
BZ 19-20 strana 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 67 000 domácností 

BRATISLAVSKO
západ

Č. 20 / 17. MÁJ 2019 / 23. ROČNÍK

52
-0

05
4

Akcia na vstavané skrine do 30%. 
Dodanie od 3-15 dní. Záruka až 5 rokov.

 REKONŠTRUKCIE BYTOV
 VSTAVANÉ SKRINE, ŠATNÍKY
 LAMINÁTOVÉ PODLAHY
 BEZPEČTNOSTNÉ DVERE
 INTERIÉROVÉ DVERE 
 KUCHYNSKÉ LINKY NA MIERU

 PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

0903/ 344 343
Holíčska 7, Bratislava

0948/ 442 444
Bratislavská 72, Pezinok

www.vstavaneskrine.com

Na predajňu je potrebné sa telefonicky objednať. Otváracie hodiny v BA:
Po: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 17.00 h, Ut  - Štv: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 17.00 h 
Pia: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 16.00 h,           So: 10.00 - 12.00 h
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Čistiareň SUNIX 
Mlynarovičova 18, 

Bratislava – Petržalka
www.pranie-kobercov.sk

PO-PI 9:00 - 18:00

Pre veľký záujem o naše služby pranie kobercov 
rozširujeme službu pre Bratislavu, a to v podobe 

ODVOZU a DOVOZU priamo na adresu zákazníkovi.

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836
Služba je spoplatnená 9,90 € (jednorazovo) a obmedzená  

na jeden deň v týždni, a to v utorok.

Zákazník si môže sám zabezpečiť odvoz a dovoz kobercov
na našu kamennú zberňu.

66
-0

00
7-

3

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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STRIHANIE 
PSOV

VŠETKY PLEMENA
LACHOVA 18, PETRŽALKA
LEN NA OBJEDNÁVKU

       0910 982 902
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zlaté šperky, strieborné 
príbory, tácky
zlaté mince, bankovky 
a filatelistické zbierky

Tel: 0903 704 242

KÚPIM 
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Jelenia 24, 1. poschodie, Bratislava  tel.: 0919 188 535

RENOVÁCIA DVERÍ
A 

ZÁRUBNÍ
°  vyrobíme a zrenovujeme aj BEZFALCOVÉ dvere
°  nové dvere na mieru do pôvodných zárubní
°  bez búrania, špiny a hluku
°  výborná údržba, žiadne nátery
°  obhliadka, poradenstvo a kľučka ku každým dverám ZDARMA

európska jednotka v renováciách
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ZUBNÁ AMBULANCIA
Stromová 16 - Kramáre

0905 662 407

AMBULANCIA IMPLANTOLÓGIE
0907 709 992

nazarbabinski@gmail.com

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK
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KOSENIE ZÁHRAD
KROVYNOREZOM 
0919 177 337
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NÁTER  STARŠÍCH
DVERÍ A OKIEN

02/659 674 21, 0905 621 229
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO

Prosím Vás, ktorí ste 

,

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
Zámocká 6873/14, Bratislava, IČO: 42287511

Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 
917 01 Trnava, IČO: 36252417
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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 

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

bratislavsko@regionpress.sk

Redakcia: Martinčekova 17 
BRATISLAVA

INZERCIA

BRATISLAVSKO
západ

DISTRIBÚCIA (67.000 domácností)

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
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 31.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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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

Existujú ľudské postoje, ktoré stojí 
za to zaznamenať. Lebo, našťastie, 
ešte stále existujú ľudia, ktorým je 
ľahostajnosť k veciam cudzia. Na-
opak, k spravodlivosti, morálke a 
ľudskosti sa budú hlásiť do posled-
ného dychu.

