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BRATISLAVSKO
západ
TEPOVANIE

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

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

ZUBNÁ AMBULANCIA
Stromová 16 - Kramáre
0905 662 407

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!
10-0029

0903 969 611

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

POLIENKA aj GUĽATINA

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
32-0104

0917 649 213

6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

… pre budúce generácie.

Siete pre Alergikov

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK

Nanotechnológie

RENOVÁCIA

DVERÍ
A
ZÁRUBNÍ

Zimné záhrady
Zasklenie balkónov

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

Sl
32-0010-3

www.portas-renovacie.sk

HPS mont, spol. s r.o.
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Jelenia 24, 1. poschodie, Bratislava tel.: 0919 188 535

enský v
ov

www.hpsmont.sk
Slovenský výrobok
Slovenský výrobca

52-0041-1

nazarbabinski@gmail.com

Dodávka a Servis Okien; žalúzie; siete
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32-0005-7

AMBULANCIA IMPLANTOLÓGIE
0907 709 992

94-0031

Práce vo výškach

PALIVOVÉ
DREVO

Karol Mikláš

16-0233

HĹBKOVÉ

Týždenne do 67 000 domácností

66-0007-3

Najčítanejšie regionálne noviny
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2. s nízkou - ovocie a zelenina s obsahom škrobov, celozrnné obilniny a cereálie, nízkotučné mäso
3. so strednou – mäso, syry, hranolJe menej známa u nás, o to viac je ky, polevy na šaláty, chlieb, praclíky,
vyhľadávaná hollywoodskymi celebri- zmrzlina a koláče
4. s vysokou – čipsy, cukríky, maslo,
tami. Vypracovala ju univerzitná profesorka Barbara Rolls. Je to krátkodobá olej, koláče
diéta, pri ktorej rýchlo dosiahnete cieľ.
Jej podstata je v objeme potravín.
Základ stravy sú potraviny z prvej
Pocit sýtosti je dosiahnutý pri napl- a druhej kategórie. Čím viac ich bude,
není žalúdka objemom s nízkou ener- tým bude efekt výraznejší.
Výhodou diéty je , že obsahuje veľa
getickou hodnotou. Medzi potravinami
sa vyberajú tie, ktoré majú väčší podiel vitamínov, vlákniny, dostatočne hydvody v rovnakom množstve – zelenina ratuje, ale vzhľadom na to, že je nízkoa ovocie a súčasne aj málo kalórií a do- energetická, je určená na krátkodobé
statok bielkovín - napríklad biele mäso. použitie, niekedy na „schudnutie do
Jedlá a potraviny s vysokým podielom plaviek alebo šiat“.
vody sú polievky 80-95 percent, ovocie
a zelenina 80 – 95 percent, jogurty 75 perPríklad dennej stravy:
cent, cestoviny 65 percent - tu je dobré ich Raňajky: sladký alebo slaný variant
pripravovať „al dente“, aby boli cítiť pri - nízkotučný jogurt s ananásom alebo
kúsaní a neboli príliš mäkké. V skladbe nízkotučný jogurt s uhorkou a bylinkastravy chýbajú tučné výrobky – tučné mi, prípadne aj s cesnakom
mäso a syry, cukor, výrobky z cukru, Desiata: melón
bo na pare robená
sladké a energetické nápoje. Vhodné sú Obed: grilovaná alebo
om
všetky druhy melónov, ananás, citrusové ryba so zeleným šalátom
plody a biele mäso, paradajky, uhorky, Olovrant: uhorka a paradajka
cukiny a nízkotučné mliečne výrobky.
alát
Potraviny sú rozdelené do štyroch Večera: pestrý šalát
zkos vajíčkom alebo nízkokategórií podľa energetickej hodnoty:
1. s veľmi nízkou – tieto možno jesť tučným syrom
kedykoľvek a v akomkoľvek množstve,
do dosiahnutia pocitu sýtosti: ovocie » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
a zelenina s nízkym obsahom škrobov,
Diabetologička, odborníčka na poruchy
nízkotučné mlieko a polievkový vývar
metabolizmu a výživy
Volumetrická diéta má 6. miesto v poradí najlepších diét a 2. miesto medzi
redukčnými.

16-0233

Martinčekova 17
BRATISLAVA
bratislavsko@regionpress.sk

Redakcia:

Komerčná
riadková
inzercia
PONUKA PRÁCE
»Hľadáme opatrovateľku
na zastupovanie na 24
hodín. Strava a ubytovanie
zdarma + ﬁnančná odmena. Tel.: 0905 386 852

REMESELNÍCI
»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce
0940 384 665
»GLAZOVANIE VANÍ. 29 rokov
prax, 6 rokov záruka. Cena
70 €. Tel.: 0904 267 926
www.glazovanievani.estranky.sk

SLUŽBY
»KOSENIE ZÁHRAD KROVINOREZOM 0919 177 337

ELEKTROINŠTALÁCIE
»Elektroinštalácie 24 hod.
Prípojky, práca s plošinou
do 22m. Revízne správy.
Vytyčovanie káblových porúch. Pílenie stromov, orezy
aj pod napätím. Projektovanie 0904 466 149

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

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

Choroba, ktorá nás môže prekvapiť
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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

Jednou z typických infekčných letných chorôb je tzv. Legionárska choroba známa tiež ako legionelóza.
Táto forma zápalu pľúc je spojená
s vysokou horúčkou a hnačkami a postihuje najmä malé deti, starých ľudí
a osoby so zníženou imunitou. Postihnúť však môže aj celkom zdravých na
dovolenkách či kúpaliskách.
Legionárska choroba je vyvolaná
baktériami – legionelami (Legionella
pneumophila). Mimoriadne obľubujú
najmä sladkú vodu a teplotu od 30 do
45 stupňov Celzia. Naopak pri teplote
nad 60 stupňov hynú. Typicky sa šíria
najmä nedostatočne kontrolovanými
klimatizáciami či vzduchotechnikou
a ventilátormi, ale tiež na kúpaliskách,
v sprchách hotelov, detských táboroch
a inými verejnými vodnými zariadeniami (studne, vodovody, fontány či vodojemy). Zaznamenané boli aj prípady
šírenia inhalátormi, ktoré sa používajú
na liečbu dýchacích ochorení v nemocniciach.
Legionárska choroba bola prvýkrát
diagnostikovaná po lokálnej smrteľnej
epidémii z roku 1976 v jednom z hotelov
v americkej Philadelphii. V lete toho
roka sa tam stretli na konferencii veteráni amerického vojska, ktorí začali
počas pobytu trpieť ťažkým kašľom,
horúčkami a zápalom pľúc. Z 221 nakazených zomrelo 34 mužov aj napriek
okamžitej liečbe penicilínom.
Legionelóza sa typický šíri vodný-

