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ZUBNÁ AMBULANCIA
Stromová 16 - Kramáre

0905 662 407

AMBULANCIA IMPLANTOLÓGIE
0907 709 992

nazarbabinski@gmail.com

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK
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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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NÁTER  BYTOVÝCH
DVERÍ A OKIEN

02/659 674 21, 0905 621 229
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO
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KP - ŠENKVICE - Mur. Pr. - Vodo + Elektro

- Rez. - Vŕt - Búr - Panel - Betón - Murivo. 
Odvoz - Statik. Tel. 0905 700 118, demol@rezaniebetonu.com
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sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno.sk

Platí do 30. 9. 2019 
alebo do vypredania zásob. Za prípadné 
tlačové chyby neručíme. Zobrazené fotografie 
sú len ilustračné. Ceny sú uvedené vrátane DPH.

máme 
najväčší výber

kobercov, PVC a vinylu

bytové PVC 
ponúkame tiež v šírkach 5m

Komplexné služby zákazníkom sú pre nás samozrejmosťou

Poradenstvo
a individuálny prístup

Rezanie podlahovej 
krytiny na mieru

Obšívanie 
kobercov

Váš tovar Vám 
dovezieme po celej SR

Koberec aj PVC Vám 
profesionálne nainštalujeme

BRENO.sk

Inšpirujte sa 
vo Vašej najbližšej 

predajni BRENO 
s najširším sortimentom 

podlahových krytín / 5x v SR

NOVÁ KOLEKCIA
kusových kobercovvvvDance

Lf

Dance 
02VGV

Dance 
28SRS

Dance 01GSG

KUPÓN NA Z¼AVU

Platí len do 30. 9. 2019!  
Vz ahuje sa iba na tovar v predajni. Z avy sa 

nes ítavajú. Neplatí spätne, na služby,
na akciový tovar, ani na objednávku.
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Dance 
02VGV
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akcia

cena za rozmer 120x170 cm

36,7248,96
/ks

materiál 
100% PP Frisé, 
výška vlasu 8 mm,
viacej vzorov, farebných 
kombinácií a rozmerov
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3Jelenia 24, 1. poschodie, Bratislava  tel.: 0919 188 535

RENOVÁCIA DVERÍ
A 

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

európska jednotka v renováciáchwww.portas-renovacie.sk
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Vecné bremená predstavujú veľmi vý-
znamný zásah do súkromných práv, a to 
napríklad do vlastníckeho práva iných 
subjektov. Vecné bremeno môže vznik-
núť len vo vzťahu k nehnuteľnej veci. 

Vecné bremeno obmedzuje vlastníka 
nehnuteľnosti v  prospech niekoho iného 
tak, že je povinný niečo strpieť, niečoho 
sa zdržať alebo niečo konať. Právo zodpo-
vedajúce vecnému bremenu môže byť spo-
jené s  určitou vecou, ako napríklad právo 
prechodu cez susediaci pozemok. V  tomto 
prípade toto právo z vecného bremena pre-
chádza s vlastníctvom veci na ďalšie osoby, 
ktoré sa stanú vlastníkmi a teda povinnými 
z  vecného bremena. V  uvedenom prípade 
ide o časovo neobmedzené právo oprávne-
ného z vecného bremena. Rozdielna situá-
cia nastáva, ak je vecné bremeno spojené 
s určitou osobou, napríklad v prípade práva 
doživotného užívania bytu, pretože toto 
právo patrí vždy len konkrétnej osobe. 

V  tomto prípade ide o  časovo obme-
dzené právo a  neprechádza na právneho 
nástupcu osoby oprávnenej z  vecného 
bremena. Vecné bremená môžu vzniknúť 
písomnou zmluvou, na základe závetu 
v  spojení s  výsledkami konania o  dedič-
stve, schválenou dohodou dedičov, rozhod-
nutím príslušného orgánu alebo zo zákona. 
Pre zmluvu o zriadení vecného bremena je 
zákonom stanovená písomná forma, a  to 
z  dôvodu závažnosti obsahu a  aj právnej 
istoty oboch zmluvných strán vzhľadom 

k  požiadavkám vyplývajúcim z  evidencie 
vzťahov k nehnuteľnostiam. V zmluve mu-
sia byť vymedzené zmluvné strany, kto je 
povinným a  kto oprávneným z  vecného 
bremena, taktiež obsah vecného bremena, 
predmet vecného bremena, pri ktorom je 
potrebné podrobne špecifikovať nehnuteľ-
nosť, na ktorú sa vzťahujú práva zodpove-
dajúce vecnému bremenu. 

