BRATISLAVSKO
západ
Najčítanejšie regionálne noviny

PALIVOVÉ DREVO
0911 990 463

16-0170

02/659 674 21, 0905 621 229

16-0085

NÁTER STARŠÍCH
DVERÍ A OKIEN

Č. 26 / 28. JÚN 2019 / 23. ROČNÍK

PLECHOVÉ GARÁŽE
www.kupdodomu.sk

59-0196

voliery pre psov

0905 20 70 59

Týždenne do 67 000 domácností

ˇ
TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY PRÍSTRESKY
ALTÁNKY BALKÓNY
DREVO - HLINÍK - OCEĽ - SKLO - PLECH - BRAMAC

0915 135 811

Od zákl ado v až po stre chu ...

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

6542 2387
0905 616 329

Kontakt: 0905 758 469
0905 877 690

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

DVERÍ
A
ZÁRUBNÍ

Pre veľký záujem o naše služby pranie kobercov
rozširujeme službu pre Bratislavu, a to v podobe
ODVOZU a DOVOZU priamo na adresu zákazníkovi.

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

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836

°
°

www.portas-renovacie.sk

európska jednotka v renováciách

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

32-0010-2

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

Služba je spoplatnená 9,90 € (jednorazovo) a obmedzená
na jeden deň v týždni, a to v utorok.

www.pranie-kobercov.sk
PO-PI 9:00 - 18:00

Čistiareň SUNIX
Mlynarovičova 18,
Bratislava – Petržalka

32-0003-6

RENOVÁCIA

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

na upratovanie
kancelárskych priestorov
od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto
66-0007-3

www.tepovaniekm.sk
tel.: 0949 85 11 10

10-0029

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

0918 623 064

Príjmeme
spoľahlivé panie

Karol Mikláš

TEPOVANIE

PRÍSTREŠKY PRE AUTÁ

www.promontglass.sk
87-0009

ZÁHRADNÉ DOMČEKY

promontglass@promontglass.sk

HĹBKOVÉ

22
rokov

RÁMOVÉ ZASKLENIE

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

94-0098

PROMONT GLASS s.r.o.

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

REKONŠTRUKCIE BYTOV
VSTAVANÉ SKRINE, ŠATNÍKY
BEZPEČTNOSTNÉ DVERE

0903/ 344 343

INTERIÉROVÉ DVERE

Holíčska 7, Bratislava

LAMINÁTOVÉ PODLAHY

KUCHYNSKÉ LINKY NA MIERU
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
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www.vstavaneskrine.com
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52-0080

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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Je za nami. Leto so smutným začiatkom. Pritom to bol kedysi pradávno
sviatok, sprevádzaný tými najbujarejšími oslavami. A zrodom nového života. Za starých čias sa veľa detí rodilo
práve deväť mesiacov po slnovrate.
Dieťa, počaté v tento deň, malo veľmi
vysokú pravdepodobnosť, že prežije,
keďže sa narodilo už do jari.
Tentoraz sa na slnovrat u nás
umieralo. Na zábave. To je veľmi
zvláštna súvislosť – musieť umrieť na
zábave. Len preto, že niekto s veľkými komplexmi nosieva so sebou tajne
a bez povolenia malú zbraň. Sebavedomí muži ju nepotrebujú, chráni ich
ich česť a zmysel pre spravodlivosť.
Slabosi sa ňou oháňajú čoraz častejšie.
Lebo ich život riadia iné ako základné ľudské hodnoty. Ale – asi je v tom
naozaj nejaký symbol - počas letného
slnovratu vraj bývali extrémne aktívni
práve démoni a bosorky.
Je mi ľúto, nesmierne ľúto mladého
človeka, podľa priateľov správneho
chlapca a smútim s nimi i s jeho rodinnými blízkymi. Tak isto si želám
uzdravenie zranených. A spravodlivý
trest pre strelca. Ale, slnovrat tento rok

na Slovensku zostane v pamäti zlý. Medzitým už bola aj Jánska noc, dúfam,
že krajšia, veselšia.
Ak sa teda radšej ako do minulosti pozrieme do budúcnosti – čaká nás
Deň slovanských vierozvestcov Cyrila
a Metoda. Piaty júl je štátnym sviatkom aj v Českej republike. Pod názvom
Deň slovanskej písomnosti a kultúry
ho poznajú v mnohých krajinách. A ak
ho vnímame aj z tejto stránky, určite to
nie je iba sviatok veriacich či kresťanov. Dvojica C+M tak či onak ovplyvnila aj to, že dnes môžeme hovoriť o našej
kultúre a kultúrnosti. Aj keď často viac
so smútkom, skepsou, ako s hrdosťou.
Ale na tom svätci vinu nenesú. To spôsobili iní a a najmä samozvaní „svätí“ našich čias. Možno práve v rámci
kultúrnosti, v jej mene a v zmysle jej
zachovania by nám nadchádzajúci veľký sviatok
mal vnuknúť silu povedať týmto svojvoľne „nanebovzatým“ dosť. Ale
to už sviatočne neznie,
najvyšší čas zaželať
pokojný a skrátený
pracovný týždeň.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Slovenčina naša

Nie čiperný, ale vrtký, obratný.
Nie čípok, ale čapík. Nie dopis, ale list.

