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BRATISLAVSKO
východ
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO
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nanosterile.eu
dezinfekcia priestorov 

účinná 2 roky!

Máte doma čisto?

Kontakt: 0918 454 003
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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
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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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Žalúzie, sieťky, rolety aj hliníkové

UNIVERZAL TRADE s.r.o.

Veľké zimné zľavy

Tel.: 0905 474 663 , Závodná 3, Bratislava
E-mail: okna@univerzaltrade.sk

www.univerzaltrade.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

é

GARANCIA NAJLEPŠEJ  CENY
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KUPÓN NA Z¼AVU

Platí len do 28. 2. 2019!  
Vz ahuje sa iba na tovar v predajni. 
Z avy sa nes ítavajú, neplatí spätne, 
na akciový tovar ani na objednávku.

pri nákupe
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akciová zľava

hrúbka 3 mm, nášlapná vrstva 0,25 mm, 
šírka 3 m

KVALITNÉ PVC
Presto Plus

5,99 8,99

E/m2

FEBRUÁR 2019

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno.sk

máme 
najväčší 

výber
kobercov, 

PVC a vinyluPV
bytové PVC 

ponúkame tiež v šírkach5m
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poposkytujeme komplexné služby

profesionálne 
nainštalujeme

koberce
aj PVC

tovar dovezieme 
po celej SR

ytujeme komplexné službby

obšívanie 
kobercov

poskyytujem

rezanie podlahovej 
krytiny na mieru

poradenstvo
a individuálny 

prístup

Platí do 28. 2. 2019 
alebo do vypredania zásob. 

Za prípadné tlačové chyby neručíme. Ceny sú uvedené 
vrátane DPH. Zobrazené fotografie sú len ilustračné.

on
pr

es
s 

 0
2/

20

máme 
najväčší jn

BRENO.sk
6x v SR
Bratislava, Martin, Nitra, 
Trenčín, Trnava, Žilina

VIZITKY
0905 799 782
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POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

Nedávno som hovoril s mojim kama-

rátom lekárom, ktorý už 20 rokov žije v 

USA. 

Kamarát mi povedal, že USA dospe-

li do takého stavu, že 17-ročný chlapec 

na strednej škole išiel na dievčenské 

záchody a keď ho učiteľka zastavila, 

tak povedal, že „dnes sa cítim ako diev-

ča“. Učiteľka ho musela pustiť a diev-

čatá sa cítili zle. Takýchto prípadov je v 

USA početne.

 Keď som sa zamyslel ako to je na 

Slovensku, tak myslím, že smerujeme 

k tomu istému. V médiach bežne počú-

vame pojmy ako sú homosexuál (muž 

s mužom), bisexuál (muž s mužom a 

niekedy aj so ženou), transexuál (muž, 

ktorý sa cíti byť ženou), lesbička (žena 

so ženou)…

Čo to všetko znamená? Že naša 

kresťanská kultúra, kde základ tvo-

rí tradičná rodina (muž=otec + žena=-

matka + deti, ale nie rodič1=muž+ro-

dič2=muž + deti alebo čokoľvek iné), 

sa pomaly, ale isto vytráca z našho 

života. Má to na svedomí aktuálna 

politika (napr.Istanbulský dohovor, 

kde namiesto muž/žena v občianskom 

preukaze budeme mať na výber muž/

žena/transexuál/iné), kde politici typu 

Andrej Kiska alebo strana SAS (zakla-

dateľ je aktuálny kandidát na preziden-

ta Robert Mistrík), otvorene podporuju 

LGBT (Lesbicka, Gay = homosexual, 

Bisexual, Transexual) komunitu. 

Ja osobne nie som proti homose-

xuálom. Mám niekoľko známych, ktorí 

sú homosexuáli. Títo ľudia však nema-

jú potrebu chodiť polonahí po uliciach 

na akomsi pochode homosexuálov, 

provokatívne sa na verejnosti olizovať, 

ani vyzývavo obliekať. Aj podľa nich je 

celá LGBT komunita tlačená skôr po-

litikmi ako nimi. Homosexuáli chcú 

byť v kľude, aby ich nikto neobťažoval 

a neodsudzoval. To isté chceme všetci 

heterosexuáli (muž+žena). Nechodíme 

na hetero pochody, neobliekame sa 

sexisticky, neolizujeme sa vyzývavo s 

partnerkami na uliciach. Necháme si 

intímne hrátky na doma. Zhrniem to, 

keď budem prezident, do troch dní 

vypoviem Istanbulský dohovor a na 

Slovensku ostane v občiankom pre-

ukaze iba muž alebo žena.

Milí spoluobčania, otvorme oči.

HARABIN: Kam to speje?  
ISTANBULSKÝ dohovor

Štefan Harabin
anský kandidát 
a prezidenta SR

JUDr. Št
občia

na

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Slotova Luby-
ová. Minister-
stvo pod vede-
ním Lubyovej z 
SNS sa vydalo 
Slotovými chod-
níčkami. V čase, 

keď ďalší dvaja vagabundi z SNS 
boli odsúdení za rozkrádanie nášho 
spoločného majetku na 12 rokov na-
tvrdo, naša predsedníčka poslanec-
kého klubu OĽANO Veronika Remi-
šová zverejnila odhalenia, že došlo 
k falšovaniu - hrubej manipulácii 
hodnotení projektov a Lubyová po-
rozdávala dotácie v miliónoch eur 
rôznym pofidérnym firmám.