mi zdrojmi a aerosólom, teda rozptylenými kvapalnými časticami v plyne.
Vstupnou cestou je ústna dutina a nosové štrbiny, odkiaľ baktérie nasadajú
na nosohltan a postupne zostupujú
prieduškami až do pľúc.
Inkubačná doba je 2 až 10 dní
a klinické príznaky sú typické. Vysoké
horúčky, ťažký kašeľ, dýchavičnosť,
hnačky , vracanie a celkové vysilenie
organizmu. Pri oneskorenej liečbe
vedie u oslabených pacientov až v 20
percentách k zlyhaniu pecene, obličiek,
žiaľ, aj k úmrtiu. V ťažkých prípadoch
musia byť pacienti hospitalizovaní na
jednotke intenzívnej starostlivosti a dostať infúznu antibiotickú terapiu. Penicilín je neúčinný. V najťažších prípadoch je nutná umelá pľúcna ventilácia.
Ďalšie ochorenie, ktoré legionely
spôsobujú je pontiacka horúčka. Je to
miernejšia forma legionárskej choroby
s horúčkou, kašľom, svalovou slabosťou, ale bez známok zápalu pľúc.
Prevencia legionelózy spočíva najmä v pravidelnej údržbe a čistení klimatizačných zariadení. Pri pobyte v dovolenkovom rezorte je vhodné nechať
odpustiť niekoľko minút vodu v sprche,
pričom batériu otočíme na najvyššiu
teplotu. Týmto jednoduchým opatrením necháme odpustiť a vysokou teplotou zahubíme baktérie zo sprchovej
hlavice v prvom prúde vody.

» Miško Scheibenreif
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Vtipy
týždňa

»Maľov k y- r ýchle - č isto
0905 723 981

»

»ZIMMERMANN
0905 54 74 76
»Matúš 0905 616 431

Príde zlodej do predajne
zvierat a tam mu papagáj
hovorí:
- Ježiš ťa vidí.
Zlodej si mrmle popod nos
- veď nie som veriaci .
Papagáj:
- Ježiš sa blíži .
Zlodej:
- Čo ma po ňom .
Papagáj:
- Ježiš je pitbul.

»

Tatrovkár zastavil v
motoreste, objednal si
obložené rožky, kávičku
a sadol si za stôl. Ledva
sa pustil do jedenia,
prišli dvaja motorkári
na Harleyoch, prisadli
si k nemu a všetko mu
zjedli a vypili. Tatrovkár sa
pokojne zdvihol, zaplatil
a vyšiel von. Motorkári sa
na seba chvíľu pozerajú a
hovoria si:
-No, tak toto bol nejaký
zbabelec. Ani biť sa mu
nechcelo...
Čašník ich počul a hovorí:
- Veru. Aj mne sa zdal
nejaký divný. A navyše
ani jazdiť nevie, lebo pred
chvíľou pred vchodom
zdemoloval dve motorky!

»pokračovanie na str. 5

OPRAVA CHLADNIČIEK

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

PONUKA PRÁCE
ÚČTOVNÍCTVO, MZDY
DOVOLENKA
KRTKOVANIE
REMESELNÍCI
ÚČTOVNÍCTVO, MZDY
KÚPIM
VZDELANIE
KURZY
AUTO MOTO
OKNÁ
PREPRAVA
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PRÁVNIK
RADÍ / SLUŽBY
EDITORIÁL
Výživné na dieťa

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 125 €

do 195 €

59-0091

V rámci týchto vzťahov majú členovia povinnosť poskytovať výživu ostatným členom, t. j. majú vyživovaciu
povinnosť. Najčastejšie spomínanou
vyživovacou povinnosťou je vyživovacia povinnosť rodičov k deťom. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov
k deťom je ich zákonná povinnosť,
ktorá vzniká narodením dieťaťa a trvá
do času, kým dieťa nie je schopné
samé sa živiť. Vyživovacou povinnosťou je zabezpečovanie a úhrada všetkých osobných potrieb dieťaťa. Dieťa
má nárok na rovnakú životnú úroveň
akú majú obaja jeho rodičia, a to nie
len v prípade, keď obaja žijú spolu s
dieťaťom, ale aj ak spolu nežijú v spoločnej domácnosti. V danom prípade
súd prihliada pri určení výživného na
skutočnosť, s ktorým rodičom dieťa
žije v spoločnej domácnosti, pretože
aj naturálne plnenie sa zohľadňuje a
je postavené na rovnakú úroveň ako
plnenie v peniazoch.
Vyživovacia povinnosť k deťom
vzniká priamo zo zákona, ale výšku
výživného je možné dohodou rodičov
alebo súdnym rozhodnutím upraviť.
Dohoda medzi rodičmi o výške výživného podlieha schváleniu súdom,
inak je nevykonateľná. Pri určovaní

rozsahu výživného sa zásadne vychádza zo schopností, možností a majetkových pomerov oboch rodičov
a odôvodnených potrieb dieťaťa. Tieto
potreby dieťaťa je nutné posudzovať
z niekoľkých hľadísk.
Medzi tieto hľadiská sa zaraďuje
najmä vek dieťaťa (potreby dieťaťa
rastú s jeho vekom), formy jeho prípravy na budúce povolanie a stupeň
vzdelania (s čím súvisí právo dieťaťa
na vzdelanie), hľadisko zdravotného
stavu dieťaťa (s tým súvisí potreba
zabezpečiť dieťaťu zdravý vývin), a či
má dieťa možnosť získať svoj vlastný
príjem z pracovnej – brigádnickej činnosti. Každý z rodičov si plní svoju
povinnosť samostatne podľa svojich
možností, schopností a majetkových
pomerov. Vyživovacia povinnosť
k dieťaťu trvá do času, kedy dieťa je
schopné sa samo živiť. Vekové rozhranie nie je určené. Nadobudnutie plnoletosti je v prípade výživného bezpredmetné. Hranicou je spôsobilosť
dieťaťa uhrádzať svoje odôvodnené
potreby.

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV
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

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

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.

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

INZERCIA
0905 799 782

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

Čistiareň SUNIX
Mlynarovičova 18,
Bratislava – Petržalka

32-0003-7

Medzi členmi rodiny vznikajú
manželstvom, rodičovstvom a príbuzenstvom vzťahy, ktorých úlohou je navzájom si pomáhať.

94-0121

Slovenčina naša

Nie situáciu mapovať, ale sledovať,
pozorovať, zaznamenávať.
Nie hírovať politika, ale vypočuť ho.
Nie monitorovať, ale sledovať.

