Č. 40 / 4. OKTÓBER 2019 / 23. ROČNÍK

BRATISLAVSKO
západ
ZUBNÁ AMBULANCIA

32-0005-10

pracujeme od 15.00 do 21.00 hod.
Ošetríme každého aj bolestivých pacientov

6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE





 

      
     
   

Samozber jabĺk a predaj hrušiek
v ovocnom sade v Dunajskej Lužnej!

Kolárska 6, Bratislava 811 06

craftcoffeebarista

craft_coffee_barista
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SBS

Slovenské jablká a hrušky
na priamy konzum,
uskladnenie alebo spracovanie, pálenie!

Práca v SBS?
Vykonávame kurzy
SBS, na prácu
v strážnej službe

Samozber až do konca októbra 2019
Možnosť nazbierať si jablká – rôzne
ôzne odrodyy
I. trieda 0,60 € / 1 kg
II. trieda 0,20 € / 1 kg

na adrese Bratislava, Kazanská 30

Možnosť zamestnania v celom
Bratislavskom kraji,
ale aj v iných regiónoch SR

Hrušky
I. trieda 1,20 € / 1kg
II. trieda 0,60 € / 1kg

Cena kurzu 127 € + správne poplatky
Možnosť preplatenia cez Úrad práce

1

Informácie na:
32-0150

Info na: 0911 755 098 / www.dobrejablka.sk
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52-0147

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK
Ponúkame implatológiu
s najlepšími cenami v BA



DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

Stromová 16 - Kramáre
0905 662 407

66-0007-3

POZOR ZMENA

Týždenne do 100 200 domácností

0905 880 127

94-00123

Najčítanejšie regionálne noviny

ZDRAVIE, PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY

BRATISLAVSKO
Oplotenie pozemkov,
západ

INZERCIA
Eva Horáková
0907 702 195
Mgr. Simona Psotná 0905 719 134
Silvia Vlasáková
0905 799 782
Distribúcia:
Radovan Janega
0907 887 362
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (100.200 domácností)
Každý týždeň: Dlhé Diely, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Petržalka, Devínska Nová Ves, Devín,
Horský park, Záhorská Bystrica,
Rusovce, Jarovce, Čunovo, Koliba,
Kramáre

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

Odpoveď:
Spôsob ukladania tuku je daný zväčša geneticky. Ženy majú sklon ukladať
tuk do oblasti stehien a zadku a až potom v oblasti brucha. Tento typ sa podľa vizuálneho dojmu z postavy nazýva
hruškovitý, alebo odborne ženský - gynoidný. Muži ukladajú tuk najprv do
oblasti brucha a podľa tvaru hovoríme
o jablkovom - androidnom type. Ale že
to nie vždy platí, svedčí aj prípad Jany,
u ktorej sa tuk ukladá predovšetkým
v oblasti brucha - a nielen v podkoží,
ale aj medzi vnútornými orgánmi. Z
dlhodobého zdravotného hľadiska je
to nebezpečnejšie. Tuk pri brušnej tučnote je hormonálne aktívny a hrozí viacerými ochoreniami hormonálnymi,
metabolickými a postihnutím srdcovo-cievneho systému. Je dôležité rýchlo
sa ho zbaviť. U väčšiny platí – pokles
hmotnosti o 1 kg znamená zníženie obvodu pásu o 1cm.
Ako na to:
1. Dôležité je začať redukčný režim.
Nie hladovku. Samozrejmosťou je vy-

0911 990 463

HĹBKOVÉ

16-0085

Karol Mikláš

TEPOVANIE
sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
www.tepovaniekm.sk
tel.: 0949 85 11 10

»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce
0940 384 665
»GLAZOVANIE VANÍ. 29 rokov
prax, 5 rokov záruka. Cena
70 €. Tel.: 0904 267 926
www.glazovanievani.estranky.sk

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

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

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

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

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

OPRAVA CHLADNIČIEK
»ZIMMERMANN
0905 54 74 76

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

A J E TO !

