKNÁ

0944 114 930 • 0902 156 516

O
Obhliadka,
poradenstvo a cenová
pponuka u Vás doma - služba zdarma
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,

59-0091

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

BZ 19-11 strana

rrenovacia@renovacia-dveri.eu

3

94-0008-1

o
obhliadky:
0905 605 934
prevádzka: 0948 288 791
p
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PRÁVNIK RADÍ, FÓRUM ŽIVOTA / VZDELANIE
Zmluva o dielo a zodpovednosť
za vyhotovenie diela

Deň počatého dieťaťa
ponúka argumenty

V dnešnom článku naviažeme na ten
predchádzajúci a budeme sa venovať
ďalšej z podstatných náležitostí zmluvy
o dielo, ktorou je vykonanie diela zhotoviteľom na vlastné nebezpečenstvo. Vykonanie diela na vlastné nebezpečenstvo
zhotoviteľa znamená, že zhotoviteľ zodpovedá za zmarenie, resp. zničenie diela,
a to najmä počas jeho realizácie. Vo všeobecnosti teda za uskutočňovanie diela
nesie zodpovednosť samotný zhotoviteľ,
pričom predmetom tejto zodpovednosti
je plnenie, resp. zhotovované dielo.
V zmysle uvedeného tak zhotoviteľ
nesie zodpovednosť za to, že dielo bude
jednak zhotovené riadne a včas, a to
v súlade s podmienkami upravenými v
zmluve o dielo, a zároveň za to, že dôjde
aj k samotnému odovzdaniu takto zhotoveného diela. Ako sme si už vysvetlili
v predchádzajúcich článkoch, predmetom zmluvy o dielo nie je pracovná činnosť, ktorú zhotoviteľ vykonáva za účelom zhotovenia diela, ale výsledok tejto
pracovnej činnosti, t.j. dielo samotné.
Z tohto dôvodu zmarenie, resp. zničenie
diela nemá za následok zánik záväzku
zhotoviteľa vykonať dielo, ale naopak,
tento je povinný dielo vykonať opätovne,
a to na vlastné náklady.
Napriek uvedenému však môže nastať situácia, kedy zmarením, resp. zničením diela, zaniká aj záväzok zhotoviteľa dielo zhotoviť. Ide o prípad objektívnej

Občianske združenie Fórum života organizuje verejnú informačnú
kampaň ku Dňu počatého dieťaťa.
Každoročne si 25. marca pripomína
práva nenarodených.
„Pre kampaň sme podobne ako po iné
roky hľadali vhodný spôsob, ako osloviť
ľudí. Cieľom nie je ísť do konfliktu. Chceme ponúknuť argumenty na zamyslenie,“ zverejnila hlavná koordinátorka
kampane Lucia Mihoková. Kampaň
bude prebiehať v uliciach slovenských
miest. Biela stužka symbolizuje, že na
nenarodenom ľudskom živote záleží.
Poukazuje však aj na konkrétnu a systémovú pomoc pre tehotné ženy a prevenciu. S činnosťou Fóra života sa spájajú
projekty konkrétnej pomoci. Poradňa
Alexis sprevádza ženy, ktoré v dôsledku
tehotenstva zvažujú potrat. Cez projekt
Zachráňme životy ďalšie pomáhajúce
organizácie kontaktujú matku v zložitej
situácii. Projekt je postavený na „adopcii“ ženy a jej dieťaťa. Počas jedného
roka žena dostáva finančnú podporu na
ubytovanie, stravu, lieky a na odborné
sprevádzanie. V Leviciach, mieste s najvyššou mierou potratov a rozvodov,
Fórum života prevádzkuje Centrum
konkrétnej pomoci Femina, ktoré hľadá
riešenia pre ženy v ťažkej situácii. Ďalšie
centrá vznikajú v Prešove a Snine. Projekt Tlakový hrniec ponúka študentom
stredných škôl netradičné debaty o in-