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

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

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

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

Diétu DASH zostavili lekári a vedci z
amerického Národného ústavu pre
srdce, pľúca a krv, čo je jeden z Národných ústavov zdravia patriacich pod
Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb USA.
Osem rokov vyhrávala rebríček diét,
uznaných odborníkmi. Skratka DASH z
anglického Dietary Approaches to Stop
Hypertension, znamená vo voľnom preklade „diétne odporúčania na zastavenie
vysokého krvného tlaku“. Ale prax ukázala, že efekt je oveľa pestrejší a znižuje
krvný tlak, riziko srdcového zlyhávania,
hladinu cholesterolu, výskyt srdcového infarktu a mozgovej porážky, výskyt
cukrovky a zlepšuje jej kompenzáciu,
progresiu obličkových ochorení a ýskyt
obličkových kameňov, výskyt depresií a
hmotnosť.
Práve zníženie hmotnosti o 5 - 15
kilogramov spravilo diétu tak populárnu. Základom DASH diéty je konzumovať potraviny, ktoré zasýtia bez toho,
aby vám dodávali nadbytočnú energiu.
Dôležitý je dostatočný príjem bielkovín,
staviť na „zdravé tuky“ a potraviny s prirodzene nízkym výskytom soli. V praxi
to znamená dostatok zeleniny, ovocia a
celozrnných výrobkov, nízkotukové potraviny, ryby, hydina, strukoviny, orechy,
rastlinný olej, obmedzenie vysokotukových potravín – mastné mäsá a výrobky
z nich, plnotučné mliečne výrobky, kokosový a palmový olej, denne dostatok bielkovín - ryby, hydina, tvaroh, obmedzenie

nápojov obsahujúcich cukor a sladkostí.
Dôležité je sledovať počet porcií za
deň, ktoré sa skladajú z presne stanovených zložiek a nevynechávať porcie.
Okrem pravidelnosti v jedení, samozrejmosťou je dostatok spánku, aspoň 7 hodín denne, dostatok tekutín a vyhýbanie
sa nadmernému prijímaniu kofeínu. Diéta má tri fázy:
Prvá fáza trvá dva týždne a je zameraná na zníženie príjmu sacharidov. Organizmus sa tak naštartuje k rýchlejšiemu
spaľovaniu. V tejto fáze sú vylúčené cukry, aj tie v ovocí, obilniny. Príjem bielkovín je zvýšený. Okrem regulácie krvného
tlaku, dochádza k zníženiu hmotnosti a
aj psychicky je pozorovať prísun energie.
Druhá fáza trvá dva mesiace a je už
voľnejšia na prísun sacharidov, vrátane
ovocia a výrobkov z celozrnnej múky.
Sladkosti, sladké pečivo a biely cukor je
naďalej obmedzený. Okrem úbytku kilogramov, poklesu krvného tlaku, laboratórne vidieť zlepšenie hladiny krvného
cukru a cholesterolu.
Tretia fáza vlastne predstavuje zdrazdra
redpový životný štýl. Je predpokladom, že výsledkyy z
predchádzajúcich fázz a
avonovovytvorené
stravovacie návyky vyústia do
týzdravého životného štýlu.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy
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REMESELNÍCI
»GLAZOVANIE VANÍ. 29 rokov
prax, 6 rokov záruka. Cena
70 €. Tel.: 0904 267 926
www.glazovanievani.estranky.sk
»Glazúrovanie vaní
0905 983 602

ELEKTROINŠTALÁCIE
»Elektroinštalácie 24 hod.
Prípojky, práca s plošinou
do 22m. Revízne správy
0904 466 149

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 nátery stierky
0949 576 829
»Maľov k y- r ýchle - č isto
0905 723 981

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

OPRAVA PRAČIEK

Diéta DASH – 8 rokov číslo 1
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Komerčná
riadková
inzercia

2

»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

KLIMATIZÁCIE
»0905 616 431

KRTKOVANIE
ČISTENIE
PONUKA PRÁCE
ÚČTOVNÍCTVO, MZDY
DOVOLENKA
KRTKOVANIE
REMESELNÍCI
ÚČTOVNÍCTVO, MZDY
PREDÁM
PRE KRÁSU
KÚPIM
VZDELANIE
KURZY
AUTO MOTO
OKNÁ
PREPRAVA

AJ VY CHCETE INZEROVAŤ? BRATISLAVSKO@REGIONPRESS.SK

»

BRATISLAVSKO
Smutný slnovrat
západ

STRIHANIE
PSOV

Nie doprovod, ale sprievod. Slovenčina naša
Nie dielčí, ale čiastkový.