Farizej Fico. Pamätáte si ešte, 
ako Fico po vražde snúbencov Jána 
a Martiny klamal Slovensko o tom, 
že to všetko zorganizoval nejaký zlý 
Soros z Ameriky? Bola to podlá lož, 
ale mnohí ľudia tomu, bohužiaľ, 
uverili. Fico zahral na najprízem-
nejšiu antižidovskú strunu a dosia-
hol svoje. Ohlúpil ľudí a tí miesto 
skorumpovanej vlády obviňovali z 
vraždy 85 ročného Žida z Ameriky. 
Podlé. LENŽE, karma je zdarma - 
vypátrali sme informáciu, že pred 
rokmi priamo Fico pre Sorosa robil. 
Bral od neho peniaze a nejako mu 
nesmrdeli.

100 rokov za opicami. Sloven-
ská pošta konečne umožnila platiť 
ľuďom s bankovými kartami. Mohli 
by sme pochváliť, ale skôr je to na 
hanbu, že im to toľko trvalo. Čo ma 
však veľmi teší, Pošta to urobila len 
na základe výzvy nášho poslanca 
Eda Hegera.

1500 eur navyše. Celý týždeň 
deptám tých poslancov z parlamen-
tu, ktorí odmietli môj návrh na ne-
zvyšovanie platov poslancov. Vždy 
pred hlasovaním sa pred nich posta-
vím s plagátom, kde je napísané, že 
sebe si zvýšili plat o 1500 eur a siro-
tám pridali 2,70 eura - a či sa nehan-
bia. Sú z toho maximálne nervózni, 
ale tak im treba, je to len ich zrkadlo.

Zbabelec Danko. Vyhráža sa, že 
mi za moju živnosť, 
kde som mal 0 
faktúr, tržieb a 
zisku, zoberie 
mandát. Plus 
mi dal pokutu 
13 tisíc eur. Ale 
odvahu dokonať 
zvrátené dielo 
evidentne nemá.
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Milí priatelia, dnes vám poviem dva 

príbehy o Slovensku.

Príbeh prvý. Nedávno som si prečítal, 

že prezidentský kandidát Smeru Maroš 

Šefčovič „bol šokovaný“, keď zistil, že 

rakúska vláda chce osekať rodinné prí-

davky pre cudzincov, ktorí v Rakúsku 

pracujú, ale ich rodina tam nežije. Toto 

opatrenie sa dotkne asi 30-tisíc detí zo 

Slovenska - najmä matiek, ktoré tam pra-

cujú ako opatrovateľky. 

Za seba hovorím: súhlasím - je správ-

ne bojovať za práva Slovákov v Rakúsku. 

Zároveň ale treba nahlas povedať, že keby 

pán Šefčovič posledných 15 rokov žil na 

Slovensku, bol by ešte šokovanejší, aké 

nízke rodinné prídavky sú u nás. Pretože 

kým v Rakúsku sú prídavky štedré (od 114 

do 165 eur), na Slovensku je celá suma ro-

dinných prídavkov na dieťa iba 24 eur! A 

táto suma je vizitkou troch vlád Roberta 

Fica, ktorý Šefčoviča do prezidentských 

volieb nominoval. Keby to bolo viac, ur-

čite by od nás do Rakúska nemuselo za 

prácou dochádzať tak veľa ľudí...

Príbeh druhý. Európska komisia po-

hrozila Slovensku žalobou, ak do dvoch 

mesiacov neprestaneme s masívnym vý-

rubom lesov. Je škandál, že až európske 

inštitúcie musia nútiť slovenskú vládu, 

aby konečne zastavila toto barbarstvo. 

Ničíme si to najkrajšie, čo máme, robí-

me veci, ktoré sa nedajú vrátiť späť. Žiaľ, 

ochrana životného prostredia je pre na-

šich politikov okrajovou témou. V mojom 

prezidentskom programe je táto vážna 

téma jednou z priorít. 

Nehovorím, že všetko na Slovensku 

je zlé – naopak: Slovensko sa pohlo. Sme 

ďalej ako pred desiatimi rokmi, a inde ako 

pred rokom. No ak si budeme dobrovoľne 

týmto tempom drancovať naše lesy a ničiť 

si našu krásnu prírodu, naše deti nám to 

neodpustia. A kým z našej krajiny budú 

musieť utekať do sveta za prácou nielen ši-

kovní mladí ľudia bez záväzkov, ale dokon-

ca aj matky s deťmi, tak je to jasný signál, 

že niečo veľmi dôležité u nás nefunguje. 

Kandidujem na prezidenta, pretože 

chcem pomôcť zlepšiť život na Slovensku.  