ZASKLIEVANIE
BALKÓNOV A LODŽIÍ

,
NÝ SERVIS
POZÁORNUTOČVANÝCH SYSTÉMOV

ZADARMO

NAMI M

VACÍCH
ZASKLIE OV
M
É
T
S
SY
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Frézovanie

komínov

AKCIA na rok 2019 podľa výberu
ĂĄŖøðúýðÿāĎóûþúąôăøýþąŭóāűøðú
Ăøôśúðÿāþăø÷üĈĉĄ

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

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)

ZĽAVAEZ

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

ER

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

www.bomax.sk

94-0005-1

02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465, bomax@bomax.sk
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15-0004

JEME
POSKYTU

4
PRAMENE
EDITORIÁL//POLITICKÁ
SLUŽBY INZERCIA, SLUŽBY

Užitočné informácie v súvislosti s horskými či lesnými studničkami

Čo treba vedieť o studničkách
verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

a v prípade neoznačených zdrojov si všímať ich celkový stav a zvážiť použitie,
najmä ak voda z hľadiska senzorických
vlastnosti nepôsobí vyhovujúco. I voda,
ktorá má priezračnú farbu, je bez zákalu, zápachu a má ,,dobrú chuť“, však
nemusí byť zo zdravotného hľadiska
Vodou z neznámeho zdroja sa môžu bezpečná. Jediným spoľahlivým dôkašíriť predovšetkým pôvodcovia črev- zom zdravotnej bezpečnosti vody je jej
ných nákaz. Prejavmi ochorení môžu laboratórne vyšetrenie.
Ak je pri objektoch označenie, že ide
byť nevoľnosti, bolesti brucha a hlavy,
hnačky, kŕče a zvracania, teploty až o pitnú vodu, jej kvalita musí spĺňať požiadavky na zdravotnú bezpečnosť podtriašky.
ľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji

Priezračnosť vody v horských či
lesných studničkách nie je ukazovateľom jej zdravotnej bezpečnosti. Využívajte ich iba príležitostne
– a aj to iba studničky a pramene s
označením „Pitná voda“.

Čo nám hrozí, ak sa napijeme zo
studničky s kontaminovanou vodou?

Vodou z neznámeho zdroja sa môžu
šíriť predovšetkým pôvodcovia črevných nákaz, v našich podmienkach najmä gastroenteritíd a bacilárnej dyzentérie, z vírusových ochorení sú to najmä
ochorenia spôsobené rotavírusmi a
vírusom hepatitídy typu A. Prejavmi
ochorení môžu byť nevoľnosti, bolesti
brucha a hlavy, hnačky, kŕče a zvracania, teploty až triašky a pod.

O aký zdroj pitnej vody ide v prípade studničiek?

Sú využívané na pitné účely len príležitostne a nie sú určené na trvalé
využívanie a hromadné zásobovanie
pitnou vodou. Starostlivosť o ne nevykonáva obyčajne žiaden subjekt, nie
sú zabezpečené, sú voľne prístupné, a
teda aj „ľahko zraniteľné“. Používanie
vody z neznámych zdrojov, studničiek
aj prameňov vzhľadom na to, že nemajú
ochranné pásma, možno považovať za
rizikové.

Zabezpečuje ÚVZ SR kontrolu alebo dozor nad niektorými lesnými
studničkami?

Monitorovanie lesných studničiek a
prameňov, ktoré nie sú určené pre hromadné zásobovanie, orgány verejného
zdravotníctva nevykonávajú. Na základe spolupráce s obcami, občianskymi združeniami alebo štátnymi lesmi
vyšetrujú niektoré regionálne úrady
verejného zdravotníctva (RÚVZ) v SR
kvalitu vody v prameňoch alebo studničkách aspoň orientačne a to najmä v
lokalitách, ktoré sú turistický využívané. Ich cieľom je identifikovať prípadne

Do akej miery je bezpečné piť
vodu z lesných studničiek?

Foto: Dreamstime

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

031190122 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

volal, nikto nenapísal mail, nikto neposlal správu - a oni si len tak vymysleli blud. Po druhé - minulý rok sme
prepustili ľuďom zo „Za slušné Slovensko“ tri piatky na prvé protesty po smrti Jána a Martiny. Stačil jeden telefonát,
pustili sme, bez akejkoľvek náhrady.
Po tretie - „Za slušné Slovensko“ už
dávno nie je občianska nezávislá organizácia - lebo počas protestov umožnili
vystupovať len jediným politikom, z
tých správnych strán - z PS/SPOLU a od
Kiskovým Za ľudí. Po štvrté - roky minulé sme organizovali rovnako oslavy
Novembra a akosi nikto nemal záujem
nám pomôcť - len teraz, pred voľbami,
zrazu už my právo nemáme, lebo vraj
po novom len ľudia zo „Za slušné Slovensko“ môžu rozhodovať, kto môže
robiť oslavy Novembra.
Je mi to ľúto. Nečakal som tak arogantné a povýšenecké správanie od
ľudí, ktorí vraj bojujú za slušnosť. Nadôlež
e itrvdo klamať v dôležitej veci, nie je vôbec
odlé.
slušné, ale podlé.
úcia
Nežná revolúcia
aj Námestie SNP
m ľupatrí všetkým
hľadu
ďom, bez ohľadu
lili či
na to, koho volili
ú oslanevolili. A takú
vu spravíme.

■ USKUTOČNENIE PREDAJA POHĽADÁVKY patriacej do konkurznej podstaty
v hodnote 42.335,00 EUR;
■ SPÔSOB URČENIA CENY: minimálna cena v prvomkole je 30% z nominálnej
hodnoty pohľadávky;
■ SPÔSOB ZÍSKANIA PODMIENOK: za úhradu v sume 16,60 EUR zaslanie poštou resp. vyzdvihnutie v sídle správcu v úradných hodinách;
■ SPÔSOB A MIESTO DORUČENIA PONÚK: zaslaním na adresu sídla správcu
a zároveň Krajskému súdu v Bratislave v zalepenej obálke s výrazným
označením „konkurz 1 K 29/02, predaj pohľadávky – neotvárať“;
■ LEHOTA NA PODANIE PONÚK: do 20.08.2019 do 16:00 hod.;
■ LEHOTA NA OTVÁRANIE OBÁLOK: do 28.08.2019;
■ LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK: do 06.09.2019;
■ ZMLUVNÁ POKUTA: V prípade porušenia podmienok zo strany záujemcu
má správca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z uchádzačom navrhovanej kúpnej ceny.
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52-0115

V konkurznom konaní na majetok dlžníka: SPECTRUM MARKETING, spol.
s r.o., Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 17 325 994, ktorého
správcom je: Mgr. Michal Mihálik, PhD, sídlo: Zámocká 14, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, týmto správca oznamuje:

Oslavy 30. výročia Novembra
Zrejme ste postrehli - ako sa na
mňa opäť spustila
nenávistná lavína. Buchli si skoro
všetci liberálni novinári, noví spasitelia z nových
politických strán a najmä ľudia zo „Za
slušné Slovensko“. Čo sa stalo? Podľa
nich som si dovolil arogantnú nehoráznosť. Dovolil som si totiž - presne podľa
zákona - 6 mesiacov vopred - zarezervovať námestie SNP na 17. novembra
tohto roku. A to som vraj nemal.
Týždeň som to nechal tak. Nečítal
som žiadne články, na nič som nereagoval. Čakal som, naivne, že si uvedomia, ako veľmi sa mýlia. Nestalo sa,
miesto toho len naďalej perverzne útočili - najmä z týždenníka Týždeň a zo
„slušného Slovenska“. Tak som zvolal
tlačovku na námestí SNP a povedal si
svoje. Natvrdo pravdu do očí, bez príkras.
Povedal som, že je veľmi neslušné, ak ľudia, ktorí si hovoria „Za slušné Slovensko“ bezbožne klamú. Títo
ľudia totiž po tom, ako sa dozvedeli, že
17. novembra na námestí SNP budeme
organizovať spomienku my, zaslali do
médií stanovisko, že „Matovič arogantne odmieta vydať námestie SNP skutočným osobnostiam Novembra 89“ ...
a nestačil som sa čudovať.
Aká je pravda? Po prvé - nikto neza-

zdravotné rizika a pri zistení nevyhovujúcich výsledkov informovať o nich zodpovedné osoby (zástupcovia miest, obci
a lesov). Informácie poskytujú RÚVZ v
SR tiež prostredníctvom svojich webových stránok.
Odbor hygieny životného prostredia a
Referát komunikačný ÚVZ SR

32-0086

Odporúčame používať lesné studničky a pramene s označením „Pitná
voda“ (ktoré boli laboratórne vyšetrené)

Foto: Dreamstime
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»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

03 BYTY / predaj
»Predám 2-izb byt v Malackách na sídlisku Juh, posch.
1/8, 52 m2, + pivnica, nová
fasáda (zateplená bytovka). V blízkosti obchody,
škôlka, pošta, zdravotné
stredisko. Cena 75.000 €, k
dispozícii ihneď, s možnosťou vybavenia hypotekárneho úveru. Tel. 0948 091
425

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
»Predám starší RD v širšom
centre PRIEVIDZE 5+1, 11á
pozemok, všetky IS cena
130000 e. Tel. 0903 987 831

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507
»Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt 35 km od Bratislavy. Tel. 0903 765 606
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09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám motorovú kosu,
putá 0949 363 307

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim rôzne starožitnosti
aj v poškodenom stave.
Tel.: 0903 753 758
»Predám starožitné šperky.
Písomne: Kancelária Malacko, Bernolákova 1/A, 901 01
Malacky
»Kúpim staršiu vzduchovku
alebo babetu.
Tel. 0907 374 235

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
»Predám nemecké a francúzske knihy 0949 876 543
»Predám zaváracie poháre
po 10 centov. 0908 688 411
»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

Slovenčina naša

Nie prevádzať práce, ale robiť.

»

Pirát ukazuje na svoje
nohy: ,,Toto je pravá, toto
je nepravá.“

»

Nikdy nespochybňuj
vkus svojej ženy. Tiež si bol
jej výber.

»

Keď hlupáci spia, konajú spoločensky prospešnú
prácu.

» redakcia
Damaro Slovakia s.r.o
so sídlom v Nitre

prijme na TPP

Kontakt: 0905 758 469
0905 877 690

príjme strážnikov na prevádzky

v Bratislave
Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

vodiča MKD
Striktné dodržiavanie
AETR samozrejmosťou.

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

SBS GUARDING s. r. o.

Víkendy doma

jedna odjazdená sobota v mesiaci

Plat 1500€ (600€
v čistom + diéty + prémie)
Parkovanie áut v Bratislave

Kontakt: 0911 997 728

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY
Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

Spoločnosť zaoberajúca sa úpravou
vody príjme do zamestnania
pracovníka na pozíciu:

garancia platu 1000 €/mes.

Kontakt: 0915 973 529

5

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

Maxi DENTAL s.r.o., Břeclav, ČR
Zubní klinika a laboratoř

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

vysokoškolské vzdelanie /smer chemický,
príp. elektrotechnický, ekonomický, alebo
strojársky/, vodičský preukaz sk. B.
Nástupný plat 1000 EUR brutto,
služobné vozidlo.
Po zaškolení úprava platu.
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Tešiť sa dá aj z maličkostí. Napríklad z výplaty.

Príjmeme
spoľahlivé panie

CHCETE
OBCHODNO-TECHNICKÝ
Ť
A
D
O
SI P
PRACOVNÍK
?
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Á
R
E
Z
IN
Požiadavky: stredoškolské alebo
POŠLITE SMS

»

ACN Slovensko

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Obvinený si najal obhajcu. Spreneveril desiatky
miliónov zo svojej ﬁrmy.
Chcel sa vyhnúť väzeniu.
Právnik ho ubezpečoval:
-Nebojte sa, s takým
balíkom peňazí nikdy
nepôjdete do vezenia.
A mal pravdu. Keď ten
chlapík išiel sedieť, nemal
už ani halier.

» Jozef Bednár

ZUBNÍ LÉKAŘ
ZUBNÍ TECHNIK
DENTÁLNÍ HYGIENISTKA

10-0052

»Kúpim havarované alebo
motoricky poškodené auto,
motocykel.
Tel. 0905 218 938

»

45-0217

02 AUTO-MOTO / iné

v živote nezabudnem na okamih, keď sa
na vrchu, na ktorom sa v roku 1981 Panna Mária prvýkrát zjavila šiestim mladým ľuďom, presne pri kríži kde stála pri
zjavení Majko hodil s plačom manželke
do náručia a vzlykajúc jej opakoval do
ucha: „Mamička, ja som to nechcel.“
Tieto prázdniny sa už o pár dní tešíme,
verím, že nám Najvyšší v našich plánoch pomôže, na návštevu tureckého Selçuku. Tu v maličkom tajuplnom
domčeku žila podľa legendy Panna Mária a odtiaľto bola vzatá do neba.
Svätý František Saleský povedal:
„Nik sa nedostal k svätosti bez toho,
že by neprešiel cestou utrpenia. Nech
je vám to v utrpení veľkou potechou.“
Trpela, a to veľmi, aj Panna Mária. Ale
nikdy sa neprestala modliť. Zostaňme jej
verní aj my.
Modlitba za trpiacich kresťanov
je spolu s informáciou a akciou jedným z troch pilierov činnosti pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej
Cirkvi. Zverme Panne Márii osobitným
spôsobom trpiacu Cirkev po celom svete a prosme ju o pokoj vo svete. Nech aj
naše malé obety sú pre nás cestou svätosti a spoluúčasti na spáse sveta. Viac
sa o nadácii ACN, aktuálnych projektoch
a možnostiach ich podpory dozviete na:
www.acn-slovensko.org
Prajem všetkým pokojný a požehnaný druhý polčas prázdnin!