Pani Emília Žitná má 86 rokov. 
Prežila si toho veľa. Ako dievča veľa 
najmä zlého. Nedávno videla výsled-
ky prieskumu volebných preferencií. 
Keďže on-line svet je pre jej generáciu 
nie až tak blízky, poprosila vnuka. A s 
vnukom sme sa v redakcii dohodli, že 
jej prosbu zverejníme. Pani Emília ape-
luje:

„Neverila som, že režim, kedy sme 
sa deň čo deň triasli od strachu, keď 
ľudia zomierali pre besnenie názorov 
a inakosť, keď sme bežali a ukrývali sa 
bosí v noci a v zime po lesoch, boli sme 
smädní a hladní, že ten režim bude nie-
kto znovu obdivovať. Utekali sme pred 
frontom a všetkým tým zlom a nevedeli 
sme, aké bude ráno. Neverila som, že 
tie myšlienky sa môžu v civilizova-
nom svete vrátiť. Je jedno, či tie ha-
nebné myšlienky hlásajú priamo alebo 
ich cynicky skrývajú do odkazov.

Ospravedlňujem sa za moju generá-
ciu, že sme vás dostatočne nenaučili ro-
zoznať cynickú pretvárku. Pretože aj v 
našej dobe sme ich právoplatne zvolili 

a neverili sme všetkým tým správam o 
ich zločinoch. Nečakala som, že sa raz 
tieto názory dokážu vrátiť v takej sile. 
Ich nositelia obchodujú s myšlien-
kou, že hrdá krajina môže fungovať 
len s poslušnými a odovzdanými 
ľuďmi bez vlastného názoru. Lenže 
človečina nie je obchod. Láska, pokora 
a ľudskosť sa kúpiť nedá.

Nenávidia inakosť, lenže pestrofa-
rebnosť je pre život a prírodu prirodze-
ná. Slobodu, človečinu a intelekt nevy-
hubí žiadna zbraň na svete. Akokoľvek 
dokonalá bude.

Prosím všetkých ľudí navôkol, 
aby pri najbližšej voľbe uvažovali 
rozumom aj srdcom. Pretože my sme 
toto pre svoje deti a vnúčatá nechceli. 
Nechceli sme, aby čo i len náznakom 
opäť prežívali tie pekelné hrôzy a vô-
bec sa nad tým museli zamýšľať. Aby to 
všetko raz a navždy zostalo mementom 
doby a varovaním.“

Pani Emília v časoch vojny dostala 
reumu a ohluchla na jedno ucho z tej 
zimy v lese keď sa ukrývali pred fašis-
tami. A dostala týfus keď pila z poto-
ka vodu a v ružomberskej nemocnici 
skoro  s kamarátkou zomrela... Dnes 
vo veku 86 rokov prosí ľudí, aby mali 
rozum.

Prosba babičky plnej človečiny

» red
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tel.: 0949 85 11 10

sedačky, postele,
koberce, 

kožené sedačky

tepujem.sktepujem.sktepujem.sk
HĹBKOVÉ TEPOVANIE
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ELEKTRIKÁR

KVALITNE a SPOĽAHLIVO

volajte
0904 763 222

elektroinštalačné 
práce BYTOV a RD
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
5
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KP - ŠENKVICE - Mur. Pr. - Vodo + Elektro

- Rez. - Vŕt - Búr - Panel - Betón - Murivo. 
Odvoz - Statik. Tel. 0905 700 118, 0903 225 232
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0910 925 357

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

»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce 
0940 384 665

»www.vodo-instalater.sk 
0903 557 127

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

»Maľby stierky vikendy aj 
sviatky 0949 576 829
»Maľby, podlahy 
0915 462 513
»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

»Prídem k Vám 0902 257 
996, 0910 803 603

»0905 616 431

Komerčná
riadková
inzercia

REMESELNÍCI

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA TV, ELEKTRO

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

VZDELANIE

KURZY

AUTO MOTO

DOVOLENKA

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

PREDÁM

KÚPIM

PREPRAVA

SLUŽBY

KRTKOVANIE

OKNÁ

KLIMATIZÁCIE

PRE KRÁSU

REMESELNÍCI

VODA-KÚRENIE-PLYN

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

OPRAVA PRAČIEK

KRTKOVANIE

ČISTENIE

PONUKA PRÁCE

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

Najčítanejšie

regionálne

noviny

bratislavsko@regionpress.sk

Oslovujte efektívne:
Lokálne oslovenie zákazníkov 
vo vašich mestských èastiach

Oslovujte efektívne

Nejde Vám biznis?
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Najlepšia sezóna
na nové Suzuki
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ZIMNÉ KOLESÁ