V zmluve je tiež potrebné uviesť či ide 
o  vecné bremeno vzťahujúce sa k  nehnu-
teľnosti alebo ku konkrétnej fyzickej alebo 
právnickej  osobe. Zmluva by mala ďalej 
obsahovať aj údaj o dobe trvania vecného 
bremena. Zmluvu o  zriadení vecného bre-
mena môže z pozície povinného z vecného 
bremena uzatvoriť len vlastník nehnuteľ-
nosti, ku ktorej sa vecné bremeno viaže. 
Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho 
vecnému bremenu je potrebný vklad do 
katastra nehnuteľností. Až na základe prá-
voplatného rozhodnutia o povolení vkladu 
vydaného okresným úradom, katastrálnym 
odborom, nastávajú vecnoprávne účinky 
zmluvy, a teda vznikne právny vzťah zalo-
žený zmluvou. 

Zmluva 
o zriadení vecného bremena

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

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

Zakladateľ nadácie ACN – Pomoc 
trpiacej Cirkvi páter Werenfried 
van Straaten raz rozprával o stretnutí 
s istým českým kňazom, ktorého po 
Pražskej jari pozval na dvojmesačnú 
návštevu na Západ, aby spoznal život 
Cirkvi v slobodnom svete. 

Pri rozlúčke tento kňaz vyslovil 
zarážajúce slová: „Dvanásť rokov 
som bol vo väzení, pretože som bol ver-
ný Rímskokatolíckej cirkvi. Mučili ma, 
pretože som nechcel zaprieť pápeža. 
Dnes mám pre svoju vieru podlomené 
zdravie. No táto viera mi vždy posky-
tovala pokoj a istotu a vďaka tomu boli 
roky žalára najšťastnejšie v mojom ži-
vote. Vy ste však stratili pokoj v Bohu, 
lebo ste podkopali svoju vieru, takže 
vám už viac neposkytuje istotu a bez-
pečie. Vo svojej slobode vyhadzujete 
na smetisko to, za čo sme my znášali 
represálie. Západ ma sklamal. Radšej 
chcem stráviť ďalších dvanásť rokov 
môjho života v komunistickom vä-
zení, než tu s vami zostať dlhšie.“

Tento pálčivý úsudok svedka prena-
sledovanej Cirkvi sa stal aj pre nás na 
Slovensku po 30 rokoch od pádu ko-
munizmu veľmi aktuálny a apeluje na 
našu slobodu a svedomie. Dnes nám 
v našej krajine nehrozí nebezpečen-
stvo, že budeme uväznení alebo zabití 
pre svoje vierovyznanie. Avšak každý 
deň je naša viera skúšaná. Žiť svoju 
vieru v tomto čase úprimne a auten-
ticky, to znamená byť pripravený 

znášať ironické, v  lepšom prípade 
„súcitné“ posmešky „modernej 
spoločnosti“. Tiež patrí k všeobec-
nému koloritu mnohých súčasných 
masovokomunikačných prostriedkov 
relativizovať a sarkasticky podkopávať 
hodnoty a pravdy viery, ktoré donedáv-
na boli piliermi spoločnosti. Praktizu-
júci veriaci má často nálepku spiatoční-
ka a reakcionára, ktorý už nemá miesto 
vo verejnom živote a  v novodobej 
spoločnosti. Čoraz ťažšie je verejne 
sa priznať k svojej viere, modliť sa, 
spovedať sa, chodiť na svätú omšu, 
brániť manželskú vernosť a rodinu, 
nebáť sa mať viac detí.

Ale čím ťažšia je situácia, tým viac 
sa ukáže, aká cenná je nám naša vie-
ra, či sme pripravení za ňu dokonca 
i trpieť. Svedectvo dnešných prenasle-
dovaných kresťanov a mučeníkov nám 
má pomôcť, aby sme nezatrpkli voči 
okoliu a neušli zbabelo z boja, ale aby 
sme boli stále pripravení odvážne sa 
obhájiť pred každým, kto nás vyzýva 
zdôvodniť nádej, ktorá je v nás (1 Pt 3, 
15). Nech dedičstvo našich vyznávačov 
a mučeníkov, ktorí položili život za našu 
vieru a slobodu, nevyjde naprázdno. 

Viac o nadácii ACN, o aktuálnych 
projektoch pre trpiacich a  prenasle-
dovaných kresťanov   a  o možnos-
tiach ich podpory sa dozviete na 
www.acn-slovensko.org.

Aká cenná je (nám) naša viera?

