02/659 674 21, 0905 621 229

BRATISLAVSKO
západ
Najčítanejšie regionálne noviny

16-0085

NÁTER STARŠÍCH
DVERÍ A OKIEN

Č. 15 / 12. APRÍL 2019 / 23. ROČNÍK

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

10-0029

HĹBKOVÉ TEPOVANIE

INZERCIA

Týždenne do 67 000 domácností

0905 799 782

Máte doma čisto?

pri ná

OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

Kontakt: 0918 454 003

66-0007-3

6542 2387
0905 616 329

32-0012-1

0903 969 611

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

Bratislava • Malacky

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

15-0009

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR

dezinfekcia priestorov
účinná 2 roky!

32-0050-1

Práce vo výškach

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

nanosterile.eu

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

VÝROBA A OPRAVA

ROLIET
ŽALÚZIÍ ZÁCLON
+ rolety na balkóny, loggie,
strešné okná, markízy,
vonkajšie rolety a sieťky proti hmyzu

41-0047

02/555 66 222, 0905 484 224
Bilíkova 16, Bratislava

PLASTOVÉ

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

zimné záhrady

a hliníkové

94-0058

www.roletynicol.sk
OKNÁ

okná na schodiská,
pivnice, byty
HLINÍKOVÉ BRÁNY
POŠTOVÉ SCHRÁNKY

terasy

KVALITNÉ OKNÁ
KVALITNÁ A ČISTÁ
MONTÁŽ

ZĽ
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63-0054

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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Y
AV

www.balkona.eu
0948 787 777

02/ 64 284 315
0905 47 91 92

Možnosť výhry 300 €

alex9@stonline.sk
Drobného 27, 841 01 Bratislava

52-0003

AKCIA ZĽAVA DO 35%
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BRATISLAVA
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Prišlo k nám slovíčko „mega“. Už dávno. Do chudobného slovníka exhibicionistov bez štipky sebaúcty za mikrofónmi a
potom už aj v tlači. Na sociálnych sieťach,
ale už aj v bežných teenagerských rozhovoroch. Žiaľ, nielen v nich. „Mega“ malo
zaujať. Hlupákov. „Mega“ znamenalo čosi
mimoriadne. „Mega“ znamenalo čosi ako
impozantné, niečo hodnotovo nadradené,
výnimočné. Potiaľ fajn. Lenže, zrazu sa
„mega“ stalo všetko. Zápchy na cestách,
pesnička, jedlo v reštaurácii, aj hlúposť
bola „mega“.
Mega znamená milión. Mega pochádza z gréckeho μέγας, čo znamená veľký.
Lenže slovko veľký znie tak nezaujímavo,
akoby ani nič výnimočné neopisovalo.
Jednoducho – aj veľký začalo znieť akosi
primalo na malomeštiakov, obdivujúcich
všetko „mega“.
Všade čítam (a počúvam) najnovšie
slovné spojenia „ozajstný katolík“, „ozajstný demokrat“, „ozajstný patriot“. Akurát
ozajstní hlupáci sa nehrdia tým, že sú
ozajstní a stačí im, že sú. Katolík je také
úbohé nič, demokrat, ten už koho zaujme,
patriot je trápny. Ak sú však ozajstní, potom sú niekto. Potom sú „mega“.
„Čokoľvek ozajstné sa stáva luxusom.
Už potreba pridávať prívlastok „ozajstný“
svedčí o tom, že rátame s tým, že skoro

všetko je len akože, alebo niečo sa tvári alebo predáva s odkazom, že to vyzerá ako to,
ale v skutočnosti je to toto“ pridala k mojej
úvahe o ozajstnosti na sociálnej sieti priateľka. Nie je vám to tak nejak ľúto? Človek
takmer nikoho nezaujíma, ak nie je taký či
onaký. Ak je iba človek. Ak nenosí červené
tenisky, ak pri rozhovore alebo oslovení
niekoho nestojí rozkročený ako americký
vojak v pohove, lebo tak sa teraz má stáť,
aby jeden nejako zaujal, ak sa nebúcha do
pŕs, aký je kresťan, ak nekandiduje niekam, kde si za päť rokov zarobí milión eur.
Používať prívlastok „ozajstný“ začali
o sebe najmä tí, ktorí sú vlastne nezaujímaví, nepresvedčiví, často nepravdiví,
falošní.
Skutočný človek má mozole na ruke,
žije nielen svojimi trápeniami a radosťami, má svoje určité vnútorné hodnoty,
ktorých sa nevzdáva, v peňaženke má
pár drobných, ale v duši má
pokoj a čisto. Nepotrebuje
byť „mega“ na to, aby bol
veľký.
Nech žije človečina,
milí čitatelia a prosím –
pomôžte jej spoza
mreží hlúposti von,
medzi nás.