V CENE
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Diagnostika nízkej hladiny vitamínu 
D je možná na základe klinického ob-
razu. Je pravdepodobná, ak má človek 
dve a viac z ochorení ako sú únavový 
syndróm, chronická bolestivosť, oste-
oporóza alebo depresia. Ak má navy-
še ochorenie srdca a ciev, cukrovku, 
poruchu metabolizmu tukov, obezitu, 
alebo ochorenie imunitného systému, 
pravdepodobnosť sa zvyšuje. 

Hladinu vitamínu D je možnú stanoviť 
laboratórne vyšetrením vzorky krvi.

Zdroje vitamínu D: Hlavným zdrojom 
je slnečné žiarenie, preto 2-3 krát do týž-
dňa, hlavne na jar a v lete, by sme mali telo 
vystaviť slnečným lúčom aspoň na 20mi-
nút na väčšom povrchu tela. Vyhýbať sa 
treba ale silnému žiareniu na pravé polud-
nie – vhodné je ráno do 11.hodiny a poo-
bede po 15.hodine, 10-15 minút bez krému 
s ochranným filtrom a potom samozrejme 
s ochranným faktorom ako prevencia 
pred spálením a vznikom rakovinových 
ochorení kože, výšku ochranného faktora 
treba zvoliť podľa typu kože. Vo vyššom 
veku však významne klesá schopnosť zís-
kať vitamin D zo slnečného žiarenia.

Stravovanie dopĺňa do 10 percent po-
trebného vitamínu D. Nakoľko je rozpust-
ný v tukoch, vyskytuje sa v potravinách, 
ktoré prirodzene obsahujú rôzne druhy 
tuku. Zdrojom sú hlavne ryby, najmä 
tuniak, makrela, losos, sardinky, ale 
aj naše sladkovodné. Ryby patria do 

jedálneho lístka minimálne 2 krát do 
týždňa. Nachádza sa aj v treščej pečeni, 
rybom oleji. V teľacej a kuracej  pečeni je 
ho o niečo menej. Vyskytuje sa vo vajíč-
ku, najviac v žĺtku, masle a smotane, v 
syroch. Obsah v kravskom mlieku závisí 
od ročného obdobia. V rastlinných potra-
vinách je ho málo, hlavne v orechoch a 
avokáde. 

Pri zistenej nízkej hladine vitamínu D 
aj napriek dostatočnému príjmu potra-
vou a pravidelnom a rozumnom slnení je 
vhodné dopĺňať vo forme kvapiek alebo 
tabliet. Predtým je vhodné poznať hladi-
nu vitamínu D v krvi a skontrolovať po 2 
mesiacoch užívania.

Nízka hladina vitamínu D sa týka 
veľkej časti populácie. Hlavnou príči-
nou je podcenenie slnečnej expozície ako 
hlavného zdroja vitamínu D pre organiz-
mus. Čoraz viac sme v uzavretých priesto-
roch, ľudia sú schovaní v dopravných 
prostriedkoch namiesto chôdze peši, deti 
sa menej hrajú vonku, menej času sa trá-
vi vonku, či už v záhradách, 
pri športoch, alebo najbež-
nejšej chôdzi. Tento trend 
je celosvetový a preto aj je 
nízka hladina vitamínu D 
pozorovaná celosvetovo, 
nás nevynímajúc.

Vitamín D, alebo 
- kam nechodí lekár, chodí slnko

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

metabolizmu a výživy

menej času sa trá
adách,
jbež-
end 
aj je
u D 
o, 
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Konzultácia s výživovou 
špecialistkou 

Trápia Vás zdravotné problémy s obezitou?

(zvýšený tlak, cholesterol, krvný cukor, bolesti kľbov)

Máte tráviace ťažkosti? Neviete prečo nechudnete?

Chudnete pomaly a vracia sa Vám hmotnosť?