» P. Martin Mária Barta
duchovný asistent ACN 
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VOLAJTE 
0950/894340

INFO LINKA 
0950/894339

Kancelárie:
Bratislava, Malacky

STOP EXEKÚCIAM
A EXEKÚTOROM
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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Výmena tesnenia
a oprava

všetkých druhov
a typov

OKIEN

VIZITKY
0905 799 782

»

»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.es-
tranky.sk

»Elektroinštalácie 24 hod. 
Prípojky, práca s plošinou 
do 22m. Revízne správy. 
Vytyčovanie káblových po-
rúch. Pílenie stromov, orezy 
aj pod napätím. Projektova-
nie 0904 466 149

»www.vodo-instalater.sk 
0903 557 127

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

»ZIMMERMANN 0905 54 74 
76
»Matúš 0905 616 431

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

Komerčná
riadková
inzercia

REMESELNÍCI

ELEKTROINŠTALÁCIE

ČISTENIE

BEZPEČNOSŤ

PREPRAVA

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

VZDELANIE

KURZY

AUTO MOTO

DOVOLENKA

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

PREDÁM

KÚPIM

PREPRAVA

SLUŽBY

KRTKOVANIE

OKNÁ

KLIMATIZÁCIE

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

REMESELNÍCI

VODA-KÚRENIE-PLYN

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA PRAČIEK

PONUKA PRÁCE

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY
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Nie dopad, ale vplyv, 
dosah, účinok. Nie doprovod, ale sprievod.

Slovenčina naša Nie jedná sa o niečo, ale ide 
o niečo. Nie jednať, ale konať, robiť, počínať si.

Slovenčina naša
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Čistiareň SUNIX 
Mlynarovičova 18, 

Bratislava – Petržalka
www.pranie-kobercov.sk

PO-PI 9:00 - 18:00

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

ODVOZU a DOVOZU priamo na adresu zákazníkovi.

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

na jeden deň v týždni, a to v utorok.

Zákazník si môže sám zabezpečiť odvoz a dovoz kobercov
na našu kamennú zberňu.
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KLIMATIZÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

0905 963 819

AKCIA do konca septembra 2019

2,5 kw – cena 786 EUR s DPH
3,5 kw – cena 798 EUR s DPH vr
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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Máte doma síce možno aj použité, 
ale ešte stále použiteľné školské 
pomôcky? Alebo vám čosi zostalo 
z prípravných nákupov? Poznáme 
veľmi dobrý spôsob, ako to využiť.

S príchodom nového školského roka 
tradične vrcholí aj celonárodná Zbierka 
školských pomôcok. Slovenská kato-
lícka charita (SKCH) ju na Slovensku 
organizuje už 10-ty krát. SKCH darcom 
pripomína, že deťom zo znevýhodnené-
ho prostredia sa dá pomôcť nielen ma-
teriálne – opotrebovanými či novými 
školskými pomôckami, ale aj finančne.

Slováci vedia byť dobrí
Približne 70 000 školských pomô-

cok darovali Slováci deťom zo sociálne 

slabších pomerov takmer za desaťročie 
fungovania Zbierky školských pomôcok 

SKCH. S výzvou nevyhadzovať používa-
né, no stále funkčné školské pomôcky 
prichádza Charita aj tento rok – darco-
via ich môžu odovzdať do vyše 40-tich 
zberných miest na celom Slovensku až 
do 15. septembra 2019. 

Zoznam zberných miest nájdete 
na adrese www.charita.sk

Zbierku školských pomôcok koor-
dinuje Slovenská katolícka charita na 
Slovensku cez arci/diecézne charity, 
ktoré poznajú konkrétne potreby ľudí v 
obciach či mestách z rôznych regiónov 
Slovenska. 

Novinka kampane
Tento rok je ňou aj motivačné video, 

ktorého ústrednou myšlienkou je motto: 
Každému z náš niečo chýba. Charita sa 
snaží poukázať na to, že aj bežná chý-
bajúca školská pomôcka, môže znížiť 
šance dieťaťa na vzdelávanie. Prostred-
níctvom sociálnych sietí ako aj partne-
rov, chce SKCH túto myšlienku šíriť po 

celom Slovensku a zasiahnuť aj mladšiu 

vekovú kategóriu. 

Deti patria všetkým
Hoci nie každý z nás je rodičom, všet-

ci sme boli niekedy dieťaťom, a preto 
sa vieme sami vžiť do nie vždy ľahkej 
situácie. Autorom videa je Milan Kulifaj 

z RECtrl.