51-0017

08 STAVBA

Priznám sa, že mám slabosť na
prázdninové výlety a dovolenky
s mojou rodinou. Vážiť si toto bohatstvo a investovať do zážitkov srdca ma
naučili už v detstve moji rodičia. Treba
ale poznamenať, že to nie je o luxuse
destinácií, ale predovšetkým o spoločne strávenom čase v kruhu láskyplnej
rodiny.
Všetko prežité si uchovávame
v spomienkach. Mne ako otcovi veriacej rodiny zostávajú špeciálne v pamäti
duchovné zážitky spojené s návštevou miest, viažúcich sa k Panne Márii. Najmä po tom, ako bol nášmu najstaršiemu dieťaťu, synovi Marekovi (26.
júla oslavujúcemu dvadsať rokov), diagnostikovaný autizmus. Až prijatie tohto
ťažšieho kríža znamenalo v živote mňa
i mojej manželky prehĺbenie viery. Viera
spolu s láskou a nádejou nám a postupne aj našim dvom ďalším deťom, Marekovým sestrám, pomáha niesť rodinný
kríž. Pomáha nám prekonávať utrpenie.
A práve za dar viery a ochranu nezabúdame ďakovať Panne Márii, Pomocnici
kresťanov, Tešiteľke trpiacich.
Takmer každý rok sa preto prvý júlový
víkend z úcty k Márii vyberáme s manželkou na Mariánsku horu do Levoče,
kde na polnočnej svätej omši zo soboty
na nedeľu nielen za všetko Márii ďakujeme, ale najmä ju prosíme o ďalšiu silu,
ochranu a lásku. Pred dvomi rokmi sme
sa v rámci dovolenky v Chorvátsku vybrali s deťmi aj do Medžugoria. Nikdy

Vtipy
týždňa

Kontakt:
+420 608 136 410, +420 775 775 095
ekonom@maxidental.cz
www.maxidental.cz

41-0100

01 AUTO-MOTO / predaj

Prázdniny aj s Máriou

94-0098

Občianska
riadková
inzercia

36-0007

Občianska
riadková
inzercia
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PONDELOK 29.7.2019 UTOROK

30.7.2019

STREDA

31.7.2019

ŠTVRTOK

1.8.2019

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:45 Rodinné prípady 09:45 Krok za krokom 12:05 Monk
14:55 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reﬂex 17:55
Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Rex Kriminálny seriál MN 12 (SR) 2017 21:40 Detektív
Dušo Kriminálny seriál MN 12 (SR) 2017 22:45
Divoký Zapadákov 00:00 Myšlienky vraha X.
00:45 Monk 02:50 Susedské prípady 03:40 Rodinné prípady

MARKÍZA 05:00 TELEVÍZNE NOVINY
06:00 Teleráno 08:50 Rodinné prípady 09:50
Krok za krokom 12:05 Monk 14:55 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reﬂex 17:55 Rodinné prípady
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Zámena manželiek
Nové mamy, nové pravidlá. MN 12 21:45 Svokra
23:00 Rodinné prípady 23:55 Myšlienky vraha
X. 00:50 Monk 03:00 Susedské prípady 03:40
Rodinné prípady

MARKÍZA 05:00 TELEVÍZNE NOVINY
06:00 Teleráno 08:45 Varte s nami 08:55 Rodinné prípady 09:55 Krok za krokom 12:10 Monk
15:05 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reﬂex 17:55
Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Unesená
na Balkáne Triler MN 15 (USA) |2017 22:35 Myšlienky vraha Kriminálny seriál MN 15 (USA-Kanada) 2015-2016 01:20 Monk 03:30 Susedské
prípady 04:10 Rodinné prípady

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:45 Rodinné prípady 09:40 Krok za krokom 12:15 Monk
15:05 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reﬂex 17:55
Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05
POČASIE 20:15 Športovec mesiaca 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Zámena manželiek Nové
mamy, nové pravidlá. MN 12 23:15 Rex Kriminálny seriál MN 12 (SR) 2017 00:20 Myšlienky vraha
Kriminálny seriál MN 15 (USA-Kanada) 2015201601:10 Monk 03:15 Susedské prípady

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:20 SÚDNA SIEŇ 10:25
POLICAJTI V AKCII 11:25 DIVOKÉ KONE 39,40 13:50
SÚDNA SIEŇ 14:40 SÚDNA SIEŇ 15:20 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 17:00 NOVINY O 17:00 17:20 IQ
TAXI 18:00 OCHRANCOVIA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE
20:35 INKOGNITO Slovenská súťažno-zábavná
šou. MN 12 2017 23:00 SEDEM 01:10 NOVINY TV
JOJ 02:00 DIVOKÉ KONE 39,40 04:00 SÚDNA SIEŇ
04:50 NOVINY TV JOJ

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:25 SÚDNA SIEŇ 10:25
POLICAJTI V AKCII 11:25 DIVOKÉ KONE 41,42 13:50
SÚDNA SIEŇ 14:40 SÚDNA SIEŇ 15:20 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 17:00 NOVINY O 17:00 17:20 IQ
TAXI 18:00 OCHRANCOVIA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE
20:35 9-1-1 II. - PREMIÉRA 9,10 Americký akčný seriál. MN 12 2018 22:35 Victor Frankenstein 01:00
NOVINY TV JOJ 01:55 DIVOKÉ KONE 41,42 04:00
SÚDNA SIEŇ 04:50 NOVINY TV JOJ

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:20 SÚDNA SIEŇ 10:00
POLICAJTI V AKCII 11:00 DIVOKÉ KONE 43,44 13:50
SÚDNA SIEŇ 14:40 SÚDNA SIEŇ 15:20 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 17:00 NOVINY O 17:00 17:20 IQ
TAXI 18:00 OCHRANCOVIA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Čierne vdovy 5 22:00 Inštalatér 23:40
Hawaii 5.0 VII. 23 00:35 NOVINY TV JOJ 01:25 DIVOKÉ KONE 43,44 03:35 KRIMI 04:00 SÚDNA SIEŇ
04:50 NOVINY TV JOJ