Ako na rastúce bruško
Čitateľka Jana (45) má problém s väčším bruchom, ktoré začalo zväčšovať
rásť asi pred piatimi rokmi, dovtedy
nemala žiadny problém s postavou.
Snaží sa stravovať zdravo, ale obľubuje pivo. Každý pondelok drží pôst
- pije čaje, minerálku a šťavy. Má
sedavé zamestnanie - je asistentka.

PALIVOVÉ DREVO

Komerčná
riadková
inzercia
REMESELNÍCI

16-0311

nebráni účelnému využívaniu pozemkov a
stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že
vlastník pozemku je povinný svoj pozemok
oplotiť. Stanoviskom stavebného úradu však
nie je súd viazaný a aj napriek negatívnemu stanovisku môže rozhodnúť v prospech
vlastníka nehnuteľnosti, ktorý o oplotenie
požiadal. Individuálne posúdenie potreby
oplotiť pozemok musí vychádzať z polohy
pozemku, jeho využívania, susedských
vzťahov a podobne. Dôležitým účelom zriadenia plotu môže byť zamedzenie susedovi
v obťažovaní suseda, prípadne predchádzať
hroziacim škodám. Z toho dôvodu je súd
povinný skúmať, či dochádza, respektíve
či v minulosti dochádzalo k obťažovaniu
alebo či hrozí nejaká škoda na susediacom
pozemku. Nariadiť oplotenie je možné len na
návrh oprávnenej osoby, ktorou je osoba, do
ktorej výkonu práv sa zasahuje – napríklad
sa na záhradu takejto osoby dostávajú
zvieratá zo susediaceho pozemku, ktoré
ničia vlastníkovu záhradu. Oplotenie je podľa Stavebného zákona drobnou stavbou a na
povolenie uskutočnenia tejto drobnej stavby
postačuje ohlásenie takejto stavby.
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právo či povinnosť?
S vlastníctvom pozemkov je spojených
viacero oprávnení ich vlastníkov. Každý
vlastník je oprávnený nakladať s vecou,
ktorú má vo vlastníctve podľa svojho
uváženia.
Vlastník má okrem oprávnení v súvislosti s jeho pozemkom i určité obmedzenia,
pretože nesmie neprimerane zasahovať do
práv iných, napríklad susedov, a to aj vzdialenejších. Vlastník pozemku má všeobecnú
povinnosť, aby nad mieru primeranú pomerom neobťažoval iného alebo nekonal niečo,
čím by vážne ohrozoval výkon práv iných.
V susedských vzťahoch vznikajú z takýchto obťažovaní či ohrozovaní výkonu práv
iných tzv. susedské spory. Susedské vzťahy
sú upravené v Občianskom zákonníku a tvorí ich súhrn právnych noriem upravujúcich
právne vzťahy, ktoré vznikajú predovšetkým
medzi vlastníkmi susediacich nehnuteľností, medzi ktoré sa zaraďuje i pozemok.
Medzi subjekty susedských vzťahov možno zaradiť fyzické osoby, právnické osoby a
štát. Vo všeobecnosti vlastník pozemku
nemá povinnosť oplotiť svoj pozemok.
Záleží teda len od slobodnej vôle a rozhodnutia vlastníka, či si svoj pozemok oplotí
alebo nie. Oplotenie má viacero funkcií.
Môže slúžiť na zabezpečenie súkromia, ako
prostriedok proti vstupu cudzích osôb na
pozemok a môže tiež slúžiť ako dekorácia
v záhrade. Väčšinou však oplotenie plní
funkciu oddeliť od seba dve cudzie nehnuteľnosti – pozemky. Ak je to potrebné a ak to

»