alebo subjektívnej nemožnosti plnenia.
Na to, aby došlo k zániku záväzku zhotoviteľa z dôvodu subjektívnej nemožnosti
plnenia sa vyžaduje, aby bolo zmluvne
dojednané osobné zhotovenie diela zhotoviteľom, prípadne to z povahy diela
vyplývalo.
V prípade nemožnosti plnenia je možné riešiť otázku náhrady škody, prípadne
bezdôvodného obohatenia. K zmareniu,
resp. zničeniu diela môže dôjsť v dôsledku ľudského konania (napr. stratou materiálu poskytnutého objednávateľom
zhotoviteľovi na zhotovenie diela), alebo z dôvodu objektívnych príčin (napr.
ak povodňou došlo k znehodnoteniu či
zničeniu zhotovovaného diela). V prípade, ak zhotoviteľ vykoná dielo prostredníctvom tretej osoby, zodpovedá za
jeho zhotovenie rovnako, ako keby ho
zhotovoval on sám. Čo sa týka časovej
dĺžky tejto zodpovednosti zhotoviteľa, vo všeobecnosti platí, že zhotoviteľ
zodpovedá za zhotovenie diela v štádiu
vyhotovovania diela, ako aj po jeho vyhotovení, resp. dokončení, ak dielo ešte
neodovzdal objednávateľovi.

ANGLICKY

RÝCHLEJŠIE

Dospelí, deti aj mrmy
DouĊovanie pre deti a študentov
Skype výuĊba online
Ukážkova hodina zdarma
Navvšttívtte te
erazz
VOLIS Academy,
Štefánikova 19, Bratislava
+421 2 5296 5527

www.volis.sk
33-0013

4x

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

terrupciách, manželstve, nevere či porne. Cieľom je, aby študenti zaujali postoj
a vedeli ho s rešpektom obhájiť.
Nedeľa 17. marec 2019 – Putovanie
za život do Rajeckej Lesnej so začiatkom
o 16:00, slávením liturgie v Bazilike Narodenia Panny Márie a chválach s kapelou Joel Worship Band.
Pondelok 18. marec 2019 – benefičný Koncert za život spojený s udeľovaním Ceny Antona Neuwirtha za ochranu
života v Zrkadlovej sieni Primaciálneho
paláca so začiatkom o 19:00. Účinkuje Komorný orchester ZOE. Koncert je
určený na podporu žien trpiacich po
spontánnom potrate.
Sobota 23. marec 2019 - Konferencia
Vyber si život s témou Ochrana života
na všetkých úrovniach politiky v kongresovej sále Úradu ŽSK so začiatkom
o 9:00. S prednáškami vystúpia odborníci a poslanci na regionálnej, národnej
a medzinárodnej úrovni.
Viac info o kampani na
www.25marec.sk.
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5
EDITORIÁL / SLUŽBY

6
POLITICKÁ INZERCIA, ZDRAVIE
Občianska
riadková
inzercia

Jarné očistné kúry I.
Pre príchod jari sú typické rôzne
očistné kúry, ktoré sú obľúbené hlavne
kvôli odstráneniu následkov zimného
hodovania a často aj ničnerobenia.
Očistené kúry a pôsty sú staré
ako ľudstvo samo. Ide o dobrovoľnú
činnosť, najčastejšie z náboženských
alebo zdravotných dôvodov. Niekedy
zažívame aj extrémne situácie – hladovanie. Je prirodzené, že organizmus
vystavený nedostatočnému alebo nepravidelnému príjmu potravy podlieha mnohým zmenám vo všetkých
svojich systémoch, ktoré môžu mať
prechodné, ale aj trvalé následky.
Preto dobrovoľné podstúpenie dlhodobých očistných kúr a hlavne hladoviek
je potrebné vždy konzultovať s lekárom.
Pri nedostatku energetického príjmu počas kúry si organizmus získava
potrebnú energiu na bazálny metabolizmus a na normálne fyziologické
deje, hlavne dýchanie, trávenie, činnosť srdcovo-cievneho systému, močovo-pohlavného systému a na tvorbu
tepla zo zásob glykogénu v pečeni a
svaloch. Tieto zásoby sú ale obmedzené, predstavujú asi 400 g a vyčerpajú
sa už pri 1-2 dňoch. Potom organizmus
hľadá náhradné zdroje a tými sú tuky,
čo je vhodné pri chudnutí. U dospelého človeka, s normálnou hmotnosťou
zásoby tuku dokážu pokryť energiu
asi na dva mesiace, u ľudí s nadváhou samozrejme na dlhšie. Ale pozor