Ako prezident budem vyžadovať, aby sa 

politici prestali hádať a riešili skutočné 

problémy našej krajiny. Budem tlačiť na 

zodpovedných, keď svoje povinnosti 

zanedbávajú - pretože ľudia chcú vidieť 

výsledky. 

Pre mňa budete vždy na prvom 

mieste vy.

DVA PRÍBEHY O JEDNEJ KRAJINE

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SRe á s ý a d dát a p e
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SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY

Pri skladbe jedálnička je dôležité po-
znať množstvo energie v potrave, ale aj 
energiu, potrebnú na fyzickú aktivitu. 
Nad jedlom treba premýšľať a  zvoliť 
také, ktoré nás zasýti viac. Na druhej 
strane, ak aj množstvo kalórií prekro-
číme, treba vedieť, ako ich spotrebovať 
a  koľko ktorej fyzickej aktivity je treba 
vynaložiť, aby nedošlo k nárastu hmot-
nosti. Pre zaujímavosť si zoberieme 200 
kilokalórií  (kcal). V novších jednotkách 
v kilojouloch je to približne 48 kJ.

Takéto množstvo energie v potra-
vinách sa nachádza v  28 g masla, 35 
g  chipsov,  33 gramoch orieškov, 40 g 
máčanej tyčinky, 50 g tvrdého syra, 150 
g vajíčok, 200 g šunky, 90 g chleba, 226 
g kečupu, 290 g hrozna, 553 g žltého 
melónu, 145 g uvarených cestovín, 56 
g neuvarených cestovín, 55 g múky, 66 
g párkov, 73 g hranoliek, 0,33l plnotuč-
ného mlieka, 0,496 l Coca Coly, 1425 g 
stonkového zeleru, 870 g mrkvy, 308 g 
kukurica v konzerve, 125 g avokádo, 588 
g brokolice, polovica (75 g) cheesburge-
ru, 385 g jabĺk.  

Energiu 200 kcal môžeme spáliť  pri 
rôznych športových aktivitách: 60 mi-
nút bicyklovania rýchlosťou 8-10 km/
hod, 20 minút boxovania, 40 minút 
krasokorčuľovania, 30 minút futbalu 
strednou intenzitou, 40 minút golfu, 
10 - 15 minút hraním ľadového hokeja, 
50 minút chôdze rýchlosťou 4km/hod, 
40 minút svižnejšej chôdze rýchlos-

ťou 5km/hod, 30 minút rýchlej chôdze 
rýchlosťou 6 km/hod, 15 minút cvičenia 
v  posilňovni, 40 minút jógy, 20 minút 
rekreačného plávania, 20 minút tenisu 
či 30 minút rekreačného lyžovania. Pri 
bežných činnostiach 200 kcal spálime 
pri 70. minútach strávených  varením, 
40. minútach umývania okien alebo 
nakupovania, 2 hodinách učenia sa, 90. 
minútach písania.

Denný príjem pritom má byť v prie-
mere 2000 kcal, u žien menej, u mužov 
trošku viac, u  ľudí s  nízkou fyzickou 
aktivitou samozrejme menej a  u  aktív-
nych ľudí o niečo viac - vždy závisí od 
pohlavia, hmotnosti, veku, fyzickej a 
psychickej aktivity. Na schudnutie 1kg 
tuku treba asi 10 hodín behu rýchlos-
ťou 10-12 km/hod, 22 hodín cyklistiky 
rýchlosťou 16km/hod, 21 hodín svižnej-
šej chôdze rýchlosťou 6 km/hod. Je to 
ťažké a stojí to veľa úsilia. Preto je lepšie 
vyhnúť sa tvorbe nadbytočných zásob 
tuku. Ak porovnáme, že rovnaké množ-
stvo energie je v 40 gramo-
vej malej sladkej máčanej 
tyčinke alebo v niekoľko 
málo slaných zemiako-
vých lupienkoch, ako 
v  300-1200g zeleniny,  
rozhodnutie, čo si 
vybrať je jasné.

200 kcal v potrave a vo fyzickej aktivite 
(píše pre vás doma i v zahraničí renomovaná odborníčka)

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

metabolizmu a výživy

e, že rovnaké množ-
gramo-
čanej
oľko
ako-
ako 
ny,  
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Stupeň civilizovanosti krajiny sa 
posudzuje podľa toho, ako sa vie 
postarať o svojich najslabších. K naj-
slabším obyvateľom nepochybne 
patria starí ľudia. Či už pre svoju 
nevládnosť, chorobnosť, ale, žiaľ, aj 
chudobu, opustenosť a  veľkú citovú 
zraniteľnosť. Napriek všetkej svojej 
slabosti je v  nich však obrovský re-
zervoár múdrosti a skúsenosti. A ten 
by sme si mali vážiť ako drahocenný 
poklad nášho národa. 