NÁTER BYTOVÝCH
DVERÍ A OKIEN

lúčenie sladkostí, ale obmedziť treba aj
chlieb, pečivo, výrobky z múky, zemiaky, ryžu - prílohy. Veľa energie je aj v
tučných smotanových výrobkoch.
2. Denne by sa malo skonzumovať
asi 75 g bielkovín rozložených počas
dňa - predstavuje to jednu porcia mäsa,
pohár mlieka, 100 - 150 g tvarohu.
3. Zvýšiť príjem zeleniny (bez dressingov s obsahom tuku), ktoré sa majú
stať hlavnou súčasťou potravy.
4. Obmedziť sladké nápoje a aj alkohol. Gram alkoholu poskytuje približne
toľko energie ako gram tuku. Pivo patrí
medzi nápoje s vysokým obsahom
energie - preto u konzumentov sa hovorí o pivnom bruchu (ide zväčša mužov
a vlastne je to androidný - jablkový typ
obezity).
5. Zaradiť do programu cvičenie a
pohyb. Spaľuje sa pri tom nielen prebytočná energia, ale aj tvaruje postava.
Nepoznám nikoho, komu nadváha vyhovuje. Najčastejšie ľudia zlyku pevnej vôle.
hávajú na nedostatku
Preto Jane držím palce
v začatom boji, veľa
ytrodvahy a hlavne vytrvalosť.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy
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» 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 PRAČIEK
»MAX–NONSTOP
VŠETKY
TYPY PRÁČOK 02/63 83 02
51, 0903 971 472,
0918 741 618

ZVIERATÁ
OPRAVA TV, ELEKTRO
SLUŽBY
16-0044

Martinčekova 17
BRATISLAVA
bratislavsko@regionpress.sk

Redakcia:
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BEZPEČNOSŤ
PREPRAVA
ČISTENIE
PONUKA PRÁCE

INZERCIA

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY
DOVOLENKA
KRTKOVANIE
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REMESELNÍCI
ÚČTOVNÍCTVO, MZDY
KÚPIM
VZDELANIE
KURZY
AUTO MOTO
OKNÁ
PREPRAVA

SLUŽBY

BRATISLAVSKO západ
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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
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.

Mlynarovičova 18,
Bratislava – Petržalka

32-0003-10

Čistiareň SUNIX

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

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
°

www.portas-renovacie.sk

PALIVOVÉ
DREVO

KP - ŠENKVICE - Mur. Pr. - Vodo + Elektro
- Rez. - Vŕt - Búr - Panel - Betón - Murivo.
Odvoz - Statik. Tel. 0905 700 118, demol@rezaniebetonu.com

POLIENKA aj GUĽATINA

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

ZASKLIEVANIE

16-0311

0917 649 213

BALKÓNOV A LODŽIÍ
JEME
POSKYTU

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

,
NÝ SERVIS
POZÁORNUTOČVANÝCH SYSTÉMOV
NAMI M

zasklievanie terás

splátky od 149 €

ZADARMO

zimné záhrady

európska jednotka v renováciách

51-0175

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

32-0010-3

°

VACÍCH
ZASKLIE OV
M
É
SYST
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AKCIA na rok 2019 podľa výberu

splátky od 98 €

ĂĄŖøðúýðÿāĎóûþúąôăøýþąŭóāűøðú
Ăøôśúðÿāþăø÷üĈĉĄ
yýþűĂăôąýĎĉĽðąðZÿāøþñùôóýĎąúôYEZĉðĂúûôýı

Demontáž a odvoz starých rámov ZDARMA

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

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

www.bomax.sk

63-0054

www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 250 €

Frézovanie

S

komínov

U

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

D
Slovenčina naša

ZĽAVAEZ
15-0004

ER

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

Nie pod Babiou horou,
ale pod Babou horou.
Nie pôstiť sa (v pôstnom
období), ale postiť sa.
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94-0005-1

JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%

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)
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SPRAVODAJSTVO / POLITICKÁ INZERCIA
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Ako osláviť 17. november
na Strednej odbornej škole
vinársko - ovocinárskej v Modre
oo
oo

15. 10. 2019 od 8 do 18

4-ročné štúdium s maturitou v študijných odboroch

 
 

 

 







 

