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BRATISLAVSKO
západ
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 67 000 domácností

6542 2387
0905 616 329

W3LD SLOVAKIA s.r.o., Cesta mládeže 18, 901 01 Malacky
kovovyroba@w3ldslovakia.sk, 0917 665 155
Pon - Pia: 7.00-11.00 a 11.30-15.30, So - Ne: zatvorené

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

66-0007-3

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

… pre budúce generácie.

Siete pre Alergikov
Nanotechnológie

KOVOVÝROBA

94-0133

Dodávka a Servis Okien; žalúzie; siete

PLOTY • BRÁNY • ZÁBRADLIA
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TEL: 02 / 44 555 000
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245 €
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www.daka.sk
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94-0141

Le te cký
Madridu
z á j a zd d o

10-0164

MODERNÉ AJ RUSTIKÁLNE • INÉ VÝROBKY Z KOVU
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ZDRAVIE / SLUŽBY

Distribúcia:
Radovan Janega
0907 887 362
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (67.000 domácností)
Každý týždeň: Dlhé Diely, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Petržalka, Devínska Nová Ves, Devín,
Horský park, Záhorská Bystrica,
Rusovce, Jarovce, Čunovo, Koliba,
Kramáre

Západné Slovensko
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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

Odvoz - Statik. Tel. 0905 700 118, demol@rezaniebetonu.com

Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov

OKIEN

0903 791 159

0910 925 357
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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

16-0254

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

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

OPRAVA CHLADNIČIEK
»ZIMMERMANN

0905 54 74 76
»Matúš 0905 616 431

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

A J E TO !

» MALIARSKE
A NATIERAČSKÉ PRÁCE
» ELEKTRIKÁRSKE
A INŠTALAČNÉ PRÁCE
» STIERKOVANIE
» SADROKARTÓN
ŽBY
» OBKLADY A DLAŽBY
KIET
» POKLÁDKA PARKIET
NIE
» RUČNÉ OMIETANIE
» ZATEPĽOVANIE
» TAPETOVANIE

0903 150 740, 0905 4700264
264

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

KLIMATIZÁCIE
ÚČTOVNÍCTVO, MZDY
SLUŽBY

ČISTENIE
PONUKA PRÁCE

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK

AMBULANCIA IMPLANTOLÓGIE
0907 709 992
nazarbabinski@gmail.com

BEZPEČNOSŤ
PREPRAVA

Stromová 16 - Kramáre
0905 662 407

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY
DOVOLENKA
KRTKOVANIE
REMESELNÍCI

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

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

ELEKTROINŠTALÁCIE

ZUBNÁ AMBULANCIA

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

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

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

Stredné Slovensko
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0911 990 463

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

24-0019

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

PALIVOVÉ DREVO

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

KP - ŠENKVICE - Mur. Pr. - Vodo + Elektro
- Rez. - Vŕt - Búr - Panel - Betón - Murivo.
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

0905 799 782

16-0044

Eva Horáková
0907 702 195
Mgr. Simona Psotná 0905 719 134
Silvia Vlasáková
0905 799 782

REMESELNÍCI

32-0005-8

INZERCIA

Komerčná
riadková
inzercia

Práce vo výškach
Slovenčina naša

Nie
prehlásenie, ale vyhlásenie.

0903 969 611
Slovenčina naša

Nie jednanie
(v zmysle činu), ale konanie.
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ÚČTOVNÍCTVO, MZDY
KÚPIM
VZDELANIE
32-0050-3

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

Diéta známa ako nordická, alebo
aj nová nordická, či škandinávska,
predstavuje to najlepšie zo stravy
severských krajín. Typická severská kuchyňa je ovplyvnená polohou
a prirodzenou potravou - rybami a
všetkými plodmi, ktoré more poskytuje.
V porovnaní s bežnou západnou stravou obsahuje menej cukru a tukov, ale
dvakrát viac vlákniny a omega-3-mastných kyselín. Podobá sa v mnohom stredomorskej, ktorá je na prvom mieste medzi diétami. Obe majú veľa zeleniny,
ovocia, celozrnných výrobkov a hlavne morských rýb.
Spolu zabezpečujú dostatočný protizápalový a antioxidačný efekt. Hlavný
rozdiel medzi oboma je v používaní oleja - pre stredomorskú je typický olivový
olej, v severskej dominuje repkový.
Škandinávska strava uprednostňuje
čerstvé, sezónne a miestne jedlá a vynecháva spracované pokrmy. Kombinuje
tradičné potraviny s relatívne novými,
ale zdravými – nízkotučnými mliečnymi výrobkami, pestrou skladbou ovocia,
aj takého, ktorému sa na severe bežne
nedarí, alebo repkovým olejom. V škandinávskej kuchyni je veľa lososového
mäsa, islandského jogurtu skyr, brusníc, ražného chleba, kapusty, kvaky.
Severskú stravu si však môže prispôsobiť
každý, pretože jej skutočným zameraním