V  tomto duchu bol zorganizova-
ný v Trnave veľmi užitočný seminár 
s  názvom Zneužívanie a  násilie na 
starších, kde som na moje potešenie 
stretla práve mladších účastníkov. 
To, čo tam zaznelo bolo šokujúce 
a zároveň povzbudzujúce zmeniť túto 
krutú situáciu. Predstaviteľka Fóra 
pre pomoc starším rozprávala neuve-
riteľné osudy. Rodinní príslušníci dr-
žali rok svojho dedka na chodbe. Ni-
kam nevychádzal von, nemal denné 
osvetlenie, bol zanedbaný po stránke 
hygieny a stravovania. Našťastie su-
sedia na to po roku upozornili. Iný 
príbeh hovoril o tom, ako starí rodi-
čia museli bývať v aute, lebo syn ich 
obral o majetky. Alebo rodina zavrela 
starého pána do pivnice, kým nepod-
píše darovaciu zmluvu. Tieto prípady 
sú vhodnými námetmi na oscarové 
filmy.

Násilie na starých ľuďoch sa 
stupňuje úmerne k  rastu majetkov 

po 89 ŕoku, zaznelo na seminári. Je 
naozaj nevyhnutné venovať pozor-
nosť tomuto novodobému fenoménu. 
A nielen legislatívne a  sociálne, ale 
aj eticky. O svoju imobilnú mamu sa 
starám už ôsmy rok. Priznávam, že to 
nie je jednoduché. Najmä ak je človek 
ešte plne zainteresovaný v  pracov-
nom a  rodinnom živote. Nastávajú 
aj kritické situácie. Starý človek sa 
mení, kontrolné mechanizmy (teles-
né i duševné) mu zlyhávajú. Osobná 
trpezlivosť a  neustále obnovovanie 
etického postoja je priam nevyhnut-
né. Ide o človeka s rovnakou dôstoj-
nosťou, akú mám ja. Toto je to naj-
podstatnejšie si treba opakovať ako 
mantru. Ináč sa pri opatere takéhoto 
krehkého starého človeka môže všet-
ko postupne zosunúť a  skončiť tam, 
kde popisované príbehy. Skrytá euta-
názia napriek neligitímnosti sa stane 
realitou.

Ďakujme za ľudí, ktorí sa ešte 
venujú ochrane práv a  dôstojnosti 
starého človeka. Ďakujme za všet-
kých trpezlivých, ktorí sa o  svojich 
starkých starajú s láskou a s nasade-
ním. Ďakujme za ľudí, ktorí učia mla-
dých etickým zásadám a dávajú im aj 
osobný príklad života. Keď raz budú 
oni ako starší stáť pred náročnou voľ-
bou, verím, že u nich zvíťazí hodnota 
osoby nad vlastníctvom vecí.

O hodnote osoby

» Mária Raučinová, Fórum života
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Dražba rodinného domu
v Záhorskej Bystrici - Leopoldov majer č. 2

Veľkosť pozemku: 718 m2

Cena: 368.000 €
Dátum dražby: 27.02.2019
Kontakt: 0918 186 636
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AF TRADE SLOVAKIA s.r.o.
0944 114 930    www.aftrade.sk
VONKAJŠIE ROLETY NA OKNÁ
Montujeme aj na tenké rámy okien v zateplených bytovkách

do 125 € do 175 € do 195 €
V cene je zahrnutá montáž, zameranie a doprava.
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Obhliadka, poradenstvo a cenová 
ponuka u Vás doma - služba zdarma 

PONÚKAME AJ:
- KĽUČKY, ZÁMKY, SKLO, DOPLNKY

- NOVÉ DVERE A ZÁRUBNE S MONTÁŽOU

- VÝROBA ATYPICKÝCH DVERÍ

obhliadky:  0905 605 934 
prevádzka: 0948 288 791

Odeská ulica 75, 821 06 Bratislava, 
renovacia@renovacia-dveri.eu
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www.renovacia-dveri.eu
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SLUŽBY

»Predám 3 izb. byt s gará-
žou a záhradkou vo Veľ-
kých Levároch. RK nevolať. 
Tel. č. 0948 033 239 

»Predám RD v Bernolákove, 
celková výmera 15 á, cena 
212.000 €, dohoda možná, 
0911 774 399 

»Predám pozemok v Mod-
re - Trnavská ul., vedený 
ako trávnatý porast, 2 x 
vihohrad zaregistrovaný, 
záhrada. Príjazdová cesta 
je možná z dvoch strán, šír-
ka cca 10,30 - 12,70 m. Cel-
kom 3190 m2, typ pozemku 
E/C, 40€/m2, 0908 152 490 

»Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507
»Kúpim garáž v Bratislave. 
Platba v hotovosti 0918 479 
756
»Kúpim stavebný pozemok 
v Bratislave vhodný na 
stavbu rodinného domu. 
Nie RK 0918 479 756
»Kúpim byt v Bratislave 
0948 008 910
»Vezmem do prenájmu 1 
izbový byt alebo garsónku 
0903 932 612 
»Kúpim vinohrad v Rači, 
alebo Svätom Jure. Platba v 
hotovosti 0918 479 756

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

06 POZEMKY / predaj 

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

07 REALITY / iné    

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 
»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 hodinky, mince, 
bankovky, vyznamenania, 
knihy. Tel.: 0903 753 758 
»Kúpim rôzne starožitnosti 
aj v poškodenom stave. Tel.: 
0903 753 758 