Modra, Kostolná 3, +421 33 647 25 79
www.svosmo.edupage.org, fb.com/svosmo.sk

0907 332 761
0915 324 286

Bernolákovo, Senecká cesta 142

» Dominik Harman

Pápežská nadácia ACN Slovensko
– Pomoc trpiacej Cirkvi

nosť v ničote. Aj preto je opodstatnené
„blicovanie“ žiakov práve počas školy
- ide o štrajk za budúcnosť narodených
i nenarodených.
Výsmech mladej a spravodlivo
nahnevanej Grétky či iných mladých
účastníkov zelených protestov je najväčšie chrapúnstvo. Mnoho ráz hovoríme o tom, že mládež je pasívna, že
sa o nič nezaujíma. A keď spraví veľký
krok, smejú sa jej, vyhrážajú, ponižujú
ju, smejú sa jej prejavu. Verte, keby som
bol v kontakte s ľuďmi, čo rozhodujú o
osude planéty, povedal by som im bez
cenzúry expresívnejšie vety, ako vyslovila Gréta. Pretože ochrana prírody
nesmie mať mantinely. Je úplne jasné,
že nemôžeme znížiť rôzne škodliviny
na nulu. Presúvame sa, potrebujeme
elektrinu a teplo, neprežijeme bez chémie. Ale dá sa nájsť stredná cesta a mladí ju aj ponúkajú. Ale stáť v čele štátu
a vyhlasovať, že sa nič nedeje, pričom
práve ten štát trpí zmenami klímy, je
arogantná ľahostajnosť, ktorá zasiahne
a už zasahuje celý svet.
Iba chudák sa smeje aktivistom,
ktorí predvídajú. V oblasti klímy je
predvídanie jednoduché. Preto sa ja
smejem schválne zaslepeným, ktorí kreslia budúcnosť bez prírodného
pozadia. Takí však vyslovujú ortieľ v
mene ľudstva...

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

Prečo KDH pomáha liberálom
s registrovanými partnerstvami?
Myslíte si, že
by mali mať dvaja
transexuáli či bisexuáli právo na
adopciu detí? Ja
teda nie a priznávam, že si to ani
len predstaviť neviem. V štátoch, ktoré
zaviedli registrované partnerstvá týchto osôb, zvyčajne následne zaviedli aj
tieto adopcie - vraj, aby neboli ukrivdení voči normálnym manželom. Preto sa
zavedenie registrovaných partnerstiev
považuje za predvoj pre adopcie homosexuálov.
O to väčšie prekvapenie pre mňa je
to, že samotný predseda KDH Alojz Hlina prišiel za ultraliberálmi z PS/SPOLU
s návrhom, ktorý im umožní registrované partnerstvá na Slovensku presadiť.
Zhrození sú z toho aj tisícky voličov
KDH, ktorí volajú po vypovedaní tejto
ponuky, ale vedenie KDH sa tvrdošijne
tvári hluché a slepé.
Slovenskí liberáli sa dlhé roky
snažia o presadenie registrovaných
partnerstiev homosexuálov, ale vždy
im v tom predsedovia KDH dokázali
v koaličnej zmluve zabrániť. Alojz sa
však rozhodol túto dobrú tradíciu zrušiť
a navrhol PS/SPOLU, že keď teda chcú,
nech si teda návrh na partnerstvá predložia ako poslanecký návrh zákona
s tým, že ak sa to stane, tak sa v KDH
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rozhodnú, či vystúpia z budúcej vlády.
Čo to znamená? Že, ak po voľbách
konečne vznikne vytúžená vláda, bude
stačiť Ficovi zohnať 20 hlasov ... a šup
vláda sa rozpadne. To naozaj sme takí
hlúpi? To naozaj len preto, že predseda
KDH nemá odvahu buchnúť po stole a
vysvetliť chlapcom z PS/SPOLU, že takéto móresy nehrozia, si ideme vopred
rozbiť budúcu vládu?
Druhá stránka veci je, že voliči
KDH a mnohí iní konzervatívni voliči
na Slovensku sa cítia týmto prístupom
predsedu KDH zradení, hodení cez palubu. Vidia, že Alojzovi Hlinovi je dnes
prednejšie, aby sa bratríčkoval s liberálmi, robil s nimi fotečky na fejzbúku
a akosi sú mu už ukradnuté záujmy slovenských kresťanov a konzervatívcov.
Ak sa Alojz Hlina nespamätá a nevypovie svoju ponuku voči liberálom z
žžee to
to KDH
KD
DH
PS/SPOLU, môže
doplatí
úplne zničiť a doplatí
ensko,
na to celé Slovensko,
lebo KDH sa znova
u nedo parlamentu
dostane. Už dnes
je KDH o 2% slabšie, ako pred štyrmi
rokmi pred voľbami.
Alojz, spamätajj sa!