je konzumácia zdravých potravín, ktoré
sú miestne. Dostatok vlákniny pomáha
udržiavať zdravú funkciu čriev a celého
tráviaceho traktu. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie WHO obe znižujú
riziko rakoviny, cukrovky a srdcovocievnych chorôb, pomáhajú udržať optimálnu hmotnosť tela.
Oproti súčasnej strave väčšiny Slovákov jej základom je veľa vlákniny – zelenina je bežnou súčasťou každého jedla,
často nahrádza hlavnú prílohu k mäsu
alebo rybám, na rozdiel od nášho stravovania, kde dominuje ryža, zemiaky,
knedle alebo cestoviny a zeleninu vídame iba „oblohu“ na tanieri, alebo v lepšom prípade ako malú šalátovú misku.
Jedzte často: ovocie, bobule, zeleninu, strukoviny, zemiaky, celé zrná, orechy, semená, ražné pečivo, ryby, morské
plody, nízkotučné mliečne výrobky, bylinky, koreniny a repkový olej
Jedzte s mierou: mäso zo zveriny,
vajcia (uprednostniť z voľného chovu),
syr a jogurt.
vené mäso a živoživo
Jedzte zriedka: červené
číšne tuky.
adeNejedzte: nápoje sladek
né cukrom, pridané cukry, spracované mäso, príín a
davné látky do potravín
rýchle občerstvenie.

16-0031

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

(Nováčik medzi najlepšími diétami)

51-0175

Martinčekova 17
BRATISLAVA
bratislavsko@regionpress.sk

Redakcia:

»

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

BRATISLAVSKO
Severská diéta
západ

KURZY
AUTO MOTO
OKNÁ
PREPRAVA

3
PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY
Daňové povinnosti pri predaji nehnuteľností
ktorú bola nehnuteľnosť kúpená, ale to iba za
predpokladu, že medzi týmito dvoma cenami
vznikne kladný rozdiel, pretože na stratu sa
v danom prípade neprihliada. Tento rozdiel
možno ešte znížiť o preukázateľné výdavky predávajúceho na nehnuteľnosti. Príjem
z predaja nehnuteľnosti je potrebné uviesť
v daňovom priznaní za kalendárny rok, kedy
bol dosiahnutý takýto príjem.
Druhá daňová povinnosť pri predaji
nehnuteľnosti je vo vzťahu k obci alebo
mestu ako správcovi dane v podobe dane z
nehnuteľností. Daň z nehnuteľností upravuje zákon o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Daňová povinnosť vzniká
1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa
daňovník stal vlastníkom nehnuteľnosti,
ktorá je predmetom dane. Na vyrubenie dane
je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia. Daňovník podáva
daňové priznanie iba v tom zdaňovacom období, v ktorom mu prvýkrát vznikla daňová
povinnosť k danej nehnuteľnosti. Daňovník si nemusí v priznaní sám vypočítavať
daň, avšak musí uviesť identifikačné údaje
nehnuteľnosti, na základne ktorých vie obec
určiť výšku dane.

32-0086

Pri predaji nehnuteľnosti (dom, byt alebo
pozemok), resp. časti nehnuteľnosti treba mať na pamäti dva druhy daňových
povinností.
Prvá povinnosť je vo vzťahu k štátu vo forme úhrady dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti (okrem prípadu oslobodenia od dane). Či
príjem z predaja nehnuteľnosti podlieha zdaneniu alebo je od dane oslobodený závisí od
posúdenia podmienok pre jeho oslobodenie
podľa platných právnych predpisov. Zákon
o dani z príjmov vymedzuje podmienky, ktoré musia byť splnené pre oslobodenie príjmu
z predaja nehnuteľnosti. Od dane je oslobodený napríklad príjem z predaja nehnuteľnosti
po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia
alebo aj príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov
odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti
do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa. Pre účely posúdenia podmienok oslobodenia príjmu z predaja nehnuteľnosti je
rozhodujúce určenie momentu nadobudnutia
nehnuteľnosti do vlastníctva predávajúceho,
ktoré sa posudzuje v závislosti od spôsobu
nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva
(napríklad dňom povolenia vkladu do katastra nehnuteľností, dňom smrti poručiteľa,
dňom rozhodnutia štátneho orgánu). V prípade, ak nespĺňate prípad oslobodenia od
dane a napríklad predáte nehnuteľnosť, ktorej ste vlastníkom po obdobie kratšie ako päť
rokov, tak Vám vzniká povinnosť zaplatiť daň
z príjmu z predaja nehnuteľnosti. Daň sa platí
z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za