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:20 SÚDNA SIEŇ 10:10
POLICAJTI V AKCII 11:15 DIVOKÉ KONE 45,46 13:50
SÚDNA SIEŇ 14:30 SÚDNA SIEŇ 15:20 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 17:00 NOVINY O 17:00 17:20 IQ
TAXI 18:00 OCHRANCOVIA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 MINISTRI 21:10 MINISTRI 21:55 MINISTRI
22:30 S PRAVDOU VON 23:55 INKOGNITO 01:00
INKOGNITO 02:20 KRIMI 02:50 DIVOKÉ KONE 45
04:05 SÚDNA SIEŇ 04:50 NOVINY TV JOJ

RTVS 05:40 Správy RTVS „N“ 07:00
Postav dom, zasaď strom 08:30 Svet z vtáčej
perspektívy 09:05 Otec Brown 09:50 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS
12:20 Profesionáli 14:10 Folklorika 14:35 Doktor
z hôr 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy
RTVS 16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:55 Otec
Brown 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy
RTVS 20:30 Nebezpečná korisť 22:10 Škola detektívky 22:55 Až do konca 23:50 Profesionáli
01:35 Nebezpečná korisť 03:15 Až do konca

RTVS 05:40 Správy RTVS „N“ 07:00
Hurá do záhrady 08:30 Svet z vtáčej perspektívy
09:00 Otec Brown 09:50 Nash Bridges 10:50
Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Profesionáli 14:10 Folklorika 14:35 Doktor z hôr 15:35
Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25
Svet z vtáčej perspektívy 16:55 Otec Brown 17:50
Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30
„Četníci z Luhačovic“ 21:55 Stratený 23:00 Ray
Donovan 23:50 Profesionáli 01:30 „Četníci z Luhačovic“ 03:00 Stratený

RTVS 05:45 Správy RTVS „N“ 07:00
Folklorika 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00
Otec Brown 09:50 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20
5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Profesionáli
14:10 Folklorika 14:40 Doktor z hôr 15:35 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Svet z
vtáčej perspektívy 16:55 Otec Brown 17:45 Duel
18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 El Dorado
22:30 Polnočné slnko 23:30 Doktor z hôr 00:15
Profesionáli 01:55 El Dorado 04:00 Polnočné slnko 04:55 Správy RTVS „N“

RTVS 06:10 Správy RTVS „N“ 07:00
Folklorika 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:05
Otec Brown 09:50 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20
5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Profesionáli
14:10 Folklorika 14:35 Doktor z hôr 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Svet z
vtáčej perspektívy 16:55 Otec Brown 17:50 Duel
18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Mediciovci 21:25 Kráľovná Viktóri 23:05 Doktor z hôr
23:50 Profesionáli 01:35 Mediciovci 02:30 Kráľovná Viktória 04:10 Svet v obrazoch

PIATOK

2.8.2019

SOBOTA

3.8.2019

NEDEĽA

4.8.2019

MARKÍZA 05:00 TELEVÍZNE NOVINY
06:00 Teleráno 08:45 Sladká výzva 09:00 Rodinné prípady 10:00 Krok za krokom 12:15 Monk
15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reﬂex 17:55
Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Ostravak
Ostravski Komédia MN 15 (ČR) 2016 I. Chmela, V.
Polák, P. Kikinčuk, F. Čapka, M. Čapka, J. Smutná. 22:25 Bod zlomu 00:50 Myšlienky vraha XI.
01:40 Monk 03:40 Susedské prípady

MARKÍZA 06:00 TELEVÍZNE NOVINY
07:00 Ďateľ Woody 07:10 Zajac Bugs a priatelia 07:25 Scooby-Doo, ako sa máš? 07:45 Tom a
Jerry 08:35 Pán prsteňov: Dve veže 12:00 Doktor od jezera hrochů 14:25 Zamilovaný profesor
16:15 Moja tučná grécka svadba 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Tvoj snúbenec,
môj milenec 22:45 S láskou, Rosie 00:50 Tvoj
snúbenec, môj milenec 02:45 Bod zlomu 04:40
Rodinné prípady

MARKÍZA 06:00 TELEVÍZNE NOVINY
07:00 Ďateľ Woody 07:15 Zajac Bugs a priatelia 07:35 Scooby-Doo, ako sa máš? 07:55 Tom
a Jerry 08:40 Môj partner z K-9: Psí detektív
10:25 Zamilovaný profesor 12:10 V dobrej spoločnosti 14:20 Tvoj snúbenec, môj milenec 16:40
Jak se krotí krokodýli 19:00 TELEVÍZNE NOVINY
20:05 POČASIE 20:30 Interstellar Dobrodružný
ﬁlm MN 15 (USA-VB) 2014 M. McConaughey, A.
Hathawayová, M. Damon, J. Chastainová, M.
Foyová. 00:05 Na úteku 01:55 Interstellar

TV JOJ 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30
SÚDNA SIEŇ 09:20 Súdna sieň 10:20 POLICAJTI V
AKCII 11:20 DIVOKÉ KONE 47,48 13:50 SÚDNA SIEŇ
14:40 SÚDNA SIEŇ 15:20 ČESKO SLOVENSKO MÁ
TALENT 17:00 NOVINY O 17:00 17:20 IQ TAXI 18:00
OCHRANCOVIA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ
20:25 ŠPORT 20:35 VŠETKO ČO MÁM RÁD Hudobno-zábavná šou so Štefanom Skrúcaným,
Kandráčovcami a veselými hosťami. MN 12 2018
22:30 Slovácko sa nesúdi 7 23:10 Max Payne
01:15 Žena v čiernom 03:25 NOVINY TV JOJ

TV JOJ 05:05 NOVINY TV JOJ 05:55
KRIMI 06:30 NOVINY TV JOJ 07:20 Rýchla rota
Chipa a Dala 33,34 08:20 NAŠI II. 09:45 SVET
PODĽA EVELYN 11:00 SUPER KARAOKE 11:45 Maturitný ples 14:00 Zafírovo modrá 16:30 Dobrý
ročník 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Drsniačky
Americká akčná kriminálna komédia. MN 15 2013
S. Bullocková, M. McCarthyová, M. Wayans, D. Bichir, M. Rapaport a ďalší. 23:10 V pätici po opici
01:25 Dom hrôzy 03:20 NOVINY TV JOJ

TV JOJ 05:10 NOVINY TV JOJ 06:00
KRIMI 06:35 NOVINY TV JOJ 07:30 Prechádzky
s dinosaurami 09:20 Moja neviditeľná sestra
11:00 Nový začiatok 13:00 Kohút na víne 2 15:50
NOVÁ ZÁHRADA 16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ
BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Na úteku Americký akčný triler. MN 15 2015 O. Wilson,
P. Brosnan, L. Bellová, S. Jerinsová, C. Geareová
a ďalší. 22:55 Moje letné prázdniny 00:55 Nový
začiatok 02:55 NOVINY TV JOJ