» 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

Zelené protesty
Odmalička mám vzťah k životnému
prostrediu. Už pred nežnou revolúcie sme sa v škole učili o jeho znečisťovaní. Preto nepotrebujem mediálne známu aktivistku-tínedžerku,
aby ma primäla k rozmýšľaniu o
klíme, ktorá sa citeľne mení.
Avšak, rešpektujem ju za to, že svetovo otvorila veľmi dôležitú tému a
pomenúva vinníkov, ktorým je vlastný
cynizmus, kapitál a arogancia, a nebojí
sa im to povedať úprimne, rázne. Že sa
jej tém a aktivít chytili médiá, mi vôbec
neprekáža. Toto žieňa dokázalo aktivizovať tisíce mladých, ktorí sa stotožnili
s názorom, že zopár mocipánov vo vraj
rovnocennom svete rozhoduje, či prežijeme na Zemi. Mladá aktivistka napriek
všetkému a svojim osobným problémom vytrvala, až si jej tému všimli.
Ako človek, ktorý pracuje so žiakmi,
s hrôzou sledujem výsmešné statusy zo
sveta dospelých (!), neraz od osobností, ktoré smerujú násťročnej aktivistke.
Neraz ju prirovnávajú k sfanatizovaným nacistom, čo je až nechutné. Je to
odplata za to, že podráždila bohaté firmy, politikov, šejkov, ktorí žijú zo znečisťovania planéty. Podráždila ich šírením strachu z toho, čo bude. Ak sa nič
nezmení, už naše deti zažijú katastrofálne výčiny trpiacej Zeme. A budú ničivejšie ako tie, ktoré na vlastnej koži
sledujeme deň čo deň. Chodenie do
školy sa popri týchto problémoch javí
ako zbytočná snaha vytvoriť si budúc-

Deň otvorených dverí

24-0098

stretnutie so mnou a s lídrami moslimských a hinduistických komunít.“ Dobrou správou je, že tieto zločiny odsudzujú
aj samotní moslimovia – radikálni fanatici totiž nekonajú v súlade s ich vierou.
Podobné zločiny sú v mnohých častiach sveta na dennom poriadku. Až 300
miliónov kresťanov žije na mieste, kde sú
pre svoju vieru znevýhodňovaní. Mnohým hrozí prepustenie z práce či nedostupné vzdelanie pre ich deti. Viacerým
však hrozí aj ublíženie na zdraví či priamo smrť. Taká je realita sveta, v ktorom
žijeme.
Napriek tomu netreba strácať nádej.
Nestráca ju ani arcibiskup Shaw: „Veríme, že situácia sa obráti k lepšiemu. Vyše
60 percent kresťanov tvoria u nás mladí
ľudia. Pomáhame im dosiahnuť kvalitné
vzdelanie a stať sa profesionálmi.“
Slovensko sa uznesením parlamentu nedávno prihlásilo k ochrane náboženskej slobody. Nestáva sa často, aby za
uznesenie hlasovali predstavitelia všetkých politických strán. Pridajme sa teda
ako krajina, ale najmä jednotlivo, každý
z nás, k zástupu tých, ktorým sloboda
nie je ľahostajná.
Ak chcete podporiť tých, ktorí bojujú
za svoju slobodu viery, podporte projekty ACN cez náš web www.acn-slovensko.
org. Ďakujeme.