LACHOVA 18, PETRŽALKA

INZERCIA

KP - ŠENKVICE - Mur. Pr. - Vodo + Elektro
- Rez. - Vŕt - Búr - Panel - Betón - Murivo.

0905 799 782

Odvoz - Statik. Tel. 0905 700 118, 0903 225 232

SBS GUARDING s. r. o.

ZUBNÁ AMBULANCIA

príjme strážnikov na prevádzky

Stromová 16 - Kramáre
0905 662 407

BILLA Bratislava Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Kaufland Bratislava Mzda: 3,5868 €/h. brutto

nazarbabinski@gmail.com

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

Práce vo výškach

0903 969 611

Nástup ihneď.
0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

32-0050-2

AMBULANCIA IMPLANTOLÓGIE
0907 709 992

32-0005-6

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK

36-0007

0910 982 902

32-0066

LEN NA OBJEDNÁVKU

PALIVOVÉ
DREVO

Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov

OKIEN

ROLIET
ŽALÚZIÍ ZÁCLON

0903 791 159

24-0019

VÝROBA A OPRAVA

POLIENKA aj GUĽATINA

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

16-0170

VŠETKY PLEMENA

51-0117

3
SLUŽBY

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

09-85

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

94-0058

www.roletynicol.sk
AF TRADE SLOVAKIA s.r.o.

0944 114 930 • 0902 156 516 www.aftrade.sk

do 195 €

do 175 €

do 125 €

Nejde Vám biznis?
Oslovujte efektívne:
efektívne

bratislavsko@regionpress.sk
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VIZITKY

>

Lokálne oslovenie zákazníkov
vo vašich mestských èastiach

34

0905 719 1
3

59-0091

0944 113 140

131190243

PLASTOVÉ ROLETY

Montujeme aj na tenké rámy okien v zateplených bytovkách
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eKASA, ACN / KULTÚRA

Poslanci prijali novelu zákona v oblasti kontroly

Nové podmienky pre pokuty za eKasu

Na stránkach nášho týždenníka
sme v uplynulom týždni informovali o zmenách súvisiacich s
eKasou platných od 1. júla 2019.
Parlament v stredu 19.júna prijal
novelu zákona a tak sa veci opäť
menia.
Termín spustenia eKasy 1. júl 2019
zostáva síce zachovaný aj po schválení
novely zákona o elektronickej registračnej pokladnici, ktorú v stredu prijali
poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, upravujú sa však podmienky
pre oblasť kontroly. „Pokuty za nezavedenie eKasy po 1. júli 2019 sa nebudú
podnikateľom ukladať do konca tohto
kalendárneho roka, respektíve uložené
pokuty sa zrušia, ak podnikateľ do účinnosti v stredu schválenej novely požiadal o pridelenie kódu pokladnice eKasa
klient,“ informovala Ivana Skokanová,
hovorkyňa finančnej správy.

registračných pokladníc (ERP).

Majte na pamäti:

-Podnikatelia, ktorí v súčasnosti už
evidujú tržby v eKase, majú povinnosť
naďalej používať eKasu. Táto povinnosť
sa týka aj všetkých nových prevádzok,
ktoré vznikli po 1. apríli 2019 a vzniknú
po 1. júli 2019.
-Podnikatelia, ktorí doteraz evidovali
tržby v ERP a nedisponujú eKasou musia po 1. júli 2019 používať doterajšiu
pokladnicu (ERP) aj so zrušeným daňovým kódom pokladnice. Certifikované
riešenie eKasy si majú čas zaobstarať do
konca roka 2019. Uvedené však platí len
za podmienky, že do účinnosti v stredu
schválenej novely zákona požiadali o
pridelenie kódu eKasy.

Koho budú pokutovať
a koho zatiaľ nie?

V čase od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019 platí prechodné obdobie na
nepokutovanie podnikateľov finančPovinnosť evidovať tržby v poklad- nou správou za nepoužívanie eKasy.
niciach sa nemení. Rovnako sa nemení „Pokutovať však bude finančná správa
povinnosť podnikateľa požiadať finanč- tých podnikateľov, ktorí od 1. júla 2019
nú správu o pridelenie kódu pokladnice nebudú používať eKasu a do dňa účineKasa. V platnosti zostáva aj ustano- nosti v stredu schválenej novely zákona
venie, že k tomuto dátumu sa zrušia nepožiadali finančnú správu o prideledaňové kódy súčasných elektronických nie kódu eKasa,“ objasnila Skokanová.