PALIVOVÉ DREVO
0911 990 463

REMESELNÍCI

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

• REKONŠTRUKCIE
• DOMOV A BYTOV
• MAĽOVANIE
• STIERKOVANIE
• SADROKARTÓN
• ZATEPĽOVANIE
• DOMOV A BYTOV
• ELEKTRO A VODO
• INŠTALAČNÉ PRÁCE

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

0910 925 357

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

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

BALKÓNOV A LODŽIÍ

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

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
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
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
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

OPRAVA CHLADNIČIEK
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AKCIA na rok 2019 podľa výberu

»MAX–NONSTOP
VŠETKY
TYPY PRÁČOK 02/63 83 02
51, 0903 971 472,
0918 741 618
OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO
»TV Servis u Vás 62 41 08 07,
0905 846 710

UNIVERZAL TRADE s.r.o.

yýþűĂăôąýĎĉĽðąðZÿāøþñùôóýĎąúôYEZĉðĂúûôýı

Demontáž a odvoz starých rámov ZDARMA

JARNÉ ZĽAVY

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)

Žalúzie, sieťky, rolety aj hliníkovéé

GARANCIA NAJLEPŠEJ CENY

B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o. ðĄăþāøĉþąðýĎüþýăĎűýðŷāüð

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV
»Prídem k Vám 0902 257
996, 0910 803 603

Tel.: 0905 474 663 , Závodná 3, Bratislava

02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465, bomax@bomax.sk

www.bomax.sk

OPRAVA PRAČIEK

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

ĂĄŖøðúýðÿāĎóûþúąôăøýþąŭóāűøðú
Ăøôśúðÿāþăø÷üĈĉĄ

E-mail: okna@univerzaltrade.sk

www.univerzaltrade.sk

32-0013-4

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

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

»ZIMMERMANN
0905 54 74 76
»Matúš 0905 616 431

PREDÁM
PRE KRÁSU

Frézovanie

KÚPIM
VZDELANIE

komínov

KURZY

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

AUTO MOTO

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

ČALÚNENIE

OKNÁ
PREPRAVA
SLUŽBY

ZĽAVAEZ

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

NA NER

BZ 19-15 strana
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15-0004

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

VACÍCH
ZASKLIE OV
M
É
SYST

94-0005-1

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

NAMI M

ZADARMO

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

,
NÝ SERVIS
POZÁORNUTOČVANÝCH SYSTÉMOV

»JOŽOVCI – sťahovanie,
likvidácie, výnos, prenos
nábytku. ZŤP, dôch – 10%
0903 594 868
»Maľby nátery stierky
0949 576 829
»Maľby, podlahy
0915 462 513
»Maľov k y- r ýchle - č isto
0905 723 981

ZASKLIEVANIE
JEME
POSKYTU

Komerčná
riadková
inzercia
»Výroba montáž opravy
nábytku, kuch.liniek.
T: 0905 807 964
»GLAZOVANIE VANÍ. 29 rokov
prax, 6 rokov záruka. Cena
60 €. Tel.: 0904 267 926
www.glazovanievani.estranky.sk
»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce
0940 384 665
»Glazúrovanie vaní
0905 983 602

16-0031

BRATISLAVSKO
A čo tak iba byť ...
západ

16-0132

2
REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY

DOVOLENKA

49-0044

3
EDITORIÁL / SLUŽBY

BZ 19-15 strana
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ZDRAVIE / VZDELANIE, SLUŽBY

Veľká noc a stravovanie

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

4x

ANGLICKY

RÝCHLEJŠIE

Nejde Vám biznis?
Oslovujte efektívne:
efektívne

Lokálne oslovenie zákazníkov
vo vašich mestských èastiach

bratislavsko@regionpress.sk

www.topkrby.sk

TOP KRBY s.r.o., Pezinok, Myslenická 21
Tel.: 033/641 36 82, 0903 427 371, 0905 986 610
E-mail: info@topkrby.sk