»Kúpim staré Primky a iné 
mechanické hodinky. Tel.: 
0905 767 777

»Ponúkam lásku 0915 248 
917 

Občianska
riadková
inzercia
08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

16 ZOZNAMKA   
63
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• MURÁRSKE PRÁCE
• SADROKARTÓNOVÉ PRÁCE
• OBKLADY, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, CHODNÍKY
• PLOTY, BRÁNY

0917 625 934  |  www.helpetbau.sk0917 625 934  |  www.helpetbau.sk0917 625 934  |  www.helpetbau.sk

HELPET  HELPET  BAUBAUHELPET  BAUSTAVEBNÁ RODINNÁ FIRMASTAVEBNÁ RODINNÁ FIRMASTAVEBNÁ RODINNÁ FIRMA

52
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OKNÁ
PLASTOVÉ
a hliníkové

alex9@stonline.sk
Drobného 27,  841 01 Brat is lava

okná na schodiská, 
pivnice, byty
HLINÍKOVÉ BRÁNY
POŠTOVÉ SCHRÁNKY 

KVALITNÉ OKNÁ
KVALITNÁ A ČISTÁ 

MONTÁŽ

ZĽAV
Y

02/ 64 284 315
0905 47 91 92
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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

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
bratislavsko@regionpress.sk

0905 719 1340905 719 134

     Tie najlepšie 
           vizitky preVáš 
                    biznis
                • profesionalita 
              • skúsenosti 
          • odbornosti

 0905 719 134
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SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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Dispečing SK - 0950 333 222
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA

10
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tel.: 0949 85 11 10

sedačky, postele,
koberce, 

kožené sedačky

tepujem.sktepujem.sktepujem.sk
HĹBKOVÉ TEPOVANIE

0903 791 159

Výmena tesnenia
a oprava

všetkých druhov
a typov

OKIEN

24
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01
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»Výroba montáž opravy 
nábytku, kuch.liniek, vo-
dinštal. T: 0905 807 964
»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce 
0940 384 665
»GLAZOVANIE VANÍ. 29 rokov 
prax, 6 rokov záruka. Cena 
60 €. Tel.: 0904 267 926 
www.glazovanievani.es-
tranky.sk

»Rekonštrukcie bytov a 
kúpeľní, obklady, voda a 
elektroinštalácie. 0908 570 
594, www.vrablic.sk

»M a ľov k y - r ýc h le - č i s t o 
0905 723 981
»Maľby, podlahy 0915 462 
513

»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

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

Komerčná
riadková
inzercia

REMESELNÍCI

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA PRAČIEK

DOVOLENKA

VZDELANIE

KURZY

AUTO MOTO

AUTO SKLO

ZVIERATÁ

OZNAM

DOVOLENKA

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

PÔŽIČKY

PREDÁM

KÚPIM

PONUKA PRÁCE

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

ČALÚNENIE

PRE KRÁSU

VODA-KÚRENIE-PLYN

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

OPRAVA PRAČIEK

REKONŠTRUKCIE

OPRAVA TV, ELEKTRO

36
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Bratislave

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

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

POŽIADAVKY
     elektrotechnické vzdelanie
     prax v elektrotechnike
     platná vyhláška §21

PLAT
     1300€ brutto (po skúšobnej dobe 1500€ brutto)

SERVISNÝ TECHNIK  PRE AUTOMATICKÉ DVERE     
    servis automatických dverí priamo u zákazníkov
    diagnostika chýb automatických dverí
    výmena komponentov pri servise automatických 
    dverí
    spracovanie príslušnej dokumentácie k servisom 
    podľa interných smerníc spoločnosti 

HĽADÁTE PRÁCU?

Bližšie info na tel. č. 0907 260 199 e-mail.: jana.kremenova@g-u.sk
GU SLOVENSKO, s.r.o., Priemyselný park Nitra-Sever, Dolné Hony 24, 951 41 Lužianky

94
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Príjmeme 
spoľahlivé  panie 

na upratovanie 

kancelárskych priestorov  

od 17 hod. do 20 hod.

Plat: 4,80 € / hod. brutto

Kontakt: 0905 758 469 

0915 948 417
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PRIJMEM
DO TPP

VODIČA
SK. C+E 

• jazdí sa v rámci BA
   + blízke okolie
• každý deň doma
• plat: 1100-1200 €
   mes. brutto

0901 714 415

www.regionpress.sk

Najčítanejšie

regionálne

noviny

AJ VY CHCETE INZEROVAŤ? 
BRATISLAVSKO@REGIONPRESS.SK

51
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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.

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.
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Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

V  minulom článku sme rozoberali 
dedenie vo všeobecnosti a dedenie zo 
zákona, pričom v tejto časti sa pozrie-
me na dedenie zo závetu, ktoré popri 
dedeniu zo zákona predstavuje druhý 
možný právny titul dedenia. 