– organizmus pri nedostatku prísunu
potravy nesiaha iba po tuku, ale ako
zdroj energie mu poslúžia aj vlastné
bielkoviny, napríklad zo svalov, čo ale
už nie je prospešné. Navyše sa mení
hormonálna rovnováha, klesá vylučovanie inzulínu, stúpa vylučovanie
glukagónu, stúpajú katecholamíny,
rastový hormón.
Preto hladovka z medicínskeho
hľadiska nie je vhodná, ale na druhej
strane treba povedať, že zdravý človek
2-3 dňovú zvládne bez následkov. Nevyhnutným predpokladom je ale zabezpečenie prívodu tekutín. Odľahčujúce diéty sú z medicínskeho hľadiska
prijateľnejšie.
Existuje mnoho verzií trojdňových
diét, všetky sľubujú výrazný úbytok
hmotnosti a zlepšenie kondície už za
tri dni. Za takto krátke obdobie dochádza síce k poklesu ručičky na váhe,
ale zväčša iba na úkor straty vody,
menej tuku. Drastickejšie kúry dovoľujú piť prvý deň iba vodu, druhý jesť
ťavy, no a na tretí
iba ovocie a ovocné šťavy,
utiť na
deň si môžete pochutiť
vých
zelenine a zeleninových
šťavách.
sta(Nabudúce si predstalnivíme vzorový „jedálniček“.)

05 DOMY / predaj
»Predám 4i rodinný dom,
centrum Stupavy, 450 m2
pozemok. 220 000€ tichá
ulička 0908 898 025
»Predám starší RD v širsom
centre PRIEVIDZE 5+1, 11á pozemok, všetky IS cena 140
000 e. Tel. 0903 987 831
»Predám 4i rodinný dom,
centrum Jablonové, 450 m2
pozemok. 180 000€ tichá
ulička 0908 898 025

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Spravodlivé Slovensko pre všetkých

predseda hnutia OĽANO

02 AUTO-MOTO / iné

04 BYTY / prenájom

info: 0905 719 134

» Igor Matovič

REMESELNÍCI
»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce
0940 384 665
»DOMÁCI MAJSTER – údržba, drob.opravy, batérie,
sifóny, WC, vypínače, prac.
dosky, vŕtanie dier, kúpeľne – obklad, mon.doplnky,
plávaj.pod.,
vysprávky,
maľby 0918 781 012
»GLAZOVANIE VANÍ. 29 rokov
prax, 6 rokov záruka. Cena
60 €. Tel.: 0904 267 926
www.glazovanievani.estranky.sk

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Až 17 okresov (zväčša najchudobnejších) nemá svojho zástupcu v NR SR,
ale z Bratislavy a okolia ich je 53! Preto
chceme, aby sa kandidát do NR SR s najvyšším počtom hlasov v každom okrese
stal automaticky poslancom. Ostatní sa
doplnia presne takým spôsobom, aký
funguje dnes ... a priblížime politiku k
ľuďom.
3. Za účasť na voľbách deň dovolenky navyše. Záleží nám na tom, aby
svoj názor vyjadrilo čo najviac ľudí. Preto navrhujeme deň dovolenky za účasť v
každých voľbách a referende.
4. Umožnime konečne voliť cez
internet. Sme v 21. storočí, ale ak ste
náhodou na dovolenke, voliť nemôžete.
Estónci už 13 rokov môžu voliť bez ohľadu na to, kde sú - v zahraničí, na horách,
v nemocnici či len
doma v záhrade.
Technicky je to riešiteľné, len treba
trochu chcieť.
Ide nám o spravodlivé Slovensko.
Pomôžte nám ho
presadiť.

07 REALITY / iné
»Kúpim 1 izbový byt v Petržalke 0917 708 319
»Kúpim byt v Petržalke aj
zadĺžený 0917 708 319
»Predám starší dom 2izby
letná kuchyňa garáž murovaná dreváreň a udiareň
suché wc studňa kúrenie
drevom aj plynom uzavretý dvor záhrada 2525m2.
V okolí 5km termálne kúpalisko jazera jazdiareň.
10 km od Lučenca. Cena 20
000 € t.č.0903 546 127

03 BYTY / predaj

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

Komerčná
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj
»Kúpim havarované alebo
motoricky poškodené auto,
motocykel.
Tel. 0905 218 938
»Predám Š 120 na náhr
.diely a väčšie množstvo
rôznych súčiastok. 0903
342 503

Aj tu môže byť Vaša reklama!