Na certifikovanú eKasu
máte čas do konca roka, ak...

ilustračné foto

zdroj Alexas-Fotos pixabay

Podľa jej informácií eviduje v súčasnosti
finančná správa vyše 196 000 pokladníc
aktívnych v systéme eKasa. Je to 82% zo
všetkých v súčasnosti používaných pokladníc (240 000). Do konca tohto mesiaca je finančná správa pripravená vybaviť všetky žiadosti o registráciu. Systém
eKasa je pre nových podnikateľov

Modlitba je nenahraditeľná
Všetko sa dá niečím nahradiť. Len
modlitba sa nedá nahradiť ničím.
Hoci modlitba nie je všetkým, všetko
bez modlitby je ničím.
Modlitba je to najväčšie, najdôležitejšie a najsilnejšie, čoho je človek schopný. Je to prvé prikázanie. A zároveň prvé
povolanie človeka: stáť v modlitbe pred
Bohom, klaňať sa mu. Ako stvorenia
sme vyšli z Božieho srdca, preto aj naše
srdce túži po Bohu, aby prebývalo v
Ňom. Tak ako nás dýchanie udržuje pri
živote, tak modlitba napĺňa našu dušu
Božím životom. Bez modlitby človek
vnútorne zomrie.
Ako však docieliť, aby sa tak inštinktívne, ako dýchame, aj modlitba stala
tou najprirodzenejšou pohnútkou nášho
srdca? Začnime ako apoštoli prosbou:
„Pane, nauč nás modliť sa“ (Lk 11,
1). Pre modlitbu sa musíme vždy nanovo rozhodnúť, otvoriť svoje srdce Bohu.
Modlitba mení človeka, jeho cítenie,
jeho myslenie, jeho rozhodnutia a činy.
Nemecký básnik Angelus Silesius napísal: „Ten, kto sa skutočne modlí, sa
premení na toho, ku komu sa modlí.“
Aj keď niekedy cítime, že naše srdce je
chladné a akoby mŕtve, nie je pokrytectvo pokľaknúť, priznať si svoju neschopnosť modliť sa a jednoducho túžiť
po Bohu. Ak napriek všetkým ťažkostiam, vnútornej suchopárnosti a roztržitosti vytrváme v modlitbe, Boh
nám neodmietne svoju milosť. On
sám túži po tom, aby bol stredobodom

nášho srdca, aby nás mohol inšpirovať
a viesť po ceste života. Potom aj všetky
naše skutky a práca sa stanú modlitbou.
Keď sa v modlitbe približujeme k
Bohu a hľadáme spoločenstvo s Ním,
nájdeme stále viac aj cestu jeden
k druhému. Naučíme sa žiť jeden pre
druhého. Svätá Matka Tereza, ktorá
sa takmer bez prestania modlila ruženec, sa raz opýtala jedného bohoslovca:
„Koľko hodín denne sa modlíš?“ Seminarista bol prekvapený: „Matka, ja
som od Vás očakával, že sa ma spýtate,
čo robím pre chudobných. Prečo sa ma
pýtate, koľko hodín sa modlím? “ V tom
Matka Tereza vzala jeho ruky do svojich
a povedala: „Syn môj, bez Boha sme
vždy príliš chudobní na to, aby sme
mohli pomôcť chudobným! Pamätaj
si: Ja som len úbohá žena, ktorá sa
modlí. Keď sa modlím, Boh vkladá
svoju lásku do môjho srdca a len tak
dokážem milovať chudobných - pretože sa modlím!“
dlí, nikdyy neprenepre
Ten, kto sa modlí,
hliadne blížneho v núreto
dzi. Nech nám preto
zácžiadny čas nie je vzácvený
nejší ako ten strávený
hráv modlitbe. Keď vyhráitbu,
me zápas o modlitbu,
vyhráme všetky ďalšie
boje.

» P. Martin Mária Barta

duchovný asistent ACN
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povinný od 1. apríla. Cieľom projektu
je zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných
pokladníc s finančnou správou, ako aj
zefektívniť boj proti daňovým únikom.
Informácie poskytla Finančná správa
Slovenskej republiky
Redakčne spracovala Renáta Kopáčová
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PRÁVNIK RADÍ, ZA ŽIVOT / SLUŽBY, REALITY

Kampaň za krásu staroby

Uzavretie manželstva osobou mladšou ako 18 rokov
úradnej povinnosti rozhodne (aj bez podaného návrhu), že takéto manželstvo nebolo
platne uzatvorené. Manželstvo sa potom
považuje za neuzavreté. Nebude sa rozhodovať o neplatnosti manželstva a stane sa
platným, aj keď neboli splnené zákonné
podmienky pre jeho platnosť, ak do vyhlásenia manželstva za neplatné bude odstránená okolnosť, ktorá mala za následok
neplatnosť uzatvoreného manželstva. Na
okolnosť, ktorá má za následok neplatnosť
uzatvoreného manželstva sa nebude prihliadať, ak manžel alebo manželka, ktorí
boli v čase uzatvorenia manželstva maloletí starší ako 16 rokov, už dovŕšili 18. rok
veku, alebo ak manželka otehotnela. Takéto manželstvo sa bude považovať za platne
uzatvorené. Uzavretie manželstva maloletým starším ako 16 rokov, s ktorým vyjadril
súhlas súd, je veľmi dôležité aj z hľadiska
spôsobilosti tejto maloletej osoby na právne
úkony. Uzavretím manželstva takýto maloletý snúbenec alebo obaja maloletí snúbenci nadobúdajú plnoletosť, a teda aj spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Ak
už raz takýmto spôsobom bola plnoletosť
nadobudnutá, nestráca sa ani v prípade
zániku manželstva, a ani v prípade vyhlásenia manželstva za neplatné.