Svet zdravia - Karlova Ves / Petržalka  0948 773 180 

ODBORNÍK NA VÝŽIVU

teraz len za 7,90 € pre DVE OSOBY
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VYSÁDZANIE TRÁVNIKOV
KOSENIE TRÁVNIKOV 
(ŤAŽKO ZARASTENÝCH PLÔCH)

ČISTENIE POZEMKOV
0944 527 442

ESLINGEROVÉ VÝMENA POPRUHU NÁTER
SERVIS AJ TÝCH NAJSTARŠÍCH VONKAJŠÍCH DREVENÝCH ROLIET

DREVENÉ ROLETY

. . .spoľahlivosť,  r ýchlosť,  čistota...

DREVENÉ ROLETY – Korenačka
Klimkovičová 4, 841 01 Bratislava

0903 349 274 
info@drevenerolety.sk
www.drevenerolety.sk
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Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov  

a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

Práce vo výškach               0903 969 611   
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

AKCIA ZĽAVA DO 30% Možnosť výhry 300 €

balkóny terasyzimné záhrady 
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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
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Aj keď je počasie v posledných týž-
dňoch mimoriadne turbulentné, 
čoskoro k nám opäť zavítajú tropic-
ké horúčavy a dni plné slnka. Aj ten-
to rok je nesmierne dôležité myslieť 
na svoju kožu a materské znamien-
ka. 

Na slnku s mierou 
Aj pri letných radovánkach a opako-

vaní je nevyhnutné, aby sme mysleli 
na svoje zdravie. Materské znamienka, 
teda pigmentované kožné útvary sú na 
slnečné žiarenie mimoriadne citlivé. 
Znamienka sú vrodené alebo získané 
deformity kožného povrchu. 

Opaľujme sa s rozumom 
Aj keď máme akokoľvek odolný a 

zdravý organizmus, každé znamien-
ko sa pri nadmernom pobyte na slnku 
kože stať nebezpečným. Znamienka sú 
v podstate drobné nádory kože a treba 
ich mať neustále pod kontrolou a veno-
vať im potrebnú starostlivosť. Pri túžbe 
po bronzovej pokožke teda hráme ne-
bezpečný vabank.

Ach, tá prevencia
Najdôležitejšie je sa v letných dňoch 

vyvarovať najsilnejšiemu slnečnému 
žiareniu od 11: 00 do 15: 00 kedy na 
ľudskú kožu pôsobí najsilnejšie UV žia-
renie. Dôležité je to najmä pri svetlom 
type pokožky, ktorý je veľmi náchylný 
na nárazové spálenie sa na prudkom 

slnku. Samozrejme, nedá sa žiť bez sln-
ka a v akejsi vitríne. Dôležité sú pravi-
delne preventívne prehliadky.

ABCDE
Ak spozorujete jeden z nasledovných 

varovných príznakov, bezodkladne 
navštívte dermatológa, ktorý dôkladne 
vyšetrí jednotlivé znamienka dermato-
skopom a jednoznačne rozozná „nebez-
pečné“ štruktúry:
A – ASYMETRIA - znamienko nepravi-
delného tvaru s vyčnievajúcimi okrajmi
B – BORDERS - znamienko je nejasne 
ohraničené od okolitého kožného re-
liéfu
C – COLOR – znamienko zmenilo priro-
dzenú hnedú farbu alebo je zakrvácané
D – DIAMETER – znamienko nemá 
presiahnuť priemer 5-6 cm
E – EVOLVING – nepriaznivým prí-
znakom je aj vyvýšenie znamienka nad 
úroveň okolitej kože

V prípade klinicky a histologicky 
nebezpečných znamienok sa vykoná 
drobný chirurgický zákrok, ktorý sa 
nutne uskutoční v akomkoľvek ročnom 
období. Ak sa chcete vyhnúť nepríjem-
nému pocitu z chirurgického výkonu, 
dbajte na prevenciu a opaľujte sa s mie-
rou a po väčšinu času v tieni. Pokožka si 
zachová sviežosť a elastickosť a vyhne-
te sa aj úpalu. Rozvaha je to najlepšie, 
čo pre zdravie svojej pokožky môžete 
urobiť.