Naše
hnutie
OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti
(OĽANO)
pred
týždňom
predstavilo návrh otázok pre
hĺbkové referendum. Navrhli sme 17
riešení problémov, ktoré doteraz politici
nemali záujem riešiť. Zároveň sme dali
ľuďom možnosť diskutovať o nich, a tiež
doplniť ďalšie problémy, ktoré podľa vás
trápia Slovensko natoľko, že by o nich
mali ľudia rozhodnúť v referende. Ľudia
za týždeň na našej FB stránke otázkam
rozdelili cca 70 tisíc hlasov, čo svedčí o
mimoriadne veľkom záujme a nás to veľmi teší.
Dovoľte, aby som Vám otázky bližšie predstavil - 1. skupinu otázok sme
nazvali Spravodlivé Slovensko:
1. Navrhujeme hmotnú zodpovednosť politikov. Chceme presadiť, aby
politici a vysokí štátni úradníci za nezákonné a zjavne nevýhodné rozhodnutia ručili svojím majetkom. Výrazne
to pomôže, aby sme zlodejov odradili od
pokušenia kradnúť z nášho spoločného,
lebo škodu by platili zo svojho.
2. Chceme, aby si každý okres mohol zvoliť svojho poslanca do NR SR.

Občianska
riadková
inzercia

»Predám 20á parcelu v Obci
Kuchýňa, 10m šírka na stav.
účel alebo záhradu
0901 910 401
»Kúpim byt v Bratislave
0948 008 910
»Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt 35 km od Bratislavy. Tel. 0903 765 606
»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507
»Predám byt Tatranská Štrba 0949 876 453

 *)!
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08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie,
0908 532 682
»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku.
T.č.: 0905 925 991

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Hľadám záhradu do prenájmu 0903 170 490

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staré hodinky, odznaky, vyznamenania, mince. Tel.: 0905 545 874
»Kúpim staršiu vzduchovku
alebo babetu.
Tel. 0907 374 235
»Kúpim staré mince, bankovky, odznaky, pohľadnice, vyznamenania a rôzne
starožitnosti.
Tel.: 0903 753 758
»Kúpim staré hodinky, odznaky, vyznamenania, mince. Tel.: 0905 545 874

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
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»Hľadám opatrovateľku k 4
ročnému chlapcovi na dopoludnia. 0918 739 299
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14 RÔZNE / iné
»Kuchár hľadá prácu
0907 697 796