Ak zvážite...
Do zbierky sa dá prispieť aj finančne, 

na účet SK37 0900 0000 0001 7687 5345, 
variabilný symbol 2211.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.
SKCH a REGIONPRESS

Foto: Zdroj: SKCH

Zbierka školských pomôcok vrcholí

Čo darovať
Pomôcky nemusia byť nové, ale 
držte sa malej rady. Predstavte si, že 
peračník či sadu farbičiek viete sami 
ďalej použivať. Teda, deťom chceme 
posunúť veci, ktoré naozaj využijú a 
neostanú na charite v koši.

ceruzky, farbičky, perá, nožnice, zo-
šity, peračníky, kružidlá, fixky, pra-
vítka, školské tašky, pastelky, strú-
hadlá, gumy, kalkulačky a iné

Komu pomáhame
Tvorivým deťom, ktoré túžia spoznávať svet. Chcú sa naučiť nové písmenká, rozlúš-
tiť nové hlavolamy a unášať sa svetom fantázie. Aj keď nemajú na školskú tašku s 
Elzou, trojposchodový peračník alebo značkový úbor na telesnú, chceme rozvíjať 
ich talenty a dary. Nech všetky deti majú rovnakú šancu na vzdelávanie.
deťom z detských charitných domov a centier
Dom Charitas Sv. Jozefa (Spišská Nová Ves)
Centrum pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho (Považská Bystrica)
Detský charitný dom sv. Lujzy (Nitra)
Centrum pre deti a rodiny sv. Kláry (Liptovský Mikuláš)
Centrum pomoci človeku (Piešťany)
deťom z rodín, do ktorých rozvážame potravinovú pomoc
deťom z neúplných rodín, ktorým pomáhame materiálne
deťom rodičov, ktorí bývajú v našich krízových zariadeniach
deťom z farských charít

Inšpekcia upozorňuje na imple-
mentáciu kritického myslenia do 
vyučovania. Dá sa súhlasiť. Trpí-
me tým, ako ďaleko je spoločnosti 
vzdialený kritický prístup k infor-
máciám.  Najmä tými, ktorí školstvo 
nepoznajú. 

Ministerka sa marketingovo chváli 
zvýšením platov, najmä začínajúcim 
pedagógom. Niet pochybnosti, že ide o 
symbolické navýšenie, ktoré sa pekne 
vyníma, keď ho premeníme na percen-
tá. Aká priehľadná manipulácia! Verej-
nosť má tak pravidelne pocit, že učite-
lia sú dávno za vodou. Bez zamyslenia. 
Médiami opakovane znie, že sa najvý-
raznejšie zvyšujú platy, že sa motivujú 
učitelia. Vynikajúci spôsob budovania 
užitočného antagonizmu k učiteľom. 
Čo my učitelia vlastne chceme? 

Aj podľa skúseností riaditeľov vie-
me, že symbolické zvýšenie platov mo-
tivácii pracovať v školstve nepomohlo. 
Najmä nie absolventom, ktorí z dôvodu 
nedostatku práce migrujú do bratislav-
ských škôl, no často v hlavnom meste 
„neprežijú“. A ak by si kompetentní 
uvedomili, že plat nemá byť len na pre-
žitie, ale dôstojné žitie, tak ich mediál-
ne výkriky o zvyšovaní by sa hanbili 
prezentovať. Možno. 

Peniaze však sú! Aj na dôstojné 
oceňovanie učiteľov. Ale to by minis-
terstvo nemohlo mrhať prostriedky 
na úplne zbytočné viac politické ako 
odborné aktivity. Najnovšie na vytvo-

renie portálu za takmer 20 miliónov 
eur. Portálu, rozumej webovej stránky, 
s učebnými témami v storočí, keď sa dá 
všetko vygúgliť. V situácii, keď sa už 
predtým mrhalo na podobné projekty. 
Keby sa táto suma rozdala učiteľom, 
keby sa nastavili kritériá odmeňovania 
aktivít učiteľov, ako to robí nové vede-
nie bratislavskej župy, vyučovanie by 
sa skvalitnilo viac ako zbytočnou in-
vestíciou do ďalšieho webu. Na jedné-
ho učitelia by zostalo cca 357 €. Riaditeľ 
školy s cca 25 pedagogickými zamest-
nancami by tak mal na odmeňovanie 
8925 eur, ktoré by využil rozumnejšie 
a motivujúcejšie. Takto by sme mohli 
počítať rôzne premrhané prostriedky, 
ktoré minimálne pozdvihli kvalitu 
vzdelávania. Efektivita ministerských 
rozhodnutí je však dlhodobo nízka.  

Nie je to len o peniazoch. Veľa 
kvalitných ľudí pracuje v školstve aj 
bez dôstojného platu. Vyšší plat neza-
chráni nechuť pracovať v oblasti, ktorá 
neraz súvisí s učením minimálne. Na 
prvom mieste sú druhoradé, no povin-
né a množiace sa činnosti, ktoré vlády 
položili na piedestál, hoci sú retardé-
rom učiteľstva. A to učiteľstvo sa tak 
nejako vníma ako poslanie byť so žiak-
mi, dávať im svoje skúsenosti a plniť 
pradávne humanistické ciele školy. Nie 
ukájať potreby úradníkov, pre ktorých 
sme percentá.    