„Ani výrazný prílev migrantov, ani
výrazne vyššia ako predpokladaná
úhrnná plodnosť nezabráni populačnému starnutiu našej spoločnosti.“

zmiernenie demografického prepadu.
Riešenia sa týkajú celého systémového
prístupu naprieč všetkými oblasťami:
od podpory pôrodnosti cez sociálnu,
rodinnú, migračnú, bytovú i zdravotnú
politiku.

Sú to vážne slová. Citát je zo záverov
Slovenskej štatistickej a demografickej
Napriek tomu, že o kríze demograspoločnosti, ktoré vydala teraz v júni.
fie vieme už najmenej niekoľko desaťročí, doterajšie „opatrenia na centrálZanedbanie reálneho demografic- nej, regionálnej i lokálnej úrovni sú
kého stavu nás totiž vženie do trendu nedostatočné, v niektorých oblastiach
veľmi nelichotivého pre ochranu živo- v podstate žiadne, a niektoré idú proti
ta a ľudskej dôstojnosti: starí ľudia sa reálnej adaptácii na nezvratné demostanú pre nás bremenom, ktorého sa grafické zmeny“. Tieto slová sa vzťabudeme chcieť zbaviť. Pri dnešných hujú na všetky politické reprezentácie
chýbajúcich etických a morálnych zá- – koaličné či opozičné.
sadách a pri stratégiách ekonomickej
efektívnosti nebude ľahké argumenSpolu s politickými stratégiami je
tovať proti eutanázii na želanie (či bez totiž dôležitá aj výchova k úcte k starneho). Už dnes prebiehajú diskusie ším ľuďom. Etika medzigeneračných
spochybňujúce právo na život (nie iba vzťahov – teda ústup od dôrazu na
nenarodeného ale i toho žijúceho) člo- ekonomické a majetkové záujmy, od
veka. Opatrenia na záchranu demogra- individualistických túžob k spoluúfie preto musia byť alternatívou.
časti a zodpovednosti, od osobných
výhod k naplneniu altruistických stráSpráva konštatuje, že populačné nok človeka. Intenzívne šírme lásku
starnutie tu je a bude výraznou črtou k rodičom, starým rodičom, dávajme
budúceho demografického vývoja. príklad starostlivosti. Nehanbime sa
Podľa nej je „nezvratné a nastane s prechádzať po meste s invalidným vopravdepodobnosťou
hraničiacou zíkom, vezmime starkých na kultúrne
s istotou.“ Vieme pritom, že slovo podujatia, do spoločnosti, aby si mladí
„istota“ sa pri štatistických hodnote- zvykli na tvár staroby. Veď raz budú oni
niach vyskytuje zriedkavo. Závery jed- jej nositeľmi.
noznačne hovoria, že začať s populačnou politikou treba hneď, a to aspoň na
» Mária Raučinová, Fórum života

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

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

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
3 izbový byt
Bratislava

0910 925 357

16-0031

ZASKLIEVANIE

Najnižšie podanie: 130 000,00 EUR

Termín konania dražby:
dňa 24.07.2019 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby:
CONFERENCE ROOM 2 (KS2),
na prízemí, PREMIUM business
hotel bratislava, Priekopy 20/A,
821 08 Bratislava, okres Bratislava II, Bratislavský kraj.

BALKÓNOV A LODŽIÍ
JEME
POSKYTU

,
NÝ SERVIS
POZÁORNUTOČVANÝCH SYSTÉMOV

ZADARMO

NAMI M

VACÍCH
ZASKLIE OV
M
É
T
S
SY
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AKCIA na rok 2019 podľa výberu

Dražobná zábezpeka:15 000,00 EUR
Predmet dražby: trojizbový byt byt č. 12, 3.p., vchod Račianska 53,
ulica: Račianska, v bytovom dome súpisné č. 1516, postavenom na parcele
registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parcelným č. 11805.
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového
domu súpisné č. 1516 a spoluvlastnícky podiel k pozemku, parcele registra
„C“ evidovanej na katastrálnej mape ako parcelné č. 11805, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 556 m2 o veľkosti 8312/181680.
Predmet dražby je evidovaný na LV č. 2006, k.ú. Nové Mesto.