MONTÁŽ A PREDAJ
KRBOV

51-0355

majonézové šaláty) a ktoré by mali naopak uprednostniť (zelenina)? Zmenil sa
podľa vás za posledné roky sviatočný
jedálniček Slovákov k zdravšiemu? Vyberajú si ľudia prísnejšie, aké potraviny
si na sviatky nakúpia (vrátane nápojov)?
Môžeme spokojne konštatovať, že
stravovacie zvyklosti sa postupne zlepšujú. Týka sa to hlavne mladších generácií. U starších sú predsa len stravovacie
zvyklosti viac zakorenené. Veľkonočné
sviatky sú vítaním jari. Čerstvé šaláty,
spolu so šunkou sú tým najlepším ako si
neublížiť. Vyprážané jedlá, spolu s majonézovými šalátmi zas tým horším. U
ľudí s vyššou hladinou cholesterolu treba opatrnosť aj na konzumáciu vajíčok v
každej podobe.
Končia po veľkonočnom prejedaní sa ľudia aj na pohotovostiach alebo
sú hospitalizovaní v nemocnici? O aké
problémy najčastejšie ide a aké následky môže veľkonočné prejedanie zanechať?
Často sa vyskytujú žlčníkové zánom kameni v žlčžlč
chvaty či už pri poznanom
estách,
níku alebo žlčových cestách,
atkov
alebo sa počas sviatkov
dia,
ohlási prvý raz. Ľudia,
lkoktorí to preženú s alkoiace
holom, zas majú tráviace
sti
ťažkosti v hornej časti
tráviaceho traktu.

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
33-0016

Cez Veľkú noc sa ľudia zvyknú prejedať. Aký vplyv môže mať takýto väčší
nápor jedla na organizmus človeka?
Zabúdame, že takéto hodovacie
zvyklosti vychádzajú z náboženstva a
nasledujú po období pôstu. A to je rozdiel Hojnosť sme si vybrali, pôst pred
ňou však nedodržiavame. Teda, po normálnom našom stravovaní (ktoré je žiaľ
charakterizované nadmerných energetickým príjmom) nasledujú ešte väčšie
kulinárske hody. Znamená to zaťaženie
tráviaceho traktu, pocit ťažoby na žalúdku, nepravidelnosti vyprázdňovania.
Samozrejme aj vzostup hmotnosti. Za
štyri dni ľudia dokážu pribrať jeden až
tri kg! Ale nemusí to byť pravidlom, stačí
si uvedomiť význam týchto sviatkov (a
nemusí to byť iba náboženský) – sú to
totiž sviatky radosti a pohody..
Mali by rodičia dávať cez sviatky
špeciálne pozor aj na deti? Predsa len za deň pojedia niekoľko veľkonočných
vajíčok, čokolád...
Na stravovanie detí treba dávať pozor
po celý rok. Nie je dôvod, aby niektoré
dni by mali byť výnimkou. Nemajú zjesť
viac sladkostí, čokolád, vyprážaných
jedál,... Následky sa odstraňujú ťažko –
nielen tie aktuálne v podobe akútnych
tráviacich ťažkostí, bolestí, ale aj tie dlhodobé – ak dieťa bude mať pocit, že počas sviatkov môže všetko, odnesie si to
do života so všetkými následkami.
Akých jedál by sa mali ľudia cez
veľkonočné sviatky vyvarovať (šunky,

BZ 19-15 strana
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POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

POLIENKA aj GUĽATINA

elektroinštalačné
práce BYTOV a RD

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

KVALITNE a SPOĽAHLIVO

52-0044

0904 763 222

0917 649 213

HELPET BAU

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

63-0018

STAVEBNÁ RODINNÁ FIRMA

Dispečing SK - 0950 333 222

45-0006

info@rezanie-betonu.com
www.rezanie-betonu.com

51-0078

24-0019

ໄ0904 328 983

PALIVOVÉ
DREVO

volajte

» Jadrové vŕtanie
» Búracie práce
» Murárske práce
» Odvoz - statik - elektr.

OKIEN

0903 791 159

ELEKTRIKÁR

16-0132

REZANIE
BETÓNU

Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov

AF TRADE SLOVAKIA s.r.o.