16 ZOZNAMKA
01 AUTO-MOTO / predaj

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

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

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

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

OPRAVA CHLADNIČIEK
»ZIMMERMANN
0905 54 74 76
»Matúš 0905 616 431

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

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

OKNÁ
PREPRAVA
SLUŽBY
ÚČTOVNÍCTVO, MZDY
ČALÚNENIE
DOVOLENKA

02 AUTO-MOTO / iné

VZDELANIE

03 BYTY / predaj

KURZY

04 BYTY / prenájom

AUTO MOTO

05 DOMY / predaj

ZVIERATÁ

06 POZEMKY / predaj

OZNAM

07 REALITY / iné

DOVOLENKA

7
SPRAVODAJSTVO / ZAMESTNANIE

Žiacke súťaže
Človek je súťaživý, má potrebu prekonávať iných, a tým aj samého seba.
Je to prirodzené aj pre deti. Rozvíjať
súťaživosť ich vlastne pripravuje na
život. Aj preto ich zapájame do súťaží a
aktivít, kde môžu prejaviť svoje schopnosti. Okrem toho úspech v súťažiach
sa škole dobre prezentuje a vníma sa
tak, že škola má šikovných žiakov.
Dobrá súťaž pozostáva z nápadu,
z jednoduchého priebehu a z primeraného (dôstojného) ocenenia, keďže
vynikajúce výkony by mali byť vynikajúco odmenené. Ako je to v športe,
v zamestnaní, tak to má byť aj v škole. Je dôležité, či má súťaž aj odbornú
porotu. Rozmohli sa totiž súťaže, ktoré
vyhrávajú iba na základe počtu „lajkov“, čo je v rozpore s kompetentným
rozhodovaním a vyhráva škola, ktorá
má najväčší počet žiakov, teda najviac
ťuknutí. Dôležité je aj to, aby súťaž poskytovala spätnú väzbu v čo najkratšom čase.
Veľmi často sa stáva, že cena za
súťaž je symbolická, jednoduchá, bezcenná. Veľmi ťažko sa potom deťom
vysvetľuje, prečo vyvíjali takú námahu, keď je cena „o ničom“. Viacerými
súťažami nás zahŕňa štát. Práve tie sú
veľmi zle financované, hoci často ide
o populárne súťaže. Ich finančné zabezpečenie sa počíta len v niekoľkých
desiatkach eur. Z tých sa musí zabezpečiť porota, priestory, ceny a aj občerstvenie. Na to štátny príspevok nepo-

Život s cukrovkou
stačuje. Takéto nedôstojné podmienky
sa týkajú aj dlhoročných celoslovenských súťaží, akými sú olympiády či
rôzne recitačné súťaže. Štát si zapíše
kolónku, že inicioval súťaže, no de facto je všetko, vrátane dofinancovania,
na organizátorovi, teda na centrách
voľného času, príp. na školách. Neraz
som počul o zrušení niektorej súťaže
z dôvodu zlého financovania. A realizovať pedagogickými dokumentmi
odporúčanú súťaž bez minimálnych
prostriedkov je nedôstojné a demotivujúce. Neraz sa stalo, že žiaci s učiteľmi čakali na súťaženie ako v čakárni u
lekára bez akéhokoľvek občerstvenia.
Odmietam tézu, že nie sú prostriedky aj na takúto dôležitú činnosť,
ktorou sú školské súťaže. Prostriedkov
je viac, ako si želáme. Len sú nekompetentne prerozdeľované. V tejto situácii je lepšie zúčastniť sa súťaží komerčných firiem alebo zodpovednejších
organizátorov, ktoré ponúkajú oveľa
dôstojnejšie podmienky zápolení. Je
rozdiel, keď dieťa oceníme tabletom
alebo len diplomom. Isté však je jedno - peniaze z našich daní by konečne
mali mieriť k našim žiakom, ktorí potrebujú motiváciu. A isté je aj to, že deti
treba motivovať aj inak ako hrabaním
zadarmo, keďže to ani v živote často
nefunguje.

Jedným z neduhov súčasnej modernej doby, ktorý v niektorých krajinách
dosahuje rozmery epidémie, je obezita.
Jej častým sprievodcom je porucha metabolizmu základných živín, čo často
vedie k cukrovke, zvýšenej hladine tukov a cholesterolu.
Čo je cukrovka? Cukrovka (diabetes
mellitus) už dávno nie je problémom len
starších ľudí. Prierezovo zasahuje všetky vekové kategórie. Je to metabolické
ochorenie, ktoré je spôsobené absolútnym nedostatkom (diabetes 1. typu)
alebo relatívnym nedostatkom hormónu inzulínu (diabetes 2. typu). Lieky používané na liečbu diabetu (cukrovky)
označujeme ako antidiabetiká.
Ako správne používať antidiabetiká? Musia byť užívané pravidelne,
zvyčajne v prísnom súlade s konzumáciou jedla. Jedlo totiž, vďaka obsahu
sacharidov, zvýši krvnú hladinu glukózy a úlohou antidiabetík je, aby sa toto
zvýšenie pohybovalo v normálnom
rozmedzí. Veľkou chybou u diabetika 1.
typu je napr. injekčná aplikácia rýchlo
pôsobiaceho inzulínu, ktoré nie je nasledované konzumáciou adekvátneho
množstva jedla. Významný pokles hladiny krvného cukru, ku ktorému takto
môže dôjsť, sa nazýva hypoglykémia.
Tá sa prejavuje slabosťou, zvýšeným
potením, búšením srdca, pocitom hladu, poruchou jemnej motoriky a pri
vážnej hypoglykémii napríklad aj kŕčmi a bezvedomím. Hypoglykémia je