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

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
°

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

www.portas-renovacie.sk

európska jednotka v renováciách

32-0010-3

°

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

AF TRADE SLOVAKIA s.r.o.

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

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

PLASTOVÉ ROLETY

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836

Montujeme aj na tenké rámy okien v zateplených bytovkách

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.

Slovenčina naša

Vulgarizmy nikdy nie, ani „vybodkované“ či „vypípané“!
Nie poriešim, ale riešim,
vyriešim, zariadim.

Mlynarovičova 18,
Bratislava – Petržalka

do 225 €

do 175 €

Slovenčina naša

Nie vydokladovať,
ale dokladovať.
Nie zadokumentovať,
ale dokumentovať.

BZ 19-34 strana

do 245 €

Slovenčina naša

Nie dal to, ale dokázal to.
Doporučená je zásielka,
odporúčaná môže byť kniha.
V texte nie odsek, ale odstavec.
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59-0091

Čistiareň SUNIX
32-0003-8

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

4
ZAUJALO NÁS

Národný park
Slovenský raj

Národný park Slovenský raj sa rozprestiera v severovýchodnej časti
Slovenského rudohoria a ukrýva
množstvo prírodných krás, medzi
ktoré patria náhorné planiny, hlboké kaňony, rokliny, vodopády,
povrchové krasové javy a atraktívne podzemné priestory s kvapľovou a ľadovou výzdobou. Toto
výnimočné územie je turistom
sprístupnené celoročne.
Spoznávať krásy Slovenského raja
môžete aj vďaka hustej sieti turistických
chodníkov a cyklotrás.

Pešia turistika

V národnom parku Slovenský raj je
vybudovaná jedna z najhustejších sietí
značkovaných turistických chodníkov
na Slovensku. Spolu je tam vyznačených 268,2 km značenej turistickej
trasy. Na území národného parku sa
môžu návštevníci pešo pohybovať len
po turistických a náučných chodníkoch
a na miestach vyhradených pre pohyb
návštevníkov mimo turistických a náučných chodníkov, a to len v čase od
hodiny po východe slnka po hodinu
pred západom slnka. V zastavanom
území obcí a vo vyhradených rekre-

Spoznajte krásy Slovenského raja

Navštívte náučný areál
venovaný lúkam
Na juhu národného parku Slovenský raj pri Ekocentre Dedinky nájdete nový náučný areál. Priamo v
známom turistickom centre chce
Správa Národného parku Slovenský raj interaktívnou a zážitkovou
formou priblížiť návštevníkom prírodné hodnoty a význam lúk.
Dominantou tohto prekrásneho
miesta je ohrada, v ktorej sa pasú ovce.
Kedysi typický obraz slovenského vidieka. Súčasťou areálu je aj sedem zastávok s drevenými interaktívnymi tabuľami. Vďaka nim budete mať príležitosť
spoznávať ohrozené, ale aj liečivé rastliny lúk či pestrý svet hmyzu. Dozviete
sa aj to, ako sa správne o lúky starať.
Zaujímavou atrakciou je motýlia záhrada. Cestou si môžete oddýchnuť na drevených ovečkách či lavičke v tvare motýľa. „Nový náučný areál je prvý svojho
druhu v Národnom parku Slovenský
raj. Bude slúžiť najmä deťom, ktoré s
našimi pracovníkmi môžu absolvovať
kompletný výučbový program o lúkach.
Samozrejme prezrieť si ho môžu aj turisti, areál je voľne prístupný,“ objasňuje
riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil.

Vychádzka náučným areálom
Drevený prístrešok
a ohrada pre ovce
Zejmarská roklina.
foto autor peter olekšák
ačných areáloch na území národného
parku: Košiarny briežok, Čingov, Letanovský mlyn, Podlesok, Kláštorisko,
Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Stratenská
píla, Dedinky, Dobšinská Maša, Hrabušice - Píla, Mlynky - Biele Vody, je
dovolený pohyb aj mimo vyznačených
turistických chodníkov bez časového
obmedzenia.