Hneď na úvod je potrebné povedať, 
že testamentárne dedenie má prednosť 
pred dedením zo zákona. Predpokla-
dom dedenia zo závetu je v prvom rade 
existencia závetu ako takého, laicky 
nazývaného aj posledná vôľa, kto-
rou poručiteľ v  zákonom predpísanej 
forme vykonáva dispozíciu zo svojim 
majetkom pre prípad svojej smrti. Náš 
právny poriadok rozlišuje tri formy 
závetu, a  to závet napísaný vlastnou 
rukou poručiteľa (holografný závet), 
závet napísaný inak než vlastnou ru-
kou poručiteľa (alografný závet) a závet 
vo forme notárskej zápisnice. V  rámci 
obsahu závetu môže poručiteľ upraviť 
okruh dedičov, t.j. osôb, ktoré majú de-
diť, a to rozdielne od okruhu dedičov, 
ktorý stanovuje zákon pri jednotlivých 
dedičských skupinách. 

Zároveň môže poručiteľ v  závete 
stanoviť aj rozdielne výšky dedič-
ských podielov. V  tejto súvislosti je 
však potrebné dodať, že toto naklada-
nie poručiteľa so svojim majetkom pre 
prípad svojej smrti je zákonom limi-
tované, t.j. závetom poručiteľ nemôže 
prejaviť svoju ľubovôľu. Túto zákonnú 
limitáciu predstavuje kategória tzv. 
neopomenuteľných dedičov. Týmito sú 

maloletí a plnoletí potomkovia poruči-
teľa. Zákon taktiež upravuje minimál-
nu veľkosť dedičského podielu, ktorý 
musia neopomenuteľní dedičia dostať 
z  dedičstva po poručiteľovi. Maloletí 
potomkovia poručiteľa musia dostať 
aspoň toľko, koľko predstavuje ich 
dedičský podiel zo zákona. Na druhej 
strane plnoletí potomkovia musia do-
stať aspoň toľko, koľko by predstavova-
la polovica ich podielu, keby malo dôjsť 
k dedeniu zo zákona. 

To však neplatí ak by došlo k plat-
nému vydedeniu neopomenuteľných 
dedičov. Taktiež je dôležité dodať, že 
v  prípade, že by závet nerešpektoval 
zákonom dané limity a zároveň by ne-
došlo k  platnému vydedeniu potom-
kov, potom by takýto závet bol v  tejto 
časti neplatný. Tejto neplatnosti sa 
však neopomenuteľný dedič musí riad-
ne a včas dovolať. Je potrebné si uvedo-
miť, že popri dedeniu zo závetu, môže 
súčasne nastúpiť aj dedenie zo zákona, 
a  to okrem vyššie opísanej situácie aj 
vtedy, ak poručiteľ závetom neuskutoč-
nil dispozíciu s celým svojim majetkom 
pre prípad svojej smrti, ale len s  jeho 
časťou.

Dedenie zo závetu

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o.
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Tri ženy. Hanka, Janka a Majka. 
Majú po päťdesiatke. Do dôchodku 
ďaleko, od mladosti tiež. Tá prvá robí 
vo fabrike. Normy sa neustále zvyšujú 
a technika sa mení. Sú to priemyselní 
športovci. Očakáva sa od nich stále 
viac s novou výbavou. Lenže u špor-
tovcov je to tak, že sa po tridsiatke (s 
výnimkou Jaromíra Jágra) už pripra-
vujú na odchod. U ľudí na linkách je to 
naopak. Viac, rýchlejšie a lepšie. Majú 
šťastie, že všade chýbajú ľudia. Ináč by 
ich už dávno vymenili, ale nemajú za 
koho. Prichádzajú roboty.

Janka je manažérka. Má peknú 
kanceláriu a dobrý plat. Bolí ju chrbát 
s vysedávania za počítačom. Na jej plat 
a kanceláriu už čakajú ďalší – mladí a 
rýchli. Sú šikovní, ale niekedy povrch-
ní a nehľadia na ľudí. Janka má nad-
hľad. Vidí súvislosti a pochopila pod-
statu. Niekomu sa zdá, že zdržuje. Oni 
slúžia rastu, zisku a ľudia sú pre nich 
iba zdroje. A tak ju mladí vlci zožerú.

Majka je účtovníčka. Robí si svo-
ju prácu najlepšie ako vie. Celý svoj 
život. Pribúdajú nové predpisy a fak-
túry, firma rastie. Jej plat sa však už 
roky nemení. Dúfala, že dostane viac, 
keď zvyšujú všetkým okolo. Je zo sta-
rého sveta. Nevie, že plat sa zvyšuje 

za umelecký dojem a manažérske pre-
zentácie. Jej šéf vie, že neodíde. Už nie 
je najmladšia, tak načo jej zvyšovať 
plat?

Prečo ma napadli tieto tri ženy? 
Lebo žijú medzi nami. Porodili a vy-
chovali deti, vytvárajú zázemie svojim 
rodinám. Držia pokope rodiny a spo-
ločnosť. Svet biznisu sa točí stále rých-
lejšie. Na ženy a rodiny nie je čas. Kto 
dáva tomuto svetu viac – ženy, vycho-
vávajúce deti, alebo manažéri, ktorí 
generujú zisky pre úzku skupinu ľudí? 