Percentová rétorika

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ

Odchod mafián-
skej spojky Moniky 
Jankovskej z postu 
štátnej tajomníčky 
ministerstva spra-
vodlivosti prišiel 
neskoro. Z funkcie 

štátnej tajomníčky mala byť už dávno 
odvolaná ministrom spravodlivosti Gá-
borom Gálom (Most-Híd) a premiérom 
Petrom Pellegrinim (SMER-SD).

Odstúpenie Moniky Jankovskej 
pripomínalo zvíjanie odseknuté-
ho chápadla chobotnice, ktoré sa 
snaží z posledných síl z niečoho 
vyviniť. Jankovská svoje odstúpenie 
z funkcie zahrala na typického usved-
čeného smeráka - vždy, keď boli sme-
ráci z niečoho usvedčení, zbabelo 
sa skrývali za údajné útoky na ich 
rodinu. Nikto z nášho hnutia, ani z 
novinárov, nezaútočil ani jediným 
slovom na nikoho z jej rodiny. Z jej 
strany je to len ďalšia hlúpa výho-
vorka, ktorá je dôkazom toho, že 
klamala od začiatku až po samý 
koniec.

Koniec Jankovskej v druhej najvyš-
šej funkcii na ministerstve spravodli-
vosti je úspech, ktorý sa podaril vďaka 
ľuďom a novinárom, ktorí 7 dní pod-
porovali naše protesty pred minister-

stvom spravodlivosti.

Na druhej strane sa však odseknuté 
chápadlo mafiánskej chobotnice sťa-
huje na krajský súd v Bratislave, kde 
chce vykonávať funkciu ctihodnej a 
čestnej sudkyne. Ďakujeme, ale naše 
hnutie si takúto sudkyňu nepraje. 
Budeme robiť všetko preto, aby ma-
fiánska spojka Jankovská čoskoro 
skončila na krajskom súde v Brati-
slave, rovnako, ako skončila na mi-
nisterstve spravodlivosti.

Podľa tejto Kočnerovej opičky je 
totiž „svinstvo“, že jej prokuratúra 
zobrala mobil. Čiže nie jej nadŕža-
nie vrahom, ale to, že jej na to prišli. 
Typické smerácke „svinstvo“.

Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste 
priamo podporovali 
naše protesty pred 
m i n i s t e r s t v o m 
spravod l ivost i , 
alebo ste ich sledo-
vali cez internet. 
Koniec Kočnerovej 
opičky je dôkazom 
toho, že odvážny boj 
za dobro sa oplatí 
bojovať.

Odsekli sme ďalšie chápadlo 
mafiánskej chobotnici

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO
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Postupne opísané diéty v  predchá-
dzajúcich číslach a  ich zoradenie 
podľa zdravotnej prospešnosti sú 
určené pre ľudí, ktorí sa chcú zdravo 
stravovať, sledujú si svoje laboratór-
ne parametre, chcú byť zdraví. 

Efekt takto nastaveného správne-
ho stravovania možno overiť vyšetre-
niami. Všetky dôležité spadajú pod 
preventívnu prehliadku, ktorú by mal 
každý vo vlastnom záujme pravidel-
ne absolvovať u  svojho všeobecného 
lekára. Vždy je lepšie včas zachytiť 
zdravotný problém, navyše väčšina 
takzvaných civilizačných ochorení, 
ako je vysoká hladina tukov, cukrov, 
obezita, vysoký krvný tlak,  sú dobre 
riešiteľné práve úpravou stravovacích 
návykov a vhodným výberom jedla.

Existujú však aj cielené rebríčky top 
diét pre niektoré ochorenia: napríklad 
špeciálne pre ľudí s cukrovkou, ochore-
ním srdca alebo obezitou a tie sa rozli-
šujú na diéty s rýchlym efektom a diéty 
s pomalším, ale trvalejším účinkom.

Mnohé sa samozrejme opakujú, 
ako sú v základnom rebríčku, ale môže 
sa meniť ich poradie a niektoré sú aj 

nové. Rebríček diét, ktorý zostavuje 
skupina odborníkov na výživu a leká-
rov špecializujúcich sa na cukrovku, 
zdravie srdca a chudnutie v USA sa pre 
svoje ich sa využíva celosvetovo.

Poradie pre diabetikov:
1. Stredomorská diéta
2. – 5. DASH diéta 
2. – 5. Flexiteriánska diéta
2. – 5. Diéta Mayo kliniky
2. – 5. Volumetrická diéta
6. – 9. Diéta podľa Jenny Craigovej
6. – 9. Ornishova diéta
6. – 9. Vegánska diéta
6. – 9. WW diéta, alebo Strážcovia 
hmotnosti 
10. Diéta Engine 2 na podporu metabo-
lizmu

Pozn.:REGIONPRESS:
Týmto diétam, sta-

vaným konkrétne pre 
diabetikov, sa budeme 
podrobne venovať v 
našich nasledujúcich 
vydaniach.