Drevený prístrešok s ohradou pre ovce.

rozhodne nenechajte ujsť. Prezentujú
sa tam všetky vývojové štádia motýľov
Počas potuliek náučným areálom iste a živné rastliny motýľov. Ide o drevenú
vašu pozornosť upúta drevený prístre- konštrukčnú stavbu v tvare šesťuholníšok s ohradou pre ovce. Stavba pozo- ka so vstupom pokrytým sieťovinou.
stáva z chovného prístrešku a stabilného dreveného oplotenia slúžiaceho na Interaktívne tabule a hmyzí hotel
chov oviec. Súčasťou je tiež napájačka
V prehliadkovom chodníku je
na vodu, jasle na seno pre ovce a elek- umiestnených sedem drevených intetrický ohradník slúžiaci na dopásanie.
raktívnych tabúľ s otočnými prvkami.
Popisujú sedem envirotém a to: Náučný
areál Ekocentrum Dedinky, Jasoň červeMotýlia záhrada
Motýlia záhrada je miestom, ktoré si nooký, Lúka plná pohybu, Príbeh oveč-

Cykloturistika

Potulky po území národného parku
Slovenský raj si môžu užiť aj cyklisti.
Majú tam k dispozícii 110 km vyznačených cyklotrás. Cykloturistické trasy
sú prepojené do širšieho okolia Spiša
a Gemera. Na území národného parku a jeho ochranného pásma sa môžu
návštevníci pohybovať na bicykli mimo
zastavaného územia obcí len po vyznačených cyklotrasách, a to v čase od hodiny po východe slnka po hodinu pred
západom slnka. Bicyklovať sa môžu aj
po cestách, miestnych komunikáciách
a v ochrannom pásme národného parku aj po účelových komunikáciách, ak
pohyb po nich nie je obmedzený alebo
zakázaný. Mimo povolených cyklotrás
je cykloturistika možná len s doprovodom odborne vyškolených cyklosprievodcov. Zdroj: Správa NP Slovenský raj

ky, Prírodná lekáreň, Kvitnúca krása,
Zelené obry. Súčasťou tohto chodníka
sú aj prvky drobnej architektúry, napríklad lavička v tvare motýľa, drevené
vyrezávané ovečky na sedenie pre deti
či hmyzí hotel.

Trieda v prírode

V náučnom areáli nájdete aj samostatné sedenie pre malú skupinu návštevníkov s atypickými stoličkami a
lavičkami prezentujúcimi biotop lesa
s ukážkou rôznych druhov stromov. V
okolí je vysadených osem druhov stromov pôvodných lesných drevín.

Prejdite si aj náučný chodník
Slovenský raj – Juh

Priamo v areáli začína zrekonštruovaný a rozšírený náučný chodník Slovenský raj – Juh. Pokračuje Zejmarskou
roklinou na Geravy a cez Stratenskú
Pílu sa vracia späť. Prírodu, históriu a
turistické zaujímavosti môžete objavovať vďaka 8 stanovištiam a 15 informačným tabuliam v slovensko-anglickej
mutácii. Oboznámite sa tak s témami
ako Život vo vode, Priehrada Palcmanská Maša, Zejmarská roklina, Planina
Geravy, Život mokradí, Stratenská Píla,
Lesy v Národnom parku Slovenský raj.
V náučnom areáli si môžte vyžiadať
sprievodcu náučným chodníkom vydanom v praktickom vreckovom formáte.
Zdroj ŠOP SR
foto autori: Peter Olekšák, Milan Barlog
Stranu pripravila Renáta Kopáčová

Interaktívna tabuľa Prírodná lekáreň.
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SPOLOČNOSŤ, POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY
Slovenčina naša
Nie prepisovať
históriu, ale obohacovať históriu.