» Ján Papuga
riaditeľ ZŠ

nebezpečná predovšetkým pre mozog.
Najväčšou chybou u diabetika 2. typu je
nepravidelné užívanie antidiabetík alebo vynechávanie dávok. Pretože majú
jednotlivé perorálne antidiabetiká rôzne vlastnosti a spôsob účinku, platia
pre ne rôzne odporúčania vo vzťahu k
jedlu.
Pozor, alkohol! Pre diabetikov je
otázka konzumácie alkoholických nápojov zásadná. Ten môže byť príčinou
vzniku hypoglykémie, nebezpečná je
predovšetkým konzumácia alkoholu
bez toho, že by pacient zjedol potrebné
množstvo jedla. Diabetici by sa mali vyhýbať destilátom. Alkohol v kombinácii
s jednoduchými cukrami môže dokonca vyvolať hypoglykémiu aj u zdravých
jedincov.
Self monitoring Veľmi dôležité je,
aby pacient s diabetom sledoval svoju
krvnú hladinu glukózy, t. j. aby vykonával tzv. self monitoring. Môže tak robiť
napr. pomocou glukometra, teda prístroja, ktorý pomerne veľmi presne meria hladinu krvného cukru z kvapôčky
krvi odobratej z prsta.
Hľadajte odborníka Aj zdanlivo
bežné, dlhodobo užívané lieky môžu v
kombinácii s inými zasiahnuť do zdravia pacienta. Akékoľvek kombinácie
liekov je preto vhodné si overiť na stránke www.interakcieliekov.sk a prípadné
riziko konzultovať s odborníkom – farmaceutom.

» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK

WWW.REGIONPRESS.SK

VIZITKY
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Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

34
0905 719 1
Príjmeme
spoľahlivé panie

PRIJME IHNEĎ
ROBOTNÍKOVóþvýrobyaexpedície
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROV-ĉþāðġþąðĝþą
MECHANIKAÿþûĈöāðŷòúŭò÷Ăăāþùþą
ELEKTRIKÁRA, ELEKTRONIKA
SKLADNÍKOV, EXPEDIENTOV
STROJNÍKOVôýôāöôăøòúŭò÷ĉðāøðóôýı

Inzercia

0905 719 134
94-0045

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

PRIJMEM
DO TPP

Mzda od 700 € - 1 000 €

VODIČA

[UPIP[ÈLMBEOÈ[MPäLBN[EZPEû QSÓQMBULZEPû

SK. C+E

A.I.I. Technické služby s. r. o.

• jazdí sa v rámci BA
+ blízke okolie
• každý deň doma
• plat: 1100-1200 €
mes. brutto

t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

DISPEČERA prevádzky 1.400 € mesačne brutto
Údržba ciest, komunikácií a zelene v BA
Cankovová 0948 / 916 727, cankovova@aii.sk

Bližšie informácie:

94-0047

16-0101

0901 714 415

Požiadavky:

prijme ihneď

tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111
e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk

BZ 19-11 strana
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52-0045

Kontakt: 0905 758 469
0905 877 690

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

8
EDITORIÁL / SLUŽBY

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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TO, RÝCHL

0918 726 754

0800 162 162
www.stannah.sk

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM
52-0026

 
 

34-0001-2

 



stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

 $ 
  !  

600 000
Stannah



AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť



 "  

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!

TPP # $ %&'

w w w. planeo. s k

!

 (   )"

      
  
413
358
82, 090
04/88
81 418,
tel: 0918/4
! in
nfo
fo@g
@gsk
sksrro.sk
k

  

OPERÁTOR VÝROBY
800 - 1000 EUR/netto

900 - 1100 EUR/netto

 

1000 - 1200 EUR/netto
 
11 EUR/hod.

PRIDAJ SA K NÁM
- BRATISLAVA LAMAČ -

info@konstrukter.sk

www.konstrukter.sk

85-0005

Tel.: 0908 914 180

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

BZ 19-11 strana
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32-0042



85_0180

  #  *   +
    
32-0031

Facebook: aiwsk

 

TES
SÁROV



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

www.aiw.sk

 