ĂĄŖøðúýðÿāĎóûþúąôăøýþąŭóāűøðú
Ăøôśúðÿāþăø÷üĈĉĄ
yýþűĂăôąýĎĉĽðąðZÿāøþñùôóýĎąúôYEZĉðĂúûôýı

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)

Kontakt: 02/32202724, 0911 833 859,
krajicek@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk

B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o. ðĄăþāøĉþąðýĎüþýăĎűýðŷāüð
52-0005-104

02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465, bomax@bomax.sk
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Zákon o rodine umožňuje uzavrieť
manželstvo aj osobe mladšej ako 18 rokov, musí však byť staršia ako 16 rokov.
Uzavretie manželstva takejto osoby musí
súčasne povoliť súd. Nedostatok veku snúbencov je okolnosťou, ktorá vylučuje vznik
platného manželstva. Manželstvo nemôže
uzatvoriť maloletý. Pokiaľ by nastala situácia, že by manželstvo uzatvoril maloletý,
ktorý ani nedovŕšil 16. rok veku, vôbec
nemožno uvažovať o platnom alebo neplatnom uzatvorení manželstva, ale pôjde
o zdanlivé, putatívne manželstvo, t. j. neexistujúce. Manželstvo od začiatku vôbec
nevzniklo, a teda nevyvoláva žiadne právne následky. Zdanlivé manželstvo nemôže
súd vyhlásiť za neplatné, pretože nevzniklo
a neprichádza do úvahy jeho konvalidácia,
t. j. odstránenie okolnosti, ktorá vylučuje
uzatvorenie manželstva, aby bolo považované za platne uzatvorené. Výnimočne,
ak je to v súlade s účelom manželstva,
môže súd povoliť uzavretie manželstva aj
maloletému. Podmienkou je, že maloletý
snúbenec je starší ako 16 rokov. V prípade
dodržania presne stanovených zákonných
podmienok je možné povoliť uzavretie
manželstva, aj keby obaja snúbenci boli
maloletí, ale staršie ako 16 rokov. Snúbenci
sú povinní k žiadosti o uzatvorenie manželstva okrem iného doložiť aj rozhodnutie
súdu o povolenie uzatvoriť manželstvo. Ak
by snúbenci, z ktorých jeden alebo obaja
sú maloletí, ale starší ako 16 rokov uzatvorili manželstvo bez súhlasu súdu, bolo by
neplatné. V takom prípade súd zo svojej
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Nemožno odpísať štyri pätiny
Slovenska I
Na rovinu dnes s pani Jelou Tvrdoňovou, dlhoročnou odborníčkou pre rozvoj vidieka na Slovensku aj v EU.

mestá. To je totiž náš veľmi pestrý a rôznorodý slovenský vidiek – všetko okrem Bratislavy a Košíc, vrátane ich okolia.

Slovensko bolo oddávna charakterizované ako vidiecka krajina. Lenže vidiek
vymiera. Nie je to ľahkovážna politika?
Podľa názvu vašej rubriky teda na rovinu: nie je toto náhodou pohľad niektorých
Bratislavčanov, ktorí celý rok tvrdo pracujú
pre nadnárodnú korporáciu, v zime idú do
Álp lyžovať, v lete k moru a slovenský vidiek
poznajú maximálne iba cez malokarpatské
vínne pivnice? Prepáčte tú ostrosť, ale už vidím ako by zareagovali na túto otázku moji
priatelia z Liptova, Turca, Horného Považia
a Spiša, ale – áno aj z Gemeru, Malohontu,
Zemplína a Šariša.

Sú však regióny, kde vidiek žije iba
vďaka tomu, že ho pri živote drží staršia generácia.
Je to najmä východ krajiny alebo juh
stredného Slovenska. Tam vidiek naozaj
predstavuje iba stredná a staršia generácia.
Mladí sú preč – väčšinou tam, kde sa dá len
trochu lepšie zarobiť. Krátkodobo si situáciu
vyriešili a stali sa – okrem výnimiek – kdesi
vo svete druhoradými ľuďmi. Prečo sa toto
deje? No jednoducho preto, že my (alebo tí,
čo preberajú politickú zodpovednosť?) nevieme nič lepšie, iba dovoliť iným, alebo aj
svojim, drancovať práve vidiecke regióny a
vyvážať surovinu namiesto tvorby pridanej
Otázka mala teda asi znieť správne ľah- hodnoty, ktorá by priniesla prácu a príjem,
napríklad aj týmto mladým.
kovážna centrálna politika...
(Dokončenie nabudúce.)
Ľudia, ktorí napriek tomu, aká je politika
nepriaznivá pre vidiek, tieto regióny držia
» Ivan Brožík
vitálne, a robia z neho priestor pre kvalitný
život. Otázkou je, ako toto úsilie podporuje politika. Teda tá skôr blokuje aktívnych
ľudí, a naopak aktívne podporuje tých, čo
sú už bohatí dosť, ako napríklad nadnárodné automobilové spoločnosti a ich subdodávateľov. A vravia tomu podpora rozvoja zamestnanosti. Nedá sa totiž len tak odpísať
80 percent krajiny a takmer polovicu ľudí,
ktorí žijú v obciach do 5000 obyvateľov a
» Jela Tvrdoňová
ďalšie státisíce obývajúce početné malé

BRATISLAVSKO HĽADÁ
KOLPORTÉROV
západ

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 67 000 domácností a ﬁriem

na roznos novín počas víkendov na dohodu

+ príplatky: vačší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

RUSOVCE- min. 17,50 EUR brutto za roznos
PETRŽALKA - min. 4,51 EUR brutto za roznos

ČUŇOVO - min. 6,60 EUR brutto za roznos
INFO: 0907 887 362, Po - Pia od 8.30 do 16.30
dist.bratislavsko@regionpress.sk

Občianska
riadková
inzercia

Vtipy
týždňa
» V škole sa pýta učiteľka:
- Povedz, Miško, čo sa
dáva do jaterníc?
- ...
- Ty nevieš? Veď si mäsiarov syn!
- Však preto. Keď vyzradím, otec ma zabije.