Je mi ľúto žien po päťdesiatke, ku 
ktorým sa ich nadriadení správajú ako 
k opotrebovaným zdrojom, ktoré treba 
vymeniť. Aj oni majú možno matky v 
tomto veku a premýšľam kam ich od-
ložia, keď budú staré a nevládne. Ke-
dysi išli takéto ženy do dôchodku o 
desať rokov skôr ako 
dnes. Dnes im dô-
chodok zvyšujú o 
pár eur ročne. Aby 
zostalo pre nená-
sytných poslancov a 
papalášov. Čudná 
spoločnosť.

Hanka, Janka a Majka

» Ján Košturiak

y
kôr ako 
m dô-
ujú o 

Aby 
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dná 

Na Slovensku pre takéto samozáso-
benie sa výrobkami platia určité naria-
denia. Domáca zabíjačka sa vykonáva 
v priestoroch domácnosti chovateľa (na 
dvore a priľahlých priestoroch, respek-
tíve v jeho dome). Produkty z domácej 
zabíjačky sú určené pre súkromnú 
spotrebu chovateľa, fyzickej osoby, dr-
žiteľa, vlastníka v jeho domácnosti a 
jemu blízkych osôb, nesmú sa uvádzať 
na trh za účelom predaja pre konečného 
spotrebiteľa. Podľa občianskeho záko-
na „domácnosť“ tvoria fyzické osoby, 
ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrá-
dzajú náklady na svoje potreby. Podľa 
občianskeho zákona blízkou osobou je 
príbuzný v priamom rade, súrodenec a 
manžel; iné osoby v pomere rodinnom 
alebo obdobnom sa pokladajú za osoby 
sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú 
utrpela jedna z nich, druhá dôvodne po-
ciťovala ako vlastnú ujmu. 
Zabíjanie zvierat pre súkromnú 
domácu spotrebu 

Hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy 
a zver z farmového chovu možno zabíjať 
u chovateľa, ak mäso a orgány z nich 
získané sú určené na súkromnú domá-
cu spotrebu, ak je zabíjanie zvierat na-
hlásené regionálnej veterinárnej a po-
travinovej správe aspoň jeden pracovný 

deň vopred, ak sú dodržané požiadavky 
na ochranu zvierat v čase zabíjania, ak 
sú dodržané požiadavky na sústreďova-
nie a neškodné odstránenie živočíšnych 
vedľajších produktov podľa osobitného 
predpisu, ak sú dodržané požiadavky 
na vyšetrenie na bovinnú spongiform-
nú encefalopatiu podľa osobitného 
predpisu, ak ide o hovädzí dobytok a 
požiadavky na vyšetrenie na transmi-
sívne spongiformné encefalopatie ak 
ide o ovce a kozy a ak sú dodržané po-
žiadavky na vyšetrenie trichinely podľa 
osobitného predpisu, ak ide o ošípané.

Za súkromnú domácu spotrebu sa 
považuje spotreba chovateľa a jemu 
blízkych osôb.
Ochrana zvierat počas zabíjania

Hlavnou požiadavkou pri ochrane 
zvierat počas usmrcovania je, že sa zvie-
ratám nesmie spôsobiť bolesť, strach ani 
utrpenie. Zvieratá sa môžu usmrtiť iba 
po predchádzajúcom zbavení vedomia.

Domáca zabíjačka

» Zdroj: ŠVaPS

V súčasnosti pripravujem pre našu 
školu klasifikačný poriadok, študujem 
si metodické pokyny na hodnotenie 
žiakov a vôbec sa zamýšľam nad hod-
notením študijných výsledkov. Hľa-
dám spôsoby, ako správne nastaviť 
hodnotenie v rámci malých možností, 
ktoré ponúka legislatíva. Zmena v prí-
stupe k hodnoteniu musí byť väčšia. V 
odbornej spoločnosti sa často spomí-
na rezignácia na hodnotenie. S tým sa 
nemôžem stotožniť. V profesionálnom 
živote, na ktorý žiakov pripravujeme, 
sa budú stretávať s mnohými podo-
bami hodnotenia, neraz závažnejšími 
ako známka. Preto je nutné žiakov na 
ne pripraviť. V škole 21. storočia ide o 
spôsob.  

Súčasné hodnotenie je 5-stup-
ňové, teda udeľujú sa známky. V sú-
časnosti je snaha objektivizovať hod-
notenie, no popri rôznych formách 
overovania vedomostí je to skoro ne-
možné. To by museli školám vypraco-
vávať profesionálne testy zo všetkých 
predmetov, ktoré by v pravidelných in-
tervaloch určovali výslednú známku 
a ostatné formy skúšania by boli len 
doplnkové. Keďže sme na Slovensku, 
nemožno očakávať takéto finančne 
náročné riešenie. Reálnejšie by bolo 
viesť výsledky žiakov v percentách, 
čím by sa vyhlo konfliktom typu: Je 
to dvojka alebo trojka? Koľko mi chý-
ba do jednotky? Isto by sa odstránil aj 
strach pred známkou. Okrem toho sú 

percentá presnejšie a žiak vždy vie, na 
čom je. Za percentá hovorí aj fakt, že 
celoslovenské testovania a maturitná 
slohová práca sú nimi hodnotené a 
funguje to.