Top 10 diét pre diabetikov

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

metabolizmu a výživy
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov
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Petržalský domov seniorov, Vilová 19/A, Bratislava ponúka
voľné pracovné miesta na pozície: 

  Sociálny/a pracovník/čka - základné sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia pre 
prijímateľov sociálnych služieb.  Kvalifikačné predpoklady: VŠ II. stupeň v odbore soci-
álna práca. Základná zložka mzdy (brutto)- od 723 do 868 EUR v závislosti od kvalifikácie 
a dĺžky praxe + osobný príplatok.

Opatrovateľ/ka – kompletná starostlivosť o prijímateľov sociálnych služieb: kŕmenie, 
výmena inkontinenčných pomôcok, kúpanie a pod. Kvalifikačné predpoklady: opatro-
vateľský kurz v rozsahu 220 hodín. Základná zložka mzdy (brutto) - od 615,5 do 637 EUR v 
závislosti od dĺžky praxe + osobný príplatok.
Kontakt:  0903 722 447,  e-mail: jana.artnerova@pds.eu.sk
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A.I.I. Technické služby s. r. o. 

prijme ihneď

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

Základná zložka mzdy a ODMENY,
UBYTOVANIE  ZADARMO

Ručný pracovník - 680,- Eur mes. brutto

 VODIČ "B" -  824 € mesačne brutto

 VODIČ "T", KUBOTA -  824 € mesačne brutto

 VODIČ "C" -  1.150 € mesačne brutto + odmeny  

KOSEC ručný krovinorez  - 770,- Eur mes. brutto

DISPEČER PREVÁDZKY - 1.700,- Eur mes. brutto

HOSPODÁR - 1.100,- Eur mes. brutto
32
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BRIGÁDA V BA IHNEĎ
- vykladanie balíkov 4,20 € / hod. (brutto) len muži
- pomocné práce v tlačiarni 3,60 € / hod. (brutto) muži + ženy

+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok 

BEZ UBYTOVANIA

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

Kontakt: 0902 626 696, office@spotjob.sk
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40905 758 469 

0905 877 690 

PRIJMEME 
SPOĽAHLIVÉ  PANIE 

na upratovanie 
kancelárskych priestorov  

od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 799 782

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

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

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

»Predám garsónku v MA 
sidl. Juh s balkónom 
0905 525 169 
»Predám veľký 3-izbovy 
byt 79 m2 v centre Senca 
aj s garážou, prerobená 
kuchyňa, kúpeľňa, wc, 
plastové okná, 3x Rolldor, 
priestranná loggia, pivnica. 
Bytovka je zateplená a pre-
robený je aj vchod a výťah. 
Garáž hned pri bytovke na 
elektrické ovládanie. Byt je 
kúpou voľný. Cena: 135 000 
€ vrátane garáže. 
Tel.: 0903 201 288

»Hľadám izbu dlhodobý 
podnájom samostatnú 
súrne v okolí bratislavy 
0940 904 188 

»Predám v Kuchyni SP, 21 
árov 0905 525 169 

»Kúpim garáž v Bratislave. 
Platba v hotovosti 
0918 479 756

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

»Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507
»Kúpim rodinný dom, SP 
alebo byt 35 km od Brati-
slavy. 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

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

»Kúpim akordeón, heligón-
ku. 0915 876 860 
»Kúpim staršiu vzduchovku 
alebo babetu. 
Tel. 0907 374 235

»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 francúzske a ne-
mecké knihy 0949 876 453
»Predám rozličnú fototech-
niku, vhodné i pre zberate-
ľov a funkčný starší písací 
stroj vhodný pre zberateľov. 
T.: 0902 679 183

»Kúpim naťahovaciu vo-
jenskú vzduchovku (opako-
vačku) na guličky VZ35-47 
TEL 0910 419 469

»Hľadám priateľku od 45 
do 50 r. Tel. 0915 204 433 
»Som bohatý a dobrý a 
hľadám obyčajnú peknú 
slušnú staršiu od 68 do 90 
ženu na trvalý vzťah dôve-
re vzájomne pomáhať. Som 
veriaci a podporujem krás-
ny život, všetko viem urobiť 
0944 384 312

Občianska
riadková
inzercia

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

08 STAVBA    

11 HOBBY A ŠPORT   

07 REALITY / iné       

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

CHCETE 
SI PODAŤ 
INZERÁT?

POŠLITE  
SMS

Nie krb, ale kozub.
Nie nakoľko, ale pretože.

Nie nerez, ale antikor, 
nehrdzavejúca oceľ.