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

rrenovacia@renovacia-dveri.eu

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

59-0091

Odeská ulica 75, 821 06 Bratislava,

94-0008-1

o
obhliadky:
0905 605 934
prevádzka: 0948 288 791
p

Chceme miliardu pre slovenské rodiny

Do europarlamentu mieri

Strana prináša alternatívu
pre sklamaných a oklamaných
voličov naprieč politickým spektrom. „Náš program, ktorý
dôsledne sleduje národnú a
kresťanskú líniu, garantuje
ochranu tradičnej rodiny a
sociálnych práv,“ uviedla predsedníčka strany Slavěna Vorobelová.
Aj keď sa strana ešte len rozbieha a za pochodu obmieňa
regionálne štruktúry, zúčastnila
sa už komunálnych volieb, kde
získala viac ako 150 poslancov.
Čo je lepší výsledok ako dosiahli niektoré súčasné parlamentné strany. Najbližšie sa bude

NÁRODNÁ KOALÍCIA
stojí na národnom, sociálnom a
kresťanskom pilieri
je stranou občanov vyznávajúcich princípy demokracie,
spravodlivosti a právneho štátu
predsedníčkou je Slavěna
Vorobelová
podpredsedami sú Peter Sokol,
Peter Tomeček, Sergej Kozlík,
Anton Martvoň.
strana má vyše 1400 členov a
rozvinuté regionálne štruktúry

o priazeň voličov uchádzať vo
voľbách do Európskeho parlamentu. „Jedným z troch lídrov
je Slavomír Harabin, synovec

Štefan a Slavomír Harabin

Štefana Harabina, spolu s podpredsedami strany Petrom
Tomečkom a Antonom Martvoňom,“ predstavila kandidátov
Vorobelová. Priaznivci si celkovo
budú môcť vybrať zo 14 odborníkov z rôznych profesijných oblastí. V prvom kole prezidentských
volieb podporovala strana Štefana Harabina. Keďže ho považujú
za jediného skutočne národného
kandidáta, ktorý by so cťou vykonával prezidentskú funkciu.
Podľa Martvoňa Slovensko musí
byť rovnocenným partnerom
v EÚ, Slováci nemôžu byť len
sluhami za výrobnými linkami
s druhotriednymi potravinami.

BZ 19-15 strana
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PRIORITA:
MILIARDA PRE RODINU
3 x vyšší daňový bonus na každé
dieťa
3 roky materskej vo výške 100 %
platu matky
výstavba štartovacích nájomných bytov pre mladé rodiny

Zároveň Tomeček dopĺňa, že
bude proti povinným kvótam na
prerozdeľovanie migrantov a obmedzovaniu slobody slova na internete či cenzúre. Viac na:

www.narodnakoalicia.sk
Autor: -psZdroj foto: rodinný fotoarchív Slavomíra Harabína

49-0042

Nespokojní priaznivci Smeru, SNS, ale aj KDH či Mariána Kotlebu budú môcť voliť stranu so skutočne národným a sociálnym programom. Národná koalícia si ctí tradičné hodnoty, ale
zároveň prináša aj nový vietor v skostnatenej sociálnej oblasti.
Ich opatrenia pomôžu mladým rodinám, ale aj penzistom.

Objednávateľ: NÁRODNÁ KOALÍCIA, Račianska 1571/66, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42359741

Harabin s Martvoňom

6
POISTENIE, PRÁVNIK RADÍ / ZAMESTNANIE

Vhodné poistenie vám môže ušetriť starosti

Turistická sezóna klope na dvere
Chystáte sa obuť si turistické topánky a vydať sa do hôr za ďalšími dobrodružstvami? Tak by ste ešte pred
odchodom na hory nemali zabudnúť uzatvoriť si horské poistenie.
Bez ohľadu na to, či chcete podniknúť
len krátky výlet alebo túru, môže vám
poistenie v prípade nepredvídaných
okolností pomôcť vyhnúť sa zbytočným
starostiam navyše. Zo zákona je totiž
každá osoba nachádzajúca sa v horskej
oblasti povinná uhradiť horskej službe
náklady spojené s výkonom záchrannej
činnosti alebo s pátraním. Táto povinnosť sa nevzťahuje len na deti a fyzické
osoby nespôsobilé na právne úkony.
Poistenie do hôr sa pritom rozlišuje na
krátkodobé a dlhodobé, teda celoročné.
Krátkodobé poistenie na hory je vhodné
uzatvárať pri jednorazových výletoch.
V prípade, že na hory chodíte viackrát
do roka, je určite výhodnejšie uzatvoriť
celoročné horské poistenie.

ká Fatra, Belianske Tatry, Nízke Tatry,
Vysoké Tatry, Západné Tatry, Pieniny,
Stredné Beskydy a Slovenský raj.