Rusi prišli a odišli
Okupantov sme vyhnali a moc sme dali
našim pánom. Verili sme, že oni budú čestní a spravodliví. Miesto toho papaláši kradnú a žijú na úkor obyčajných ľudí. Včera zobrali ľuďom 400 miliónov, dnes 900, zajtra
6 miliárd. A tak dokolečka, deň čo deň. A
tak dokolečka, z našich daní.
Ľudia, nemáte pocit, že je to o tom istom? Tiež ste si mysleli, že Ficova vláda bude
iná? Na jednej strane reči o budovaní sociálneho štátu, na druhej rozdávanie dotácií milionárom. Dôchodcom pridajú 4 koruny na
deň, kamarátovi miliardy. Ozaj, viete koľko
by musel dožiť priemerný dôchodca, aby zarobil miliardu? Maličkosť - len 9 400 rokov.
Prepáčte, pán Fico, ale ľuďom ste sľúbili niečo iné. (koniec)
V tom čase začínala kríza a naša firma ma ako šéfa potrebovala vtedy najviac.

Lenže moja myseľ vtedy patrila Slovensku
a boju, ktorý musíme vyhrať. Fico bol vtedy
pozemský boh, nikto si na neho netrúfal a
tobôž, že by mu niekto do očí naložil do zlodejov.
Ja som sa na túto špinavú robotu
podujal a myslím, že sme vtedy nakoniec
pomohli zvrátiť chod dejín - a nakoniec to
dopadlo tak, že bez našich štyroch mandátov by Radičovej vláda ani nevznikla.
Nasledovali roky boja. Prehratých aj
vyhratých bitiek. Chýb, aj svetlých chvíľ.
Robili sme všetko pre umenšenie Zla a Zlo
začalo postupne chradnúť. Nakoniec sa
dostalo opäť k moci, opäť nás kvári, ale
cítim, že aj keď to ružovo nevyzerá, dobre
bude a vo voľbách to spoločne dáme.
ps. V ten deň, pred 11. rokmi, mala Rebeka presne 3 a nasledujúce roky potrebovala
ocina, ktorý sa jej bude venovať. Tatko však
jej najkrajšie roky strávil v boji so zažratou
slovenskou špinou ... dnes má Rebeka krásnych 14 ... a akosi sa obávam, že čoskoro príhlap bud
hl
u e
de čas, že iný chlap
bude
m. C´est
jej srdca rytierom.
ký.
la vie - Život je taký.
ps2. Teraz prišiel
čas, aby sme hlavy zodvihli viacerí.
bou 6
Máme pred sebou
esiacov,
kľúčovým mesiacov,
finitívne
aby sme Zlo definitívne
m len
porazili. Budem
e?
rád, ak pomôžete?

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

87-0012

Presne pred 11. rokmi, v deň 40. výročia vstupu okupantov, som sa rozhodol
zodvihnúť hlavu.
Prieskumy hovorili, že SMER+SNS+HZDS bude mať ústavnú (!) väčšinu a ja
som si povedal, že to nemôžem dovoliť.
Napísal som svoj prvý „článok“ v živote a
zverejnil ho vo všetkých našich novinách
v malom štvorčeku na prvej strane. Prišla
mi kopa podporných mailov a tak sa začal príbeh „Obyčajných ľudí“ v slovenskej
politike. Tu je jeho celé znenie:

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

Môj prvý článok

Výberom správnej tašky a obuvi môžete predísť zdravotným problémom dieťať

Radíme rodičom pred začiatkom školy
Pri kupovaní školskej tašky berte
do úvahy najmä hmotnosť dieťaťa.
Overte si, či je vyrobená z kvalitných, zdraviu neškodných materiálov.

„Školská taška má byť čo najľahšia,
má kopírovať tvar chrbtice a popruhy
nesmú byť príliš úzke. Rodičia by mali
dozrieť na to, aby dieťa tašku nenosilo
Ako pripraviť do školy prváka:
ɧ Y\VYHWOLWH PX ŀH Y ģNROH EXGH PDħ
LQ¿UHŀLPDNRYģN¶ONHQ£MGHVLQRY¿FK
NDPDU£WRY
ɧ QHVWUDģWH GLHħD W¿P ŀH KR Y ģNROH
ÏDNDM¼LEDSRYLQQRVWLDGDM¼KRWDP
GRSRULDGNXɢ
ɧQDXÏWHGLHħDUHŀLPXGĊD
ɧGRKRGQLWHVDVQ¯PNHG\VDEXGHWH
VSROX XÏLħ DM NHG\ EXGH PDħ ÏDV QD
RGG\FK
ɧ DN P£ GLHħD ħDŀNRVWL V QDGY¦]RYDQ¯P Y]ħDKRY Y QRYRP SURVWUHG¯ D
NROHNW¯YHP¶ŀHWHSR]YDħMHKRVSROXŀLDNRYNY£P
ɧUR]SU£YDMWHVDVQ¯PRWRPÏRVDXÏLOLYģ¯PDMWHVLÏLVDQHPHQ¯MHKRVSU£YDQLHSU¯ÏLQRXP¶ŀHE\ħVWUHV
iba na jednom pleci,“ hovorí docentka
MUDr. Jana Hamade, PhD., vedúca Sekcie ochrany a podpory zdravia a špecia-

lizovaných činností Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky.
Pripomína, že popruhy musia byť nastaviteľné, školská taška má obopínať obe
plecia rovnomerne, aby sa jej hmotnosť
rozdelila rovnako a majú byť z mäkkého
materiálu, aby sa čo najmenej vtláčali
do kľúčovej kosti.