RTVS 05:50 Správy RTVS „N“ 07:00
Folklorika 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00
Otec Brown 09:50 Nash Bridges 10:35 Kultúrne
dedičstvo 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy
RTVS 12:20 Profesionáli 13:10 Japonská mozaika
13:30 Hurá do záhrady 14:35 Doktor z hôr 16:00
Správy RTVS 16:25 Svet z vtáčej perspektívy
16:55 Rodina doktora Kleista 17:50 Duel 18:20 5
proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Legendy popu
22:25 James Bond: Moonraker 00:30 Doktor z
hôr 01:15 Nash Bridges 01:55 Profesionáli

RTVS 06:30 Vtáčí ostrov 06:50
Miazgovci 07:20 Včielka Maja 07:30 Tryskáči
07:45 Martinka 08:10 Soﬁa Prvá 08:35 Fidlibum
09:00 Trpaslíci 09:25 Daj si čas 10:20 Merlin 11:15
Park 11:50 Legendy popu 13:50 Poirot: Nemý svedok 15:40 Žena, ktorá sa vracia 17:30 Fetiše socializmu 17:55 Fetiše televízie 18:30 Postav dom,
zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 Oscar
21:50 Fetiše socializmu 22:20 800 slov 23:05
Žena, ktorá sa vracia 00:45 Poirot: Nemý svedok
02:30 Komisár Manara 03:20 800 slov

RTVS 05:45 Správy RTVS „N“ 07:05
Včielka Maja 07:20 Tryskáči 07:30 Martinka
08:00 Soﬁa Prvá 08:20 Zázračný ateliér 08:45
Safari 09:45 Ostrovy na konci sveta 10:50 Slovensko v obrazoch 11:15 Svet v obrazoch 11:40
Oscar 13:05 Poirot: Zrkadlo mŕtveho muža 14:00
Medzinárodné letecké dni SIAF 2019 16:05 Keby
som mal dievča 17:40 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:30
Boris Giuliano 00:00 Poirot: Zrkadlo mŕtveho
muža 00:50 Boris Giuliano
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Keď sa politici chcú zapáčiť nezmyslami a získajú dôveru nerozhľadených

Brexit – Utrpené víťazstvo, ktorého
dôsledky môžu byť veľmi zlé
Mnohí ľudia, vrátane mojej rodiny sa
Protagonisti Brexitu si sami nepriali jeho realizáciu. Dokladá to hneď pýtajú „takže to sa budete musieť vrátiť
niekoľko faktov, z ktorých najsil- domov, že?“
nejším je mrazivé ticho, keď zistili,
že to šialené referendum „vyhrali“. Avanturizmus s ekonomikou
Ďalším je, že okamžite prestali používať mnohé frázy, ktoré omieľali v kampani ako zaručené fakty. Jedným z nich
bolo, že Británia platí únii 350 miliónov
libier každý týždeň a mohli by sa inak
použiť na verejný zdravotný systém.

Omyl, ktorý prekvapil

V Británii je 11 percent pracovnej sily
z cudziny, 7 percent z krajín EÚ. Politik,
ktorý by navrhol vyhostenie 7 percent
pracovnej sily, by musel byť v poslednom
štádiu neliečiteľnej choroby a mať spísaný závet, pretože by ho nevzali útokom
iba imigranti ako ja, ale ich zamestnávatelia. Viedlo by to k okamžitému kolapsu
hneď niekoľkých odvetví. Nielen tým,
že by museli dvihnúť mzdy na lákanie
Britov do práce, ale ide o odvetvia, kde
človeka „nezvesíte z vešiaka“, teda ide
o kvalifikované profesie, akými sú zdravotníci, elektrikári alebo ďalší technicky
personál. Ja som napríklad Energy Assessor, čo znamenalo rok vo firme brigádovať po víkendoch, potom kurz a až po
roku praxe som plne schopný túto prácu
vykonávať. Koľko času to zaberie zdravotníckemu personálu, elektrikárom a
podobným, radšej ani nešpekulujem.

Záujmom Faragea, hlavného protagonistu tejto hlúposti, bolo dosiahnuť čo
najviac, ale menej ako 50 percent hlasov.
V tom momente by mali obrovský politický kapitál – pri akomkoľvek konflikte
ohľadom rozpočtu by stačilo povedať
„keby sme vystúpili z EÚ, tak by na to
zdroje boli!“ Británia už prišla kvôli neistote ohľadom Brexitu o 170-250 mliónov libier, libra sa prepadla o zhruba 15
percent a v prípade tvrdého Brexitu (t.j.
bez dohody s Bruselom) sa predpokladá
prepad o ďalších 17 percent! To sú pre
každého ekonóma, ale aj rozhľadeného Zmanipulovaní občania
človeka čísla doslova likvidačné.
Veľká Británia je bytostne závislá na

Pokoj iba zdanlivý

Foto: archívu autora

zahraničných zamestnancoch a importe.
V prípade neriadeného Brexitu sa zosype jedno i druhé. Prístav v Doveri (hlavná brána s EÚ), ako aj tunel popod La
Manche sú už dnes preťažené. Pridať na
tieto trasy o jedného kontrolóra navrch a
nastane logistická katastrofa. Vypoklonkovať sedem percent pracovnej sily pri
nezamestnanosti 3.8 percent (áno, aj slovenskí Rómovia tu pracujú koľko sa dá)
je ekonomická aj politická samovražda.
UKIP (Brexitova strana) sa v posledných voľbách ani nedostala do parlamentu. Toryovci (konzrvativna strana)
stratili väčšinu a vládu si udržali iba investíciami do Severného Írska. Vlani sme
stretli jedného robotníka z Walesu, ktorý

hlasoval za Brexit s odôvodnením, že tu
nechce moslimov. Stačila jediná moja
rečnícka otázka „tak ste mali vystúpiť z
Commonwealthu, väčšinu máte predsa z
Pakistanu!“ a už si sypal popol na hlavu.
Plán ako si vyrobiť politický kapitál
nevyšiel. A ak, tak krátkodobo.
Pre REGIONPRESS Ondrej Putra
– Veľká Británia
(Pozn. Red.: Ide o príklad politického populizmu ako vyšitého, už aj s jeho možnými dôsledkami. Tie sa, samozrejme, jeho strojcov
nikdy a nikde nedotknú. Lebo oni sú zabezpečení na tri životy. Tvrdo však zasiahne zmanipulovaných občanov. Ale to bude už neskoro
na to, aby otvorili vlastné oči.)