Výhody poistenia do hôr

Dôvodom, prečo sa poistiť na hory
je skutočnosť, že vám garantuje pomoc
v situáciách, kedy si nemôžete alebo
neviete pomôcť sami. Pokojne sa môže
stať, že v horách zablúdite či uviaznete
v ťažkom teréne. A hoc si to nik neželá,
dôjsť môže i k úrazu, prípadne strate
schopnosti chôdze v dôsledku únavy ilustračné foto
alebo vyčerpania. Nie je však vylúčený
ani zosun alebo zrútenie lavíny, pôdy, preprava z horskej oblasti do zdravotskál či zeminy. Tu všade sa môže pois- níckeho respektíve ubytovacieho zariadenia, preprava osoby v tiesni a to po
tenie zísť.
zemi aj letecky.

Čo všetko je poistením kryté

Horské poistenie sa poskytuje v niekoľkých poistných balíkoch, ktorých
rozsah krytia sa môže v jednotlivých
poisťovniach mierne líšiť. Je preto dobré
overiť si to v príslušnej poisťovni a tiež
si nezabudnúť preštudovať všeobecné
zmluvné podmienky. Každé poistenie
Územná platnosť
do hôr však má kryť zásahy horskej
horského poistenia
Platnosť poistenia horskej služby sa služby akými sú jednak vyhľadávanie
vzťahuje len na územie Slovenska, a to a vyslobodzovanie osôb v tiesni, pona všetky horské oblasti, vrátane jaskýň skytovanie prvej pomoci osobe v tiesni,
a priepastí, kde vykonáva horská služba preprava k najbližšiemu dopravnému
svoju činnosť. Ide o oblasti Malá a Veľ- prostriedku zdravotníckeho zariadenia,

Odporúčania horskej služby

Ak sa vydáte na túru, horská služba
radí, vziať si so sebou aj mobilný telefón. Priebeh túry si prezrite na mape
alebo v turistickom sprievodcovi a v prípade potreby využite služby horského
vodcu alebo horského sprievodcu. Na
túru odchádzajte skoro ráno a dokončite ju do zotmenia. Pri zostupe je podľa
odporúčaní horskej služby nutné rátať
s časom rovnajúcim sa asi 70 % času
výstupu. Pri pohybe v horskom teréne
vám chôdzu uľahčí používanie turistic-

Právna úprava susedských vzťahov
Susedské spolunažívanie nie je
vždy jednoduché a častokrát vznikajú rôzne konflikty a spory. Tieto sa
najčastejšie týkajú zvukových a pachových imisií, náhrady spôsobenej
škody, vytýčenia hraníc pozemkov
a ich oplotenia, či chovu zvierat. Všeobecnú právnu úpravu susedských
vzťahov možno nájsť v Občianskom
zákonníku, ktorý ukladá obmedzenia vlastníkovi v záujme ochrany
práv susedov. Každý vlastník sa musí
zdržať všetkého, čím by nad mieru
primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.
Opodstatnenosť uloženia tejto
všeobecnej povinnosti každému
vlastníkovi možno badať najmä v tzv.
susedských vzťahoch, t. j. medzi
vlastníkmi susediacich nehnuteľností. Ochrany pred ohrozovaním a
obťažovaním sa však môže domáhať
nielen vlastník nehnuteľnosti, ale
aj každá iná osoba, ktorá je dotknutá konaním vlastníka susediacej
nehnuteľnosti (napr. nájomca alebo
osoba oprávnená z vecného bremena), pričom ani nemusí ísť o bezprostredného suseda. Vo všeobecnosti platí, že ohrozovaný sused by
sa mal domáhať ochrany svojich práv
postupne, a to od najnižšej inštancie
po najvyššiu.
Riešenie susedských sporov je
však častokrát komplikované a nie

