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Modelový rad Dacia

Dacia otvára úplne nové možnosti
už od 6 590 €

www.dacia.sk
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Auto Ideal s.r.o., Vajnorská 97/A, 831 04 Bratislava www.dacia.autoideal.sk
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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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nanosterile.eu
dezinfekcia priestorov 

účinná 2 roky!

Máte doma čisto?

Kontakt: 0918 454 003

profesionálne

UPRATOVANIE
0903 206 550
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO
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NÁTER  STARŠÍCH
DVERÍ A OKIEN

02/659 674 21, 0905 621 229
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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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 

0905 877 690 
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Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Lož nemá až tak krátke nohy

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Niekedy lož ubehne hodne dlhý čas a 
trasu, kým ju spravodlivosť zastaví. Lož 
je akési perpetuum mobile. Hypotetické 
periodicky pracujúce čosi, ktoré všetku 
lož už raz použitú, premieňa na lži stále 
nové a nové.

Lži sú aj milosrdné. Tie necháme 
bokom, dostávajú od nás milosť. Prá-
ve preto, že sú milosrdné. Potom sú lži 
účelové. Ich produkcia slúži na získanie 
nejakej výhody, majetku, postavenia, 
moci. To sú lži, ktoré