nov inka

Čoskoro si pripomenieme tridsať rokov od nežnej revolúcie. Čo keby sme
to oslávili tak, že pomôžeme tým,
ktorí to dnes potrebujú?
Možno to neviete, ale kresťania sú v
skutočnosti najviac prenasledovanou
náboženskou komunitou na svete. Vyplýva to z analýzy, ktorú sme v ACN
vypracovali na základe údajov zo 196
štátov. Každý siedmy kresťan, žiaľ, žije v
krajine, kde je ohrozené základné ľudské
právo na slobodu myslenia, a toto právo
zahŕňa aj slobodu vierovyznania. Vo
svete sa nábožensky motivované útoky
stále stupňujú a až 70 percent z nich je
páchaných na kresťanoch.
Pred niekoľkými dňami nás zarmútila správa arcibiskupa Sebastiana
Shawa z Lahore v Pakistane. Prostredníctvom kancelárie ACN informoval, že
v jeho krajine nebezpečne vzrástol počet
násilných konverzií na Islam. Ale čo je
ešte horšie, radikálni islamisti sa v tomto
prípade zameriavajú na mladé dievčatá,
ktoré často majú len štrnásť rokov. Unesú
ich a pod zámienkou, že neprestúpili na
moslimskú vieru, im ubližujú. Ide predovšetkým o kresťanské a hinduistické
dievčatá.
„Únos je zločin a my k nemu musíme
pristupovať ako k zločinu,“ upozorňuje
arcibiskup Shaw. Po zlej skúsenosti s
políciou išiel arcibiskup priamo za vládnymi predstaviteľmi, aby tento problém
riešili. „Vláda sa našej žiadosti chopila a
spolu s moslimskou radou usporiadala

CHRÍPKA / SLUŽBY
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Sme na začiatku pravidelnej jesennej chrípkovej sezóny, nákaze sa dá brániť

Nepodceňujte chrípku a chráňte sa
Posilnite počas chrípkovej sezóny
obranyschopnosť svojho organizmu
dopĺňaním vitamínov, pravidelným
pohybom i dôkladným umývaním rúk.
Dodržiavajte zásady prevencie na verejných priestranstvách, na pracoviskách, vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach a doma.
Predovšetkým pre rizikové skupiny ľudí
ako sú seniori, osoby so závažnými chronickými ochoreniami, s oslabenou imunitou,
tehotné ženy a zdravotnícki pracovníci, je
najúčinnejším spôsobom prevencie očkovanie proti chrípke.

Dopĺňajte vitamín C, čistotu
rúk zdôrazňujte najmä deťom
Obranyschopnosť organizmu, vrátane
detského, možno počas chrípkovej sezóny
podporiť zvýšeným príjmom vitamínov A, C,
E a väčšiny vitamínov zo skupiny B – komplexu. Získate ich konzumáciou dostatočného množstva čerstvej zeleniny, ovocia a
celozrnných obilnín. Najvhodnejšie je vyberať si z nej druhy bohaté najmä na vitamín
C – papriku, chren, citrusové ovocie, kivi,
zelené vňate, kel, kapustu. Na posilnenie
celkovej odolnosti organizmu sa odporúča
udržiavať sa v dobrej fyzickej kondícii v podobe cvičenia a každodenného pobytu na
čerstvom vzduchu. Pomôže tiež dostatok

spánku a otužovanie. Obliekajte sa primerane počasiu.

Ohľaduplnosť
a preventívna hygiena
Vstupnou bránou pre pôvodcov chrípky
a prechladnutia šíriacich sa vzduchom, sú
horné dýchacie cesty a spojovky. Ľudia by v
čase chrípkovej sezóny, s dôrazom na ochranu zdravia ľudí v bezprostrednej blízkosti,
mali kýchať a kašľať do jednorazových vrecChirurgická hygiena
Počas chrípkovej sezóny je mimoriadne dôležité dbať na čistotu rúk, pripomínajte to neustále aj deťom. Ruky si
umývajte čo najčastejšie, aj po použití
jednorazovej vreckovky, a to teplou
vodou a mydlom. V prípade núdze
účinne pomôžu aj dezinfekčné gély
na alkoholovej báze. Pri mydlení rúk
nevynechajte žiadnu časť dlane, chrbát rúk, priestor medzi prstami aj za
nechtami. Po dôkladnom opláchnutí
použite jednorazovú utierku alebo
čistý uterák.