vždy prichádza do úvahy možnosť
riešenia susedských vzťahov formou
dialógu so susedom, resp. uzatvorením mimosúdnej dohody. V takomto
prípade má vlastník niekoľko možností ochrany.
V prípade, že sa sused svojim
konaním dopustil priestupku alebo
trestného činu je opodstatneným
prostriedkom ochrany obrátiť sa na
policajný zbor alebo miestnu políciu.
Najčastejšími priestupkami v rámci susedských vzťahov je porušenie
nočného kľudu, úmyselné narušenie
občianskeho spolunažívania vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným
ublížením na zdraví, schválnosťami
alebo iným hrubým správaním.
Ďalšou z možností ochrany je
obrátiť sa na obec, pričom táto môže
predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav.
Okrem vyššie uvedených možností
ochrany sa vlastník môže domáhať
ochrany aj podaním žaloby na súd.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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autor peter mrva
kých palíc. Na každú túru sa vystrojte
primerane ročnému obdobiu, namáhavosti túry a jej dĺžke. Nevyhnutná je
obuv s vibramovou podrážkou a plášť
do dažďa alebo vetrovka. V chladnejšom počasí alebo pri výstupe na sedlo
alebo vrchol sú potrebné aj sveter, čiapka a rukavice. Nezabúdajte na jedlo a
dostatok tekutín. Na orientáciu použite
turistickú mapu, v ktorej sú zakreslené
všetky dôležité údaje. Používajte vždy
posledné opravené vydanie, vyhnete sa
omylom v teréne. Viac informácií sa dozviete na stránkach horskej záchrannej
služby, kde sú tiež pravidelne aktualizované najdôležitejšie informácie týkajúce
sa aktuálneho stavu v horách na jednotlivé dni.
TEXT: Renáta Kopáčová
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ZAMESTNANIE, VTIPY
A.I.I. Technické služby s. r. o.

Odmena: 4 Eur brutto / hodina

Kontakt: 0911 / 151 992
SBS GUARDING s. r. o.

Česká firma VEOS Pospíšil s.r.o

príjme strážnikov na prevádzky

z Dolních Bojanovic přijme do trvalého
poměru nové zaměstnance na pozici

v Bratislave

pro práci v České republice i v zahraničí.
Požadavky: výuční list, vyhláška 50, ŘP sk. B.
Pro práci v zahraničí znalost AJ nebo NJ výhodou.
Nástup možný ihned. Práce je vhodná i pro
absolventy.

PRIJMEME UPRATOVAČKY
Bratislava - Petržalka ul .Ševčenkova, práca na
privyrobenie, ponúkaný plat: 300 EUR čisté / mesiac

32-0056-2

Volajte od 09:00 hod do 16:00 hod.
na 0905 756 560, prípadne píšte na praca@euclean.sk

Príjmeme
spoľahlivé panie

SBS O.K. SHOOTING Security
prijme do pracovného pomeru

10-0089

Mzda: 750 € brutto. Kontakt: 0905 519 826

Kontakt: 0905 758 469
0905 877 690

Vtipy
týždňa

Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

» Karol, vraj si prestal piť!
- Je to pravda.
- A čo ťa k tomu doviedlo?
- To, čo sa deje okolo nás,
vôbec nemám chuť vidieť
dvakrát.

PRIJME IHNEĎ
ROBOTNÍKOVóþvýroby,expedíciealisovne
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROV-ĉþāðġþąðĝþąðāôĉðĝþą
KNIHÁRAEúþýăāþûðÿāþóĄúòøô
MECHANIKAÿþûĈöāðŷòúŭò÷Ăăāþùþą
STROJNÍKAôýôāöôăøòúŭò÷ĉðāøðóôýı
SKLADNÍKOV, EXPEDIENTOV
ELEKTRONIKOV

» Na plot pred úradom
vlády vyliezol chlap a
policajt na neho volá:
- Zlezte dolu!
- Nejdem! Som slobodný
občan demokratického
štátu!
- Prepáčte, nevedel som,
že ráčite byť cudzinec.
» Modlitba chlapca:
- Bože, vzal si mi môjho
obľúbeného speváka Michaela Jacksona, moju obľúbenú speváčku Whitney
Houston. Hovoril som Ti,
kto je môj obľúbený politik?