Slovenčina naša
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov  

a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

Práce vo výškach               0903 969 611   
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €ZĽAVY AŽ DO 25%
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ZASKLIEVANIE 
  BALKÓNOV A LODŽIÍ

ZASKLIEVACÍCH 

SYSTÉMOV10POSKYTUJEME 

POZÁRUČNÝ SERVIS, 

NAMI MONTOVANÝCH SYSTÉMOV 

ZA
DA

RM
O AKCIA na rok 2019 podľa výberu

Demontáž a odvoz starých rámov ZDARMA

Dvojkrížnej 33, Bratislava  
(Po: 8.00–19.00, Ut: 8.00–16.30, Str: 8.00–19.00, 
Štvr: 8.00–16.30, Pia: 8.00–16.30, So: 9.00–13.00)

B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o. 
02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465, bomax@bomax.sk

www.bomax.sk

POLÍCIA PÁTRA

 Akékoľvek informácie k hľadaným osobám môžete
poskytnúť na známom telefónnom čísle 158 

alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.

DOBAI Martin – hľadaná osoba
Na 25-ročného Martina Dobaia z Bratislavy III vy-
dal Okresný súd v Trnave príkaz na zatknutie pre 
prečin poškodzovania cudzej veci. Menovaný sa 
v mieste trvalého bydliska nenachádza a doposi-
aľ sa nepodarilo zistiť miesto jeho pobytu. 

ORAVEC Peter – hľadaná osoba
Na 42-ročného Petra Oravca z Pezinka vydal 
Okresný súd v Pezinku príkaz na zatknutie pre 
prečin porušovania domovej slobody. Vykona-
nými previerkami a opatreniami sa menovaného 
doposiaľ nepodarilo vypátrať.

PLAČKO Vladimír – hľadaná osoba
Na 50-ročného Vladimíra Plačka z Rovinky vydal 
Okresný súd v Bratislave III príkaz na zatknutie 
pre trestný čin zanedbania povinnej výživy. Me-
novaný sa zdržiava na neznámom mieste a do-
posiaľ vykonanými previerkami nebol zistený jeho 
pobyt.

Nie idem pri 
bránku, ale idem k bránke.

Slovenčina naša
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Ochranári prišli pred pár dňami s 
veľmi potešujúcou správou. V po-
horí na česko-slovenskej hranici v 
Javorníkoch sa im podarilo zdoku-
mentovať veľkú vzácnosť. Pribudla 
tam vlčia rodina.

Podľa ochranárov sa vlčia svorka 
usadila na česko-slovenskom pomedzí 
ešte v roku 2018. Počas tohtoročnej jari 
priviedla na svet vĺčatá. Ide pritom o 
prvé potvrdené rozmnožovanie vlkov 
v tejto oblasti od deväťdesiatych rokov. 
„Ochrana vlka obyčajného je jednou 
z priorít v Chránenej krajinnej oblasti 
Kysuce, čomu nasvedčuje aj jeho celo-
ročná ochrana na takmer celom území 
správy,“ hovorí zoológ Peter Drengu-
biak zo Štátnej ochrany prírody SR, 
Správy CHKO Kysuce. Reprodukcia a vl-
čie prírastky v Javorníkoch podľa neho 
naznačujú, že potenciál pre život vlka v 
tomto pohorí nepochybne existuje. „Je 
však na nás, ako sa k tejto situácii po-
stavíme. Aj preto Správa CHKO Kysuce 
listom oslovila príslušné lesné úrady, 
ktoré majú kompetenciu usmerňovať 
činnosť užívateľov poľovných revírov 
v Javorníkoch. Cieľom je zabezpečiť 
ochranu vlka v Javorníkoch nielen na 
papieri, ale aj priamo v teréne,“ dodáva 
P. Drengubiak.

Vlčiu rodinku pozorovali
priamo v teréne

Vďaka intenzívnemu monitoringu sa 
ochranárom z CHKO Kysuce podarilo 
spoločne s českými kolegami z Hnu-
tia DUHA a ďalšími spolupracovníkmi 
rozmnoženie vlčej svorky dokonca aj 
odpozorovať a zdokumentovať priamo v 
teréne. „Nízka početnosť, veľké domov-
ské okrsky, plachosť a opatrnosť nám 
neumožňujú stretnúť vlka, alebo rysa 
každý deň. Preto keď k takejto situácii 
dôjde, máme ten pocit malého dieťaťa, 
ktoré dostalo pod stromček vytúženú 
hračku,“ rozrozpráva sa P. Drengubiak. 
„Sú to silné a vzácne okamihy, preto 
nemusím veľmi rozmýšľať, aby som si 
spomenul na predposledné takéto po-
zorovanie. Bolo to v roku 2012, kedy sme 
spolu s kolegyňou mali to šťastie natra-
fiť na vlčiu rodinu so štyrmi mláďatami. 
Zážitok to bol neopísateľný. Veľmi som 

tomu neveril, že ešte niečo podobné v 
živote zažijem a predsa, stalo sa,“ ne-
skrýva ochranár radosť.