vyhýbať sa uzavretým priestorom s vyššou až 12 hodín, na hladkých (neporéznych)
koncentráciou ľudí. V predškolských zaria- povrchoch je to dokonca 24 až 48 hodín.
deniach je potrebné zo zákona vykonávať ta- Vzhľadom na tieto fakty patrí umývanie
kzvaný ranný filter, vďaka ktorému by mala
Upratovanie navlhko
poverená osoba (zväčša pedagóg) v zmysle
V domácnosti sa počas chrípkoochrany zdravia zamedziť, aby sa do kolektívej sezóny odporúča upratovanie
vu dostalo choré či nedoliečené dieťa.
„navlhko“, teda s použitím dezinfekčných prostriedkov s obsahom
Rada hlavného hygienika
chlóru, glutaraldehydu, peroxozlú„Dôkladným umývaním rúk zabraňuječeniny, chlóhexidínu či jódu.
me riziku prenosu rôznych chorôb, vrátane
chrípky a jej podobných ochorení. Umývakoviek, ktoré po použití zahodia do koša. nie rúk je najjednoduchší spôsob, ako vo rúk medzi základné formy prevencie chrípV miestnostiach na pracovisku, vo výchov- veľkej miere predísť rozšíreniu respirač- ky,“ povedal Ján Mikas, hlavný hygienik
no-vzdelávacích zariadeniach a doma treba ných infekcií, rovnako ako hnačkových Slovenskej republiky.
Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR
dbať na pravidelné nárazové vetranie. V ochorení a žltačky typu A. Vírus chrípky
čase narastajúceho počtu chorých je vhodné prežíva na odeve, papieri, vreckovkách 8
Infografika: ÚVZ SR

I R I S – I V, n. o. Skačany,
oznamuje všetkým záujemcom o poskytovanie sociálnych
služieb, že dňom 01.01.2020 začne poskytovať sociálne
služby pre 28 seniorov odkázaných na pomoc inej fyzickej
osoby v obci R a d o b i c a.
Nepretržite 24 hodín denne sú pre našich klientov
k dispozícií zdravotná a opatrovateľská starostlivosť.
Na základe odporúčania lekárov, zabezpečujeme
základné zdravotné úkony ako sú: výdaj a podávanie
liekov, injekcií, infúzii, odberov a i.

Formou špeciálneho osobného prístupu poskytujeme
komplexné, sociálne a duchovné služby
približujúce sa domáckemu - rodinnému prostrediu.
Našim záujmom je neustále
skvalitňovanie životných
podmienok klientov
IRIS – IV, n. o. a snaha
aktívne podporovať ich chuť
a vôľu do života.

Bližšie info.
získate na telefónom čísle

0948 376 898

BZ 19-40 strana

65-128

www.irisiv.sk.

721190267

alebo na našej stránke
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SLUŽBY, ZAMESTNANIE

05 DOMY / predaj
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

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim rôzne starožitnosti
aj v poškodenom stave.
Tel.: 0903 753 758
»Kúpim staršiu vzduchovku
alebo babetu.
Tel. 0907 374 235

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné

87-0012

04 BYTY / prenájom

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

08 STAVBA
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prijmeme s nástupom ihneď

VODIČA NÁKLADNEJ DOPRAVY v rámci SR
práca s hydraulickou rukou a hákovým naťahovákom
výhodné platové podmienky
potrebný: VP sk. C+E, KKV

ໄ0948 787 585

POLÍCIA PÁTRA

51-0191

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

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

∙ Široká ponuka
práce na kamión
∙ Jazdíme SK + EU
∙ Zánovný vozový park
∙ Priem. hr. mzda 660 €
+ diéty + odmeny =
možný zárobok 2.400 €
0908 203 203
www.ruzatransport.sk