Mzda od 700 € - 1 000 €
[UPIP[ÈLMBEOÈ[MPäLBN[EZPEû QSÓQMBULZEPû

Požiadavky:
t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

»

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

52-0052

Bližšie informácie:

Ako sa začína privatizačná rozprávka?
Kde bolo, tam nebude...
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»Predám veľký 3i byt na
prízemí v Rohožníku 86m,
75 tis eur 0905 525 169
»Predám v MA juh novozateplenu garsonku s balkonom 40 tis. eur
0905 525 169

» redakcia
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»Predám rod.dom v Plav.
Štvrtku, stred obce, všetky
siete, cena 145.000 €, dohoda, volať od 10:00 do 20:00
hod. Tel. 0911 600 122
»Predám v Kuchyni SP,
2100m, s IS 0905 525 169
»Predám pozemok v Plav.
Štvrtku v chatovej oblasti o
výmere 2345 m2, len vážny
záujemca, dohoda istá.
Tel. 0911 600 122

07 REALITY / iné

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

zamestnancov na prácu
v Bratislave - Lamač

03 BYTY / predaj

06 POZEMKY / predaj

Upratovanie kancelárií (práca na 3 hod. denne
Pondelok až Piatok / začiatok od 15:00 hod.)
/ dostupnosť:
č. 59, 93, 94, 91, 191 , nástup od IHNEĎ
10-0093

Více informací na tel.: +420 721 087 374,
popř. své životopisy zasílejte na e-mail:
p.blahova@veos.cz

»Predám veterána Austin
A40, cena dohodou.
Tel. 0902 743 401

05 DOMY / predaj

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0007

ELEKTRIKÁŘE

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

04 BYTY / prenájom

Mzda: 3,5868 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

02 AUTO-MOTO / iné
52-0016-4,5

Bližšie informácie v pracovných dňoch
od 9,00 do 15,00 hod.

94-0045

Základná zložka mzdy a ODMENY,
možnosť UBYTOVANIA ZDARMA

94-0052

DISPEČER prevádzky 1.400 € mesačne brutto
VODIČ "B", "T"- 824 € mesačne brutto
KOSEC ručný krovinorez, KUBOTA -770,- Eur mes. brutto
Údržba ciest, komunikácií a zelene v BA
Hrabinská 0948/652104, recepcia@aii.sk

Občianska
riadková
inzercia

HĽADÁME PANI
NA UPRATOVANIE KANCELÁRIÍ
DOPOLUDNIA NA 4 HOD.
OD 7,00 DO 11,00 V CENTRE MESTA A NA
VEČER NA 2,5 HODINY V PETRŽALKE

prijme ihneď

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim rôzne starožitnosti
aj v poškodenom stave.
Tel.: 0903 753 758

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»Sympatická 54 r hľadá
priateľa na zoznámenie
0944 724 181

01 AUTO-MOTO / predaj

»Kúpim 1 izbový byt v Petržalke 0917 708 319
»Kúpim byt v Bratislave
0948 008 910
»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507
»Kúpim byt v Petržalke aj
zadĺžený 0917 708 319

02 AUTO-MOTO / iné
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03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj

CHCETE
SI PODAŤ
INZERÁT?
POŠLITE SMS

85 0278
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EDITORIÁL / SLUŽBY

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

ORAVA - zdravie
z prírody rozdáva

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

Penzión *** Oravská horáreň,
Oravský Podzámok č. 396, Vám
ponúka pobyty na 7 dní/6 nocí

iba za 156.- EUR/1 osoba a pobyt

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

Voľné termíny: 19.5 – 25.5. | 26.5 – 1.6. |
2.6 – 8.6. | 9.6 – 15.6. | 16.6. – 22.6. 2019
Pobyty sú podporované štátnou
dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov.

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

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!

V ponuke aj dovolenka
na rekreačné poukazy s 55% úhradou !!!
Rezervácie na čísle 0918 591 942
Informácie na www.oravskahoraren.sk



27-0049

Facebook: aiwsk

32-0031

www.aiw.sk

V cene pobytu: plná penzia, 2 x fakultatívny výlet,
Čaj o piatej, folklórne vystúpenie a iné BONUSY !!!

  

OPERÁTOR VÝROBY
800 - 1000 EUR/netto

900 - 1100 EUR/netto

  
11 EUR/hod.

V
    rtr  
  ts  r   tc

info@konstrukter.sk

www.pilulka.sk

www.konstrukter.sk
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85-0005

49-0041

Tel.: 0908 914 180