Často sa spomína aj slovné hod-
notenie, ktoré je náročnejšie pre uči-
teľa, ale má výpovednejšiu hodnotu, 
no subjektivitu neodstraňuje. Vo veľ-
mi obmedzenej miere ho možno aj v 
dnešnom stave využívať na I. stupni. 
Problémom je, že v slovenskom systé-
me ho treba transformovať na znám-
ky pri prechode žiaka na inú školu. 
Nemali by sa však klásť prekážky vo 
využívaní neznámkového spôsobu 
hodnotenia za predpokladu stanove-
nia minimálnych pravidiel jeho vyu-
žívania. 

Hodnotenie žiakov je každým 
polrokom príčinou konfliktov a prob-
lémov. Dá sa, a dovolím si povedať 
jednoducho, nastaviť tak, aby sa 
zohľadnila nová situácia v školstve a 
využili sa efektívnejšie spôsoby, kto-
ré by predchádzali mnohým chybám 
v súčasnom stave. Školskí úradníci, 
ktorí často nevnímajú kontext škol-
stva, resp. nemajú priamu skúsenosť 
s ním, však často nemajú vôľu veci 
koncepčne meniť. Ak by sa k legislatí-
ve pripustili učitelia z praxe, došlo by 
k zmenám, ktoré by prospeli žiakom. 
Nielen v oblasti hodnotenia. 

Hodnotenie v škole

» Ján Papuga 
riaditeľ ZŠ

Kampaň Národný týždeň manželstva 
(NTM) na Slovensku bude už deviaty 
krát. Je súčasťou celosvetovej kampane 
The Marriage Week. REGIONPRESS sa 
o nej rozprával s manželskou dvojicou 
Ing. Vladimírom a  Mgr. Renátou So-
chorovcami, ktorí koordinujú Národný 
týždeň manželstva na Slovensku. Je 
manželstvo na Slovensku ešte „in“?

Určite áno. Prieskumy ukazujú, že man-
želstvo zostáva stále veľmi populárnym 
– viac ako 90 percent mladých ľudí ho 
plánuje niekedy v budúcnosti a veľká časť 
z  nich doňho aj vstúpi. Väčšina dospelej 
populácie na Slovensku žije v manželstve. 
Preberáme niekedy až bez rozumu 
mnohé trendy, jedným z nich je part-
nerské spolužitie „na hromádke“. Tak 
ako si stojíme s manželstvom ako zák-
ladom rodiny?

Prieskumy tiež odhaľujú, že manželstvo 
poskytuje najlepší možný základ pre tých, 
ktorí sa rozhodli pre dlhodobý vzťah a po-
skytuje najprospešnejšie a  najbezpečnej-
šie prostredie pre výchovu detí.
Prinášate veľmi pozitívnu správu, 
údajne zaznamenávame pokles indexu 
rozvodovosti. 
V posledných 10-tich rokoch sa na Sloven-
sku znižuje index rozvodovosti (pomer 
rozvodov k  sobášom) – zatiaľ čo v  roku 
2006 bol 49 percentný, v roku 2017 vykazo-
val už necelých 31 percent. Tiež sa zvyšuje 
dĺžka manželstva - zatiaľ čo v r.2000 prie-
merná dĺžka manželstva bola necelých 13 
rokov, v  r.2014 to bolo viac ako 15 rokov. 

V r.2017 bol zaznamenaný najvyšší počet 
sobášov (a to 31309) v období uplynulých 
25 rokov.
Tohtoročným heslom kampane Národ-
ný týždeň manželstva na Slovensku je 
slogan: „Hráme spolu“. Čo znamená v 
praxi?

Vráťme sa k aktivitám, ktoré prehlbujú 
manželské priateľstvo – pre začiatok as-
poň počas Týždňa manželstva. Obnovme 
romantiku, zaraďme pravidelné prechádz-
ky, alebo si spolu niečo zahrajme, napr. 
partnerskú hru „DUET“, vydanú pri príle-
žitosti aktuálnej kampane NTM.
Počas tohtoročného Národného týždňa 
manželstva (11. - 17. 2.) majú páry mož-
nosť zúčastniť sa večera v rámci tzv. 
DUET Tour. 

Je to večer vyskladaný z  interaktívnej 
prednášky odborníkov na vzťahy o najdô-
ležitejších manželských zručnostiach po-
pretkávaný príjemnými DUETmi v podaní 
umelcov zo združenia ŠtArt. Uskutoční sa 
na 15 miestach Slovenska - od Bratislavy až 
po Sninu.Viac sa dozviete na www.ntm.sk

na foto vľavo – manželia Sochorovci

Hráme spolu ...

» red

w w w.regionpress.sk
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

onuky r žov-o trov t ov

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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pre dlhodobú prácu do Nemecka
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
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KURZ SBS

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

Volajte: 0904 001 475

195 €
CENA 

v BRATISLAVE
kurz začína

11.03.2019

94
-0

02
5

-42%

www.daka.sk

Letecký zájazd

do Izraela

399 €

TEL: 02 / 44 555 000 699 €