Znamienka bez bolesti

» Miško Scheibenreif
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AF TRADE SLOVAKIA s.r.o.
0944 114 930 • 0902 156 516   www.aftrade.sk

PLASTOVÉ ROLETY
Montujeme aj na tenké rámy okien v zateplených bytovkách

do 175 € do 195 €do 125 €

VIZITKY

0905 719 134

>

Bratislavsko 
na Facebooku

klikajte!
http://www.facebook.com/bratislavsko.sk

INZERCIA
0905 719 134
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Rozšírte 
svoju 

klientelu!Ste elektrikár alebo zastupujete spoločnosť, 
ktorá zamestnáva elektrikárov?

Ročne evidujeme viac než  20 000 žiadostí o pripojenie. 

Chcete bezplatne zverejniť 
ponuku vašich služieb na stránke 
Západoslovenskej distribučnej?

Staňte sa preto súčasťou výberu 
preverených elektrikárov a technikov 

a rozšírte svoju klientelu.

Kliknite na odkaz Ako sa stať odporúčaným elektrikárom, 
kde nájdete postup zverejnenia a všetky potrebné informácie.

Staňte sa odporúčaným elektrikárom 
a získajte nových zákazníkov
Ako sa stať odporúčaným elektrikárom

www.zsdis.sk/elektrikari

Po zániku bezpodielového spo-
luvlastníctva manželov (ďalej len 
„BSM“) sa v  zmysle Občianskeho 
zákonníka (ďalej len „Zákon“) vy-
koná jeho vyporiadanie. Zákon po-
zná tri spôsoby vyporiadania BSM, 
a to dohodou, súdnym rozhodnutím 
a zákonnou domnienkou. 

Najčastejšie využívaným spôsobom 
vyporiadania BSM je uzatvorenie do-
hody o vyporiadaní BSM. Dohodu o vy-
poriadaní BSM možno uzatvoriť ústne, 
písomne a mlčky - konkludentne, pri-
čom Zákon vyžaduje písomnú formu 
len v prípade, že sa takáto dohoda týka 
nehnuteľnosti. Z dôvodu právnej istoty 
je však vhodné dohodu o vyporiadaní 
BSM uzatvoriť v  písomnej forme, ke-
ďže pri ústnej či konkludentnej forme 
dohody existuje väčšie riziko budúcej 
spornosti, týkajúcej sa zhody prejavov 
vôle bývalých manželov. 

V súvislosti s formou dohody o vy-
poriadaní BSM je potrebné uviesť, že 
aj napriek možnosti uzavretia dohody 
o  vyporiadaní BSM ústne či konklu-
dentne, sú manželia povinní vydať si 
na požiadanie písomné potvrdenie 
o  tom, ako sa vyporiadali. V  zmysle 
vyššie uvedeného je v prípade vyporia-
dania BSM potrebné riadiť sa určitými 
zásadami, ktoré ustanovuje Zákon. Bý-

valí manželia sa však môžu dohodnúť 
tak, že aplikáciu týchto zásad vylúčia. 
V tomto prípade je potrebné si uvedo-
miť, že na dohodu o vyporiadaní BSM 
sa vzťahujú všeobecné ustanovenia 
Zákona ako na každý iný právny úkon. 

Ak by teda nastala situácia, kedy 
by bývalí manželia úplne vylúčili pred-
metné zásady a v dohode o vyporiada-
ní BSM by sa dohodli tým spôsobom, 
že všetky aktíva by nadobudol len 
jeden z bývalých manželov, bol by ta-
kýto právny úkon s najväčšou pravde-
podobnosťou považovaný za absolút-
ne neplatný právny úkon. O  platnosti 
takejto dohody o vyporiadaní BSM by 
bolo možné uvažovať v  prípade exis-
tencie dôvodu ospravedlňujúceho jej 
uzavretie v  takomto znení. Vzhľadom 
na zmysel vyporiadania BSM je doho-
du o vyporiadaní BSM možné uzatvoriť 
až po jeho zániku. 