02 AUTO-MOTO / iné

01 AUTO-MOTO / predaj

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj

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

MOLNÁR Marian – hľadaná osoba
Na 50-ročného Mariana Molnára z Bratislavy II
vydal Okresný súd v Bratislave príkaz na zatknutie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vykonanými previerkami a opatreniami
sa menovaného doposiaľ nepodarilo vypátrať.

t Sociálny/a pracovník/čka - základné sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia pre
prijímateľov sociálnych služieb. Kvalifikačné predpoklady: VŠ II. stupeň v odbore sociálna práca. Základná zložka mzdy (brutto)- od 723 do 868 EUR v závislosti od kvalifikácie
a dĺžky praxe + osobný príplatok.
tOpatrovateľ/ka – kompletná starostlivosť o prijímateľov sociálnych služieb: kŕmenie,
výmena inkontinenčných pomôcok, kúpanie a pod. Kvalifikačné predpoklady: opatrovateľský kurz v rozsahu 220 hodín. Základná zložka mzdy (brutto) - od 615,5 do 637 EUR v
závislosti od dĺžky praxe + osobný príplatok.

0905 758 469
0905 877 690

POŠLITE SMS

Petržalský domov seniorov, Vilová 19/A, Bratislava ponúka
voľné pracovné miesta na pozície:

Kontakt: 0903 722 447, e-mail: jana.artnerova@pds.eu.sk

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Bratislave
Mzda: 3,5868 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

BZ 19-40 strana
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07 REALITY / iné

DAŤ
CHCETE SI PTO?
INZERÁ

PRIJMEME
SPOĽAHLIVÉ PANIE

0905 799 782

Akékoľvek informácie k hľadaným osobám môžete
poskytnúť na známom telefónnom čísle 158
alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

HORVÁTH Dušan – hľadaná osoba
Na 53-ročného Dušana Horvátha z Bratislavy
III vydal Okresný súd v Bratislave príkaz na zatknutie pre prečin zanedbania povinnej výživy.
Menovaný sa v mieste trvalého bydliska nenachádza a doposiaľ sa nepodarilo zistiť miesto
jeho pobytu.

LUKAČOVIČ Rudolf – hľadaná osoba
42-ročný Rudolf Lukačovič z obce Hrnčiarovce
nad Parnou je obvinený z prečinu krádeže. Menovaný sa zdržiava na neznámom mieste a doposiaľ vykonanými previerkami nebol zistený jeho
pobyt.

»Kto mi môže vrátiť tašku
narýchlo nechanú na sedadle za vodičom autobusu x5 na borskej 19.9.2019
o 16.20 hod. zavďačím sa
hetera@post.sk

Prijmeme
vodičov MKD

15-0057

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, nie som RK.
Tel. 0948 091 425

94-0134

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

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú linku, rôzne, 0919 17 62 33
»Predám dubovú spálňu zo
40-tych rokov cena 200 eur.
T 0904 133 533

32-0073

02 AUTO-MOTO / iné

36-0007

01 AUTO-MOTO / predaj

Občianska
riadková
inzercia

AJ VY CHCETE INZEROVAŤ?

Občianska
riadková
inzercia
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Najčítanejšie regionálne noviny

vírivky | sauny
hydromasážne vane
Showroom KOŠICE | Mlynská 5

Vírivka

0905 860 667 | 0915 285 700

tna

AKC

www.wellis.sk

66-0166

| 0918 996 003

3-mies

s DPH
2.99IA0 3€.890 €

Showroom BRATISLAVA | Trenčianska 57
(vedľa ČS SHELL)

SUN

PRÁCA V ČR
OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ A INÉ ....

polohovateľné - sklopné

WWW.KONSTRUKTER.SK
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0944 556 070, 0944 113 140

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

131190397

0800 500 091

AK
CI

PRACUJ
U NÁS

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

do

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto
nástup možný ihneď
85_0005

"
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600 000
Stannah

 
 

 $ 
  !  

0800 162 162
www.stannah.sk

85_0659

 

52-0134

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

34-0171

MZD A OD 850 €
DO 1300 €
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