Obuv sa má prispôsobiť
tvaru chodidla

Veľmi dôležitý je i výber obuvi pre
dieťa. ,,Nesprávna obuv môže z dlhodobého hľadiska spôsobiť deformity,
trvalo poškodiť kostru chodidla alebo aj
prispieť k vývoju skoliózy,“ upozorňuje
Pestré prvky oblečenia a tašiek nikdy nie sú na škodu.
Hmotnosť školskej aktovky
Žiaci 1. a 2. ročníka – 2,5 kg
Žiaci 3. a 4. ročníka – 3,5 kg
Žiaci 5. a 6. ročníka – 4,5 kg
Žiaci 7. až 9. ročníka – 5 kg
docentka Jana Hamade. Detská obuv
má mať vo všeobecnosti pevnú pätu, a
zároveň dostatočne mäkkú a ohybnú
podrážku pod prstami a strednou časťou chodidla. Nevhodnými materiálmi
pre detskú obuv sú koženka, plast, či
poroméry (syntetické usne).

Prehliadka u očného lekára

Pred nástupom do školy by malo dieťa

absolvovať prehliadku u očného lekára.
Dieťaťu ukážte ako má správne sedieť - v
akej vzdialenosti má mať oči pri písaní
úloh alebo pri počítači a naučte ho jednoduché cviky očnej gymnastiky. Pri počítači
by malo stráviť najviac dve hodiny denne.

Zdravá desiata i nápoj

Desiata je dôležitá súčasť stravovacieho režimu dieťaťa, má tvoriť asi
15 percent z denného príjmu energie.
,,Kvalitná desiata pre školáka má obsahovať celozrnné pečivo, nátierku,
prípadne syr, porciu ovocia, zeleniny a
kvalitný nápoj. Pre detský organizmus
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zdroj foto: ÖAMTC

vo vývoji je veľmi dôležitý dostatok vápnika, preto by mali byť súčasťou desiaty
mlieko, najmä probiotické a acidofilné
výrobky, jogurty a syry. Ak dieťa trpí
intoleranciou laktózy, prípadne mliečnej bielkoviny, poraďte sa s lekárom o
potravinách, ktoré sú preňho vhodné.“
Nezabúdajte na nápoj pre školáka, najzdravšia je čistá voda, striedajte ju s
nesladeným čajom, domácim sirupom,
čerstvými šťavami, alebo nesýtenou minerálnou vodou. Nevhodné sú energetické a rôzne sladené nápoje.
Zdroj: Odbor hygieny detí a mládeže
a Referát komunikačný ÚVZ SR
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SLUŽBY, ZAMESTNANIE, RELAX

»Predám veľký 5-izb byt,
Malacky, lukratívna lokalita blízko žel./aut.stanica,
veľká loggia, špajza, 2 veľké pivnice, záhrada 110 m2,
parkovanie vo dvore, RK
prosím nevolať.
Tel. 0904 401 642
»Predám garsónku v MA
sidl. Juh s balkónom
0905 525 169

ZASKLIEVANIE
BALKÓNOV A LODŽIÍ

ZĽAVAEZ

JEME
POSKYTU

ER

,
NÝ SERVIS
POZÁORNUTOČVANÝCH SYSTÉMOV
NAMI M

06 POZEMKY / predaj
»Predám 20á stavebný pozemok – Suchá nad Parnou.
Cena 90€/m2.
Tel.: 0948 158 475
»Predám V Kuchyni SP, 21
árov 0905 525 169
»Kúpim starý vinohrad, poľnoh. pôdu v lokalite Horné/
Dolné Orešany; Dlhá, Doľany, Borová.
Tel: 0905 312 223

10
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KOKEŠ Michal – hľadaná osoba
Na 35-ročného Michala Kokeša z Bratislavy
IV vydal Okresný súd v Bratislave príkaz na zatknutie pre prečin podvodu. Menovaný sa v mieste trvalého bydliska nenachádza a doposiaľ sa
nepodarilo zistiť miesto jeho pobytu.