To znamená, že dohoda uzatvorená 
v čase pred zánikom BSM by bola pre 
rozpor so zákonom neplatná. 

Vyporiadanie bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov dohodou

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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» Miroslav Beblavý» Miroslav Beblavý



BZ 19-20 strana 8

8

POLITICKÁ INZERCIA

www.obycajniludia.sk

DO EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU

poslanec NR SR | Trnava | 46 rokov

Predstavujem Vám 13 výborných kandidátov na našej 
kandidátke. Ja som sa rozhodol voliť Petra Polláka (č. 
3) a prosím aj Vás, ktorí mi dôverujete o krúžok pre 
neho. Doba je mimoriadne vážna a chcem aj týmto 
gestom dokázať celej Európe, že Slovensko je odvážna 
krajina a pred fašistami hlavu neskloní. Áno, Peťo je 
Róm, ale zároveň Človek hodný našej dôvery. Ďakujem. 

LUCIA GREŠKOVITSOVÁ
asistentka poslanca NR SR | Košice | 29 rokov

Aj tí najzraniteľnejší majú právo na dôstojné životné 
podmienky a plnohodnotné začlenenie do spoločnosti. 
Kľúčovým je rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu  
či rovnosť príležitostí na trhu práce.

IGOR DUŠENKA
právnik | Bardejov | 31 rokov

Výhody členstva v EÚ sú nespochybniteľné. Chcem 
zachovať a posilniť to, čo v Európskej únii funguje a 
nestrácať čas tým, čo dokážu národné štáty lepšie a 
efektívnejšie zvládnuť sami.

DUŠAN ŠÁNDOR
poradca pre výskum a inovácie | Pezinok | 47 rokov

Sme je krajina, tvorivých, pracovitých a usilovných ľudí, 
ktorá má čo ponúknuť Európe a svetu. Spolu vytvoríme 
podmienky, aby sme sa dokázali ešte lepšie presadiť v 
silnej konkurencii.

LUCIA RENNEROVÁ
tlmočníčka v európskych inštitúciách
Košice | 55 rokov

EÚ nám poskytuje mier, bezpečnosť, ale aj finančnú 
podporu na rozvoj a vyrovnávanie rozdielov. Preto 
budem mať vždy na zreteli záujmy obyvateľov svojej 
krajiny a regiónov.

PAVOL JUSKO
vysokoškolský pedagóg | Bratislava | 55 rokov

Verím v ekonomicky prosperujúce, sociálne, spravodlivé 
a sebavedomé Slovensko, ktoré sa v EÚ nestratí. 
Garanciou dôstojného postavenia našej vlasti je však aj 
ochrana tradícií a hodnôt.

EVA IVANOVOVÁ
ekonómka | Prievidza | 39 rokov

Chcem, aby sa európske rozvojové fondy využívali 
na správne veci. Na projekty a investície, ktoré nám, 
ľuďom na Slovensku, prinesú rozvoj, prosperitu a viac 
lepšie platených pracovných miest.

MICHAL ŠIPOŠ
občiansky aktivista proti hazardu
Stará Ľubovňa | 37 rokov

Aj naše regióny sa môžu úspešne rozvíjať, aby boli lepším 
miestom pre život. Aby sme to dosiahli, európske peniaze 
sa musia používať na rozumné projekty, z ktorých budú 
mať úžitok obyčajní ľudia a nie oligarchovia.

PETER POLLÁK
vysokoškolský pedagóg | Levoča | 46 rokov

V krajinách EÚ nebola 74 rokov vojna. Chcem mier aj 
pre naše deti a vnúčatá. Poďme voliť a nedovoľme 
európskym fašistom náš dom mieru zničiť. Veľmi si 
vážim dôveru Igora a celého hnutia OĽANO. Budem 
Vaším hlasom.

ZITA PLEŠTINSKÁ
starostka | Chmeľnica | 57 rokov

Ak zlepšíme podnikateľské prostredie, ľudia budú mať 
šancu na lepšie platy. Pri tvorbe európskej legislatívy 
nesmieme zabúdať ani na kresťanské hodnoty, na 
ktorých stojí naša civilizácia. 