Vysoké teploty môžu spôsobiť vzbĺknutie vášho auta

Pozor na to, kde počas horúčav parkujete

Letné mesiace so sebou prinášajú
aj nárast výjazdov hasičov v súvislosti s požiarmi automobilov.
Vedeli ste, že letné horúčavy môžu
spôsobiť aj samovoľné vznietenie
motorovej časti vozidla? Ponúkame zopár užitočných odporúčaní
ako uchrániť svoje auto pred prípadným ohňom.

Dôležité je mať na pamäti, že auto treba zaparkovať na vhodnom mieste. Nie
je nič horšie, ako odstaviť ho na suchom
trávnatom priestranstve, ktoré je väčšinu dňa vystavené vysokým teplotám.
Rozhorúčený motor, ktorý sa vplyvom
tepla ochladzuje oveľa pomalšie, môže
v kombinácii s vyschnutou trávou veľmi
jednoducho spôsobiť oheň.

Pravidelné čistenie
a údržba motora

„Pri umývaní a starostlivosti o auto
by sme v žiadnom prípade nemali zabudnúť ani na motor,“ upozorňuje
operačno – technický riaditeľ Falck Fire
Services Milan Ivanič. Postupne sa pod
kapotu dostáva prach, nečistoty a mastnoty, ktoré sa v kombinácií s vysokými
teplotami a prehriatym motorom môžu
premeniť na nečakaný oheň. Tiež je potrebné pravidelne kontrolovať, či náhodou nie je uvoľnená izolácia alebo svor-

ky prichytávajúce elektroinštaláciu. Kov
a plasty vplyvom času a tepla pracujú,
môžu sa uvoľniť, odpadnúť a spôsobiť
poruchy alebo oheň.
Odporúčania hasičov
-parkovať vozidlá na miestach, ktoré
sú na to určené - najmä na nehorľavých
povrchoch, akými sú napríklad asfalt, betón, štrk či kameň,
-neparkovať vozidlá na priestranstvách
po zbere obilnín,
neparkovať vozidlá na horľavom povrchu,
akým je napríklad strnisko, suchá tráva
alebo seno,
-neparkovať vozidlá na priestranstvách,
kde hrozí priamy kontakt vysokého strniska s rozhorúčeným podvozkom,
-neskladovať v batožinovom priestore vozidla náklad, ktorý by mohol zvýšiť riziko
explózie alebo podporiť horenie, predovšetkým tlakové fľaše, farby či strelivo,
-po vypuknutí požiaru vozidla sa vzdialiť
do bezpečnej vzdialenosti od vozidla a
okamžite kontaktovať hasičov na linku
tiesňového volania 150 alebo 112.5.

Nepodpáľte si auto
vlastnou nepozornosťou

Pri vysokých teplotách by ste v žiadnom prípadne nemali na palubnej

Nie je nič horšie, ako odstaviť svoje auto počas horúčav na suchom trávnatom
priestranstve.
foto zdroj Didgeman pixabay
doske dlhodobo nechávať predmety,
na ktoré vplýva slnečné svetlo a vysoká
teplota. Ide najmä o sklené veci, konkrétne okuliare, cez ktoré môže slnko
prenikať tak intenzívne, až vznikne
požiar. Rovnako tam nenechávajte ani
zapaľovač či fľaše.

Čo robiť, ak sa počas jazdy
začne dymiť spod kapoty?

Ak počas jazdy autom spozorujete,
že sa vám dymí spod kapoty, zastavte
okamžite na krajnici a vypnite motor.
„Veľmi dôležité je dať si pozor a neotvoriť kapotu auta nárazovo a tvárou
otočenou k autu, nahnali by ste tým
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do priestoru motora vzduch, čím by
ste len podporili vznik ohňa, prípadne
ho zintenzívnili alebo si dokonca spôsobili nepríjemné popáleniny,“ dodáva
Milan Ivanič. Najlepšie je otvoriť kapotu auta páčkou, ktorá je na to určená a
v prípade, že zbadáme oheň, uhasíme
ho cez malé medzere hasiacim prístrojom. Nezabudnite však, že ak hasiaci
prístroj počas dvoch rokov nepoužijete,
je potrebné spraviť jeho revíziu, aby bol
účinný, ak ho budete potrebovať.
Informácie poskytol
Falck záchranná a HaZZ SR
Redakčne spracovala:
Renáta Kopáčová
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Týždeň yi
lan
v Tureckej Akou
n
te
le
aj s
a all-inclusive

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

tery

zimné záhrady
 látky od 35 €

 látky od 149 €

 látky od 98 €

-33%
ZAVY ADO 30

Movýhry 300 €
63-0121

Ku kadej objednávke darek
Mo lát   rokom

www.balkona.eu
0948 787 777

TEL: 0948 479 714
www.daka.sk

899 €
599 €

94-0125

rámové
bezrámové

HĽADÁM
pracovníkov na

MURÁRSKE
PRÁCE
(murovanie, sadrové omietky...).

KURZ SBS
195 €
Volajte:

0904 001 475

Evidovaní na Úrade práce
môžu mať kurz ZADARMO!

 Pre aplikáciu náterov v interiéri alebo exteriéri používame
profesionálne striekacie zariadenia
 Výsledky takejto aplikácie sú fantastické - žiadne stekance,
žiadne šmuhy od valčeka, krásna jednotná štruktúra nástreku
 Dokážeme nastriekať až 1 500 m2 za deň
Najkvalitnejšie
 Striekame haly, domy, byty...
a najlacnejšie
na Slovensku!

o zľave
Cena p

175

€

Zľava platí iba na kurz, ktorý začne 19.8.2019
po predložení tohto kupónu.

hľadá nových kolegov
(aj predčasných a výsluhových dôchodcov)

na stráženie stavby v Bratislave.
MZDA: 3,50 eur v čistom/hod.
(zo smeru Nové Zámky alebo
Komárno poskytneme príspevok na
dopravu)
Preukaz odbornej spôsobilosti je
podmienkou
V prípade záujmu nás kontaktujte
na tel. čísle 0911 770 074
v Po - Pia od 08,00 – 16,00 hod.

od 1,50 € bez DPH/m2 od 1,80 s DPH/m
0901 752 299 I INFO@JASCLEAN.SK
2

WWW.JASCLEAN.SK

sablona
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83-0279

CENA

-20 €

32-0116

kurz začína 19. 8. 2019

MAĽOVANIE

94-0127

v BRATISLAVE

ZĽAVOVÝ
KUPÓN

0918 493 960

85-0005

Kontakt:

85_0498

Dlhodobá práca v Bratislave
(byty, polyfunkčné domy,
rezidencie...).
Práca na úkol, turnusová práca.
Ubytovanie viem zabezpečiť
ZDARMA.