05 DOMY / predaj

VACÍCH
ZASKLIE OV
M
É
SYST

AKCIA na rok 2019 podľa výberu

POLÍCIA PÁTRA

04 BYTY / prenájom

Demontáž a odvoz starých rámov ZDARMA

ILIČ Slavko – hľadaná osoba
Na 30-ročného Slavka Iliča z Bratislavy II vydal
Okresný súd v Bratislave príkaz na zatknutie pre
trestný čin podvodu. Menovaný sa zdržiava na
neznámom mieste a doposiaľ vykonanými previerkami nebol zistený jeho pobyt.

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

www.bomax.sk

 *)!
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ROGGERO Davide – hľadaná osoba
Na 41-ročného Davida Roggeroho občana
Talianska, vydal Okresný súd v Bratislave príkaz na zatknutie pre prečin nedovolenej výroby
omamných a psychotropných látok, jedov alebo
prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi.
Menovaný sa zdržiava na neznámom mieste
a doposiaľ vykonanými previerkami nebol zistený
jeho pobyt.
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Akékoľvek informácie k hľadaným osobám môžete
poskytnúť na známom telefónnom čísle 158
alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.

S

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

U
D4
O
K
U

2 8

6 1 3
8
2
9
8
7 4
6 1

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staršiu vzduchovku
alebo babetu.
Tel. 0907 374 235
»Kúpim staré hodinky, mince, bankovky, pohľadnice.
Tel.: 0903 753 758

Požiadavky: stredoškolské alebo
vysokoškolské vzdelanie /smer chemický,
príp. elektrotechnický, ekonomický, alebo
strojársky/, vodičský preukaz sk. B.
Nástupný plat 1000 EUR brutto,
služobné vozidlo.
Po zaškolení úprava platu.

S

2

U

4 3
3
5

D5 4
7

»Predám motorovú kosu
putá. Tel.: 0949 363 307
»Predám durmany (anjelské trúby) rôzne farby.
Tel. 02 659 682 32

OBCHODNO-TECHNICKÝ
PRACOVNÍK

Kontakt: 0915 973 529

3 2
7
4
1
7 9
4 6
9
2

»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku.
T.č.: 0905 925 991

09 DOMÁCNOSŤ

ŠULGAN Vladimír – hľadaná osoba
Na 33-ročného Vladimíra Šulgana z Bratislavy I
vydal Okresný súd v Bratislave príkaz na zatknutie pre prečin nebezpečného vyhrážania. Menovaný sa v mieste trvalého bydliska nenachádza
a doposiaľ nie je známe miesto jeho súčasného
pobytu.

»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507

»Kúpim garáž v Bratislave.
Platba v hotovosti
0918 479 756
»Dám do prenájmu na Píle
zariadený romantický 3 izb.
domček priamo pod hradom s veľkou záhradou a
potokom, od 1.10.2019,
0903 717 087
»Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt 35 km od Bratislavy. Tel. 0903 765 606
»Kúpim stavebný pozemok
v Bratislave vhodný na
stavbu rodinného domu.
Nie RK 0918 479 756
»Kúpim väčší alebo menší
byt v Bratislave 0918 479
756

08 STAVBA

rĄýúĝýĢüþóôûĈĂŝąĈĂăðąôýĢąþñò÷þóýôùúðýòôûĎāøø
ýðĄûDvojkrížnej 33, Bratislava 5|þóĄýðùĂúĢnøĂúĄÿøòô6
(Po: 8.00–19.00, Ut: 8.00–16.30, Str: 8.00–19.00,
Štvr: 8.00–16.30, Pia: 8.00–16.30, So: 9.00–13.00)

B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o. ðĄăþāøĉþąðýĎüþýăĎűýðŷāüð
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0917 649 213

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

07 REALITY / iné
10-0029

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

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

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

94-0005-1

03 BYTY / predaj

TEPOVANIE

POLIENKA aj GUĽATINA

komínov

Občianska
riadková
inzercia

Karol Mikláš

O9 7
K
U

6

13 RÔZNE / predaj

9

2
6

»Predám francúzske a nemecké knihy 0949 876 453
»Predám jelenie parohy,
trofeje, poľovnícku výstroj.
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
»Kúpim ohýbačku plechu.
Tel: 0948 158 475

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

7
4
6 1 2
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12 DEŤOM

10-0052

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

HĹBKOVÉ

16-0254

02 AUTO-MOTO / iné

Frézovanie

ZADARMO

01 AUTO-MOTO / predaj

PALIVOVÉ
DREVO

15-0004

Občianska
riadková
inzercia

6 1
4

6

CHCETE
SI PODAŤ
INZERÁT?