DOMINIK DRDUL
študent a občiansky aktivista v oblasti práv osôb 
so zdravotným postihnutím | Trnava | 21 rokov

Chcem sa pričiniť o lepšie Slovensko a lepšiu Európu 
pre každého. Mojim cieľom je, aby v Európskom 
parlamente znel náš hlas aj pri témach práv 
marginalizovaných skupín.

EVA HORVÁTHOVÁ
lekárka | Bratislava | 44 rokov

Slovensko sa musí stať hrdým a rovnocenným partnerom 
na európskej scéne. Budem presadzovať také riešenia, 
aby šikovní ľudia neboli nútení odchádzať za prácou do 
zahraničia.

MILAN POTOCKÝ
novinár a občiansky aktivista
Michalovce | 43 rokov

EÚ je motorom rozvoja regiónov. Využime preto 
jedinečnú šancu a príležitosti, ktoré nám naše  
členstvo v tomto prestížnom klube ponúka.

25. mája  
svoj 

MATÚŠ  BYSTRIANSKY
mediálny poradca | Dolná Strehová | 24 rokov

Aj v európskych centrálach musí zaznieť hlas 
protikorupčného hnutia, ktorým je OĽANO od svojho 
vzniku. Máme jasnú víziu, výborný program a reálne ciele 
pre lepší život všetkých ľudí. 
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ZDRAVIE

Spite kvalitne vďaka prírodným materiálom 

  -

 Na základe vyjadrení lekárov je jednou 

 
  

OBJEDNÁVAJTE NA:   0905 601 198  /   WWW.LEVANDULKA.SK

my áno...
Spíte dobre?

uuuuuužžžžž žžžžžžiiiiiiaaaaaadddddddnnnnnneeeeee ppppppprreeddrrraaažžžžeennéé
uuuuummeellé mmaatttttrrrraaaaacccccee
vvvvvyyyyyyrrrrrrrooooooobbbbbeeeeeennnnnnééééé zzz rrrooppyyyyyyyy

Bavlna je dokonalo prieduš-
ný materiál a tvorí ideálnu kombiná-
ciu s vlnou. Mäkká, silná a príjemná 
na dotyk.

Prírodný kaučuk   
pochádza zo stromu kaučukovník. 
Zárukou najvyššej kvality je certi-
fikát 100% prírodného kaučuku. 
Kaučuk je najlepšou alternatívou 
umelých pen alebo molitánu. Na 
rozdiel od pružín nevytvára rušivý 
šum, neuchováva statickú elektrinu 
a lepšie pruží. Spolu s ortopédmi 
sme vytvorili jednu tuhosť ideálnu 
pre každého.

Levanduľa je známa pre 
svoje relaxačné a upokojujúce vlast-
nosti. Vaša myseľ sa upokojí a za-
spávanie bude rýchle ako u dieťaťa. 
Levanduľa takisto pôsobí proti 
moľom a roztočom.

PVC - aj ked 85% slovákov spí na 
penových matracoch z PVC, my 
PVC nepoužívame. 
Ani na seba si neoblečieme tričko z 
umeliny, radšej z bavlny, prečo po-
tom spať na umeline..

,,

,,

A:   0905 60

Skúšobná doba 30 dní 
Doprava zadarmo (kuriérom až ku Vám domov) 

pre prvých 500 OBjednÁvok

zľava 20%
499 €

399,00 €
S dph
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ZAMESTNANIE, RELAX

»Predám starší RD v širšom 
centre PRIEVIDZE 5+1, 11a 
pozemok, všetky IS cena 
130000 €. Tel. 0903 987 831 

»Predám pozemok v Plav.
Štvrtku v chatovej oblasti o 
výmere 2345 m2, len vážny 
záujemca, dohoda istá.
Tel. 0911 600 122 