»

Otec sa pýta:
- Aká bola dnešná hodina
chémie, Jožko?
- Učili sme sa vyrábať
výbušninu!
- A zajtra čo budete robiť
v škole?
- V akej škole?

»

Janko príde domov a
hovorí:
- Dostal som päťku z
matematiky a jednotku z
hudobnej.
- A to sa ti po tej päťke
chcelo ešte spievať?

»

Učiteľ nemčiny hovorí:
- Ak si slovo zopakujete 3
krát, tak bude vaše.
Z poslednej lavice sa ozve
dievčenský hlas:
- Fero! Fero! Fero!

»

Učiteľka dala žiakom
slohovú úlohu s témou
„Keby som bol riaditeľom
ﬁrmy.“
Všetci žiaci sa pustili do
písania, iba Jožko nie.
Učiteľka sa pýta:
- Prečo nepíšeš, Jožko?
- Čakám na sekretárku...

»

Traja chlapci ťahajú na
internát kravu. Vrátnik ich
zastaví:
- Kam s tou kravou?
- Viete, máme radi mlieko,
tak si ju budeme chovať
a dojiť.
- A čo ten smrad a neporiadok?
- Hádam si postupne
zvykne.

»

- Oco, potešil by si sa,
keby som ti daroval k
narodeninám kravatu?
- No... viac by ma potešilo
dobré vysvedčenie.
- Neskoro. Už som kúpil
kravatu.

» redakcia
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Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

07 REALITY / iné

02 AUTO-MOTO / iné

»Kúpim byt v Petržalke aj
zadĺžený 0917 708 319
»Kúpim 1 izbový byt v Petržalke 0917 708 319

03 BYTY / predaj
»Predám 2-izb byt v Ma Juh, posch. 1/8, 50 m2, +
pivnica, cena 75.000 €.
Tel. 0948 091 425
»Predám 3i tehlový byt s
garážou a pivnicou na Liptove. Cena 55-tis. Rk nevolať. 0918 314 503

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
»Predám novostavbu 4 izb.
RD tesne pred dokončením typu bungalov 333 na
575m2 pozemku v Šenkviciach, 133.000 €, 0911 771
577, RK nevolať.
»Predám 2-podlažný RD v
Gajaroch vhodný na 2-generačné bývanie, pozemok
10,3 ára, cena dohodou.
Tel. 0905 438 605
»Predám starší RD v širsom
centre PRIEVIDZE 5+1, 11a
pozemok, všetky IS cena
130000e. Tel. 0903 987 831

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim byt v Bratislave
0948 008 910
»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507
»Predám chatu v Ma Nad
Výhonom, na 4 ár pozemku, zast.plocha 20 m2, cena
18.000 €. Tel. 0905 438 605
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08 STAVBA
»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
»Kúpim haki lešenie,
0908 532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim rôzne starožitnosti
aj poškodené.
Tel.: 0903 753 758
»Kúpim rôzne starožitnosti
a moderné umenie aj celú
pozostalosť 0904 564 530

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
»Predám jelenie parohy,
trofeje, poľovnícku výstroj
a taniere zdobené poľovníckou tématikou.
Tel.: 0902 679 183
»Predám prikývku ušitú z
kožušín na gauč 190x160cm
a na 2 kreslá 60x160cm.
Tel.: 0902 679 183
»Predám rozličnú fototechniku, vhodné i pre zberateľov a funkčný starší písací
stroj vhodný pre zberateľov.
T.: 0902 679 183

14 RÔZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

CHCETE
SI PODAŤ
INZERÁT?
POŠLITE SMS
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Nemožno odpísať štyri pätiny Slovenska II
(dokončenie)

Existuje nejaká vízia pre vidiek,
aby sa stal atraktívny aj pre mladé
rodiny na ňom?
Neviem o žiadnej vízii zo strany súčasných parlamentných politikov. Isté
je, že ľudia mimo tejto scény rôzne vízie majú. Treba sa však pozrieť na to,
čo naozaj môže fungovať. Pán Kravčík
hovorí o malom vodnom cykle ako riešení klimatických zmien a o vode ako
ústrednom zdroji práve tých to riešení.
Musíme mu dať za pravdu, praktický život nás o tom denno-denne presviedča.
To sú prírodné zákony - a keď konečne
pripustíme, že človek je (aké prekvapenie!!!) súčasťou prírody a rovnako aj
spoločnosť, ktorú tvorí, jedno je hneď
jasné - to čo platí pre vodu, platí aj o peniazoch, ktoré sú atribútom ekonomiky
a vyjadrením jej pochodov.