Pozorovať správanie vlčej
rodiny berie dych

Peter Drengubiak priznáva, že mož-
nosť opäť pozorovať vlčiu rodinu a jej 
správanie bolo preňho veľmi silným 
zážitkom. Prezrádza, že mláďatá vlkov 
si vedia pospať a preto bola ich aktivi-

ta zväčša pozorovateľná približne od 
ôsmej hodiny rannej. Jedného dňa, však 
tomu bolo inak. „Ani o deviatej ba ani 
o desiatej nič. Tak sme sa aj s kolegom 
Michalom rozhodli, že sa naraňajkuje-
me. Sediac na pňoch vnímajúc v lete už 
vzácne spevy vtáctva a vôňu rána, sme 
zaregistrovali zvláštny zvuk. V hlave 
som ho nevyhodnotil ako známy zvuk a 

tak raňajky zleteli z kolien a vrhol som 
sa po ďalekohľad. Nemýlil som sa. Už s 
ďalekohľadom v ruke sme ten istý zvuk 
začuli ešte raz a prichádzal od šteniat, 
ktoré sa rýchlym krokom presúvali ako 
vláčik, jedno za druhým do blízkeho 
lesa. Bolo zjavné, že sa v lese objavil 
jeden z dospelákov, toho sme však 
nevideli. Mali sme tak konečne mož-

nosť vidieť naraz všetky mláďatá, lebo 
zvyčajne sa mimo ležovisko objavili 
len niektoré jedince, ktoré sa oddávali 
vlčím hrám. Tomu, že posledné mláďa 
zaostávalo za ostatnými asi tak dva met-
re som neprikladal žiadnu váhu. Čas na 
hodinkách 10.15,“ popisuje ochranár 
sled udalostí.

Bežalo za svojou rodinou
„Od chvíle, ako sa presunuli mláďatá 

do lesa sa neudialo dlho nič. Až o 13.35 z 
lesa vybehlo jedno z nich. Čakali sme aj 
ostatné, ale nič. Zrejme išlo o to posled-
né, zaostávajúce mláďa, ktoré nestíhalo 
za svojimi rovesníkmi. Až do večera sa 
opäť pokoj. Osamotené mláďa sa strie-
davo prechádzalo a ležalo na okraji 

lesa. Radosť z neho zrovna nesálala, 
„sám doma“, bez súrodencov a rodi-
čov. Čas plynul a v podmienkach, kedy 
už bol naozaj problém niečo cez ďale-
kohľad vidieť ,osamotené vĺča som stá-
le pozoroval, sa z blízkeho lesa ozvalo 
vytie. Bolo úplné bezvetrie, a zo záveru 
doliny, kde sa zvuk dobre šíril sa ku mne 
dostali hlasy dospelých vlkov a vzápätí i 

mláďat. Posledné okamihy svetla mi do-
priali vidieť siluetu osamelého vĺčaťa, 
ako sa ženie smerom do lesa, za hlasmi 
svojej rodiny,“ netají Peter Drengubiak 
nadšenie.

Rodinu budú chrániť
V najbližšom období sa budú ochra-

nári snažiť zabezpečiť v čo najväčšej 
možnej miere to, aby rodina zostala ro-
dinou. „Prirodzenú úmrtnosť neovplyv-
níme, no pokúsime sa ovplyvniť aspoň 
tú prípadnú neprirodzenú. Držte rodine 
palce, nech ich obchádzajú choroby, 
pytliaci a majú vždy dostatok potravy,“ 
odkazuje zanietený ochranár.

Foto autor: Peter Drengubiak
Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Na slovensko-českom pomedzí pribudla vzácnosť

Nová vlčia rodina v Javorníkoch

Vĺčatá spoznávajú svoje okolie.

Ochranárom sa podarilo nakrútiť aj 
krátke video vlčej rodinky a všetci 
záujemcovia si ho môžu pozrieť tu:
https://www.youtube.com/watch?ti-
me_continue=4&v=l1nObgxd6p4

Pozorovanie správania vlčej rodiny.

Vlčiu rodinu budú ochranári chrániť.
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

Ruské skleníky - ZGT

     429,- 
362,-€

viac ako
300

modelov

         4
362

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

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

KRBY

kkkkkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA
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PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091
MZDA 

OD 850 € DO 1300€BEZPLATNÁ
INFOLINKA
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SBS

Informácie na:  

0905 880 127

Práca
v SBS?

 
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