»Kúpim byt v Bratislave 
0948 008 910
»Kúpim garáž v Bratislave. 
Platba v hotovosti 
0918 479 756
»Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507
»Kúpim väčší alebo menší 
byt v Bratislave 
0918 479 756
»Kúpim stavebný pozemok 
v Bratislave vhodný na 
stavbu rodinného domu. 
Nie RK 0918 479 756

»Kúpim haki lešenie, 
0908 532 682 
»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

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     

08 STAVBA    

»Predám motorovú kosu 
putá 0949 363 307

»Kúpim staré hodinky, od-
znaky, vyznamenania, min-
ce. Tel.: 0905 545 874 
»Kúpim rôzne starožitnosti 
aj v poškodenom stave. 
Tel.: 0903 753 758 
»Kúpim staré hodinky, min-
ce, bankovky, odznaky, . 
Tel.: 0903 753 758 

»Predám veľký 2 byt obce 
Rohvce 28km od Ba 53 tisíc 
0948 765 463 

»Predám jelenie parohy, 
trofeje, poľovnícku výstroj 
a taniere zdobené poľov-
níckou tématikou. 
Tel.: 0902 679 183
»Predám prikývku ušitú z 
kožušín na gauč 190x160cm 
a na 2 kreslá 60x160cm. 
Tel.: 0902 679 183 
»Predám staršiu literatúru 
vo francúštine a nemčine 
0949 876 453 
»Podarujem difenbachiu 
Alexandra Matušku v prípa-
de záujmu ma kontaktujte 
na tel.č.: 02/65424551
»Predám rozličnú fototech-
niku, vhodné i pre zberate-
ľov a funkčný starší písací 
stroj vhodný pre zberateľov. 
T.: 0902 679 183

Občianska
riadková
inzercia
09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

16 ZOZNAMKA    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

CHCETE 
SI PODAŤ 
INZERÁT?

POŠLITE  SMS
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A.I.I. Technické služby s. r. o. 
prijme ihneď

  VEDÚCI prevádzky - 1.770 € mesačne brutto

  Ručný pracovník - 680,- Eur mes. brutto

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

 VODIČ "C" -  1.150 € mesačne brutto  

KOSEC ručný krovinorez, KUBOTA  -770,- Eur mes. brutto

UPRATOVAČKA na ½ úväzok - 365,- Eur mes. brutto

Údržba ciest, komunikácií a zelene v BA 
Hrabinská 0948/652104, recepcia@aii.sk

Základná zložka mzdy a ODMENY,
možnosť UBYTOVANIA ZDARMA
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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 

0905 877 690 
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Kontakt: monika.zikova@leadec-services.com
- pre zaslanie životopisu

tel. kontakt: 0911 544 003 

Leadec s. r. o. prijmeme do TPP 
UPRATOVAČOV/KY

Stručná pracovná náplň: 

Mzda: 547 € brutto/mesiac + osobné ohodnotenie a pohyblivé zložky
až do 150 € /mesiac, stravné lístky v hodnote 4 € 

ručné a strojové upratovanie a čistenie
vo výrobných halách  
Nástup: ihneď
Ponúkame: stabilný príjem, príspevok na stravu, istotu dlhodobého 
 zamestnania, dochádzkový bonus, príspevok na dopravu, zákonné príplatky 

Požadujeme: manuálnu zručnosť, ochotu pracovať na 3 zmeny 
Pracovisko:   Priemyselný park Devínska Nová Ves
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EDITORIÁL / SLUŽBY

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

Ruské skleníky - ZGT

     429,- 
362,-€

viac ako
300

modelov

        4
362

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom  
prev.: Pezinok          -   0917 861 305 
prev.: ������������������-   0918 250 213 
prev.: Košice            -   0915 147 170  
prev.: Nitra                -   0908 136 854 
prev.: Bans.Bystrica -  0915 905 112  

www.krby-tuma.sk
tel. 0905 394 055

KRBY

kkkkkkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
�������	
����������
��

���TO, RÝCHL�����	
�������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754
85
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26

www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180 - 0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 

800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

��	
�������� 

11 EUR/hod.

�
	�������������� 

(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto

��������	
�����������

85
-0
00
5