a na druhej bohatnú tí, ktorí bohatí už
sú. Inými slovami - „a nezaprší a nezaprší“ tam kde sa tvoria zdroje, ale povodne peňazí sa sypú na tých, čo ich už
majú dosť a odvádzajú zisky ktoviekam.
Aká je teda vízia? Skrátiť cyklus obehu
zdrojov a peňazí tým, že obnovíme regionálne trhy, že dovolíme (konečne!!!)
našim ľuďom podnikať a predávať tým
svojim v regiónoch čo vyrobia a uvidíte
ako sa začnú mať ľudia na vidieku. Je to
také jednoduché!! Pozrite sa smerom do
Rakúska, tam tak žijú desaťročia, ale aj
u nás sú už príklady.

Kde teda začať, keď je všetko v
cudzích rukách?
No predsa cez potraviny, ktoré tak
ako vzduch, voda a slnko sú súčasťou nášho ekosystému a teda aj nášho organizmu. Dovoľme našim výrobcom, aby nám priamo predávali
naše – najlepšie regionálne potraviny
priamo v regiónoch a urobíme veľa
pre svoje zdravie osobné a aj ekonomické. To roztočí aj ostatné sektory.

Jela Tvrdoňová

zdroj jt

nevyvážame iba drevo ale aj kyslík a uhlík!!!)) a primárnym plodinám, podporiť
znova spracovanie a priamy predaj. Pridaná hodnota výrobkov a služieb sú totiž
Pekné prirovnanie, naznačuje,
toľko spomínané skutočné riešenia pre viže tok peňazí by sa mal nasmero- Čo je v súčasnosti najpálčivejším diek, lebo prinášajú automaticky príjem a
problémom slovenského vidieka? prácu. Všetko ostatné sú len prázdne slovať inam?
To znamená, že ak sa rozširuje cykMusíme použiť všetky dostupné ná- vá a ak sú aj činy, tak len ak krátkodobé.
lus obehu zdrojov a peňazí ako teraz stroje na pridávanie hodnoty našim Žiaľ, teraz to ide naopak – vyvážame surov liberálnej globálnej spoločnosti – je surovinám (napríklad konečne zastaviť viny, príjem a prácu tam, kde sú už dávno
jasné že na jednej strane rastie chudoba masový vývoz dreva z regiónov – veď múdri a toto tam tým svojim desaťročia

Prijmeme do TPP aj na DOPČ
pracovníkov SBS v BA

SBS
Práca v SBS?

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

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

52-0103

Tel.: 0903 419 969 , 0903 740 643

nerobia. Iba politici, ktorí o tomto prestanú hovoriť, ale začnú aktívne v prospech
tohto smeru fungovať, tvoriť a používať
vhodné nástroje, ma presvedčia. Znova
sa vrátim k pánu Kravčíkovi. On tvrdí, že
udržať vodu v krajine znamená život, ja k
tomu pridávam: udržať zdroje a peniaze v
krajine, kde sa tvoria, znamená kvalitný
život a koniec biedy.
(Nabudúce s pánom Michalom Kravčíkom.)
Ivan Brožík

Informácie na: 0905 880 127
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94-0110

Na rovinu aj dnes s pani Jelou Tvrdoňovou, dlhoročnou
odborníčkou pre rozvoj vidieka na Slovensku aj v EÚ.
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EDITORIÁL / SLUŽBY

prijme do pracovného
pomeru:

 

Vodič kamiónovej prepravy
(JIT prepravy)

  
IBA ZA 228€

- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

1 osoba a pobyt !!!
Pre dôchodcov iba za 178€

    103€

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

Cena zahŕňa ubytovanie,
plnú penziu, výlety, program.

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno

www.oravskahoraren.sk

OBNOVA STRIECH

85-0005

34-0112

27-0084

Rezervácie: 0918 591 942
Oravský Podzámok č. 396
32-0079

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

KURZ SBS

Slovenská firma

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

v BRATISLAVE

kurz začína 22. 7. 2019

BEZ DEMONTÁŽE !
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
NON STOP lin
BITÚMENOVOU LEPENKOU
ka

195 €

0944 720 932

t ZÁRUKA MINIMÁLNE
20 ROKOV
VYKONÁVAME OPRAVY:
t
NAJLEPŠIA
CENA
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
t ŽIADNA ZÁLOHA
obnova plochých striech technológiou COPERNIT t PRVOTRIEDNA
záruka minimálne 20 rokov
KVALITA

85_0433

Volajte:

0904 001 475

Evidovaní na Úrade práce
môžu mať kurz ZADARMO!

32-0100

t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

CENA

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny
splátky od 35 €

zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

rámové

0948 787 777 | www.balkona.eu

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0054

ZĽAVY AŽ DO 30%