POŠLITE
SMS

7
ZAMESTNANIE

PONUKA PRÁCE

    
  KOKPITOV
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príjme strážnikov na prevádzky

prijme ihneď

v Bratislave

PRIJMEME
SPOĽAHLIVÉ PANIE

94-0132

+ ĎALŠIE BONUSY !

Hľadáme predajcov / zastupujúcich vedúcich
do malých predajní potravín v Bratislave.
● možnosť pracovať v blízkosti domova ● MY ťa zaučíme
V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na
tel.č.: 0911 015 377, zivotopis@malina.sk

0905 758 469
0905 877 690

0800 600 200

PRACUJTE
V DEVÍNSKEJ
NOVEJ VSI

PRACUJTE
V DEVÍNSKEJ
NOVEJ VSI

do 808  /mes.
+ BONUSY

do 963,3  /mes.
+ BONUSY
•

•

pracujte ako montá ny pracovník alebo skladník
v konnostné prémie+mo nos nad asov

•

manipula n pracovník, vodi VZV alebo
systémov pracovník/terminér

mo nos záloh

•

bonusy a do 20% + 50  a monos nad asov

•

stravu máte zabezpe enú

•

monos záloh

•

ná kolega Vám bude dostupn 24/7

•

stravu máte zabezpe enú

zabezpe ené strava aj s ubytovaním

•

ubytovanie ZDARMA

praca@edymax.com

Hurbanova 21, Bardejov

|Instagram|Facebook|Linkedin|

praca@edymax.com

+ ZDARMAVIP
BENEFITY

61_0008

•

0905 401 532
0905 245 918

KONTAKTUJTE NÁS

0800 600 200

•

mzda 50 €/deň

Hurbanova 21, Bardejov

|Instagram|Facebook|Linkedin|
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+ ZDARMAVIP
BENEFITY

61_0008

KONTAKTUJTE NÁS

rozvoz
po západnom Slovensku
vozidlom do 12 ton,
parkovanie Lozorno

na upratovanie
kancelárskych priestorov
od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto
94-0134

ZAROB SI AŽ 5 €

DISPEČER PREVÁDZKY - 1.700,- Eur mes. brutto
HOSPODÁR - 1.100,- Eur mes. brutto

PRIJMEME

vodiča sk. C

24-0086

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0007

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

Ručný pracovník - 680,- Eur mes. brutto
KOSEC ručný krovinorez - 770,- Eur mes. brutto
VODIČ "B" - 824 € mesačne brutto
VODIČ "T", KUBOTA - 824 € mesačne brutto
VODIČ "C" - 1.150 € mesačne brutto + odmeny

Základná zložka mzdy a ODMENY,
možnosť UBYTOVANIA ZDARMA

  !

SBS GUARDING s. r. o.

A.I.I. Technické služby s. r. o.

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


 

32-0128

  
  

+421   
+421   

52-0129



    
  

IHNED



0

  !
     

8
EDITORIÁL / SLUŽBY

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

  
TO, RÝCHL





stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU
34-0001-4

SK.ABAINNOVATOR.COM

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

NASTAVÍM
PRELADÍM

zklievanie terá

 látky od 149 €

 látky od 98 €

VÁŠ SATELITNÝ
PRIJÍMAČ
Movýhry 300 €

hľadá nových
kolegov

Preukaz odbornej spôsobilosti je
podmienkou

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

Lokálne oslovenie zákazníkov
vo vašich mestských èastiach

V prípade záujmu nás kontaktujte
na tel. čísle 0911 770 074
v Po - Pia od 08,00 – 16,00 hod.

bratislavsko@regionpress.sk

94-0140

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Oslovujte efektívne:
efektívne

MZDA: 3,50 eur v čistom/hod.

85_0005

HĽADAJ
NÁS AJ NA

Nejde Vám biznis?

(aj predčasných a výsluhových
dôchodcov)
na stráženie stavby v Bratislave.

PRACUJ
U NÁS

0904 702 269
63-0136

Ku kadej objednávke darek
Mo lát   rokom

www.balkona.eu
0948 787 777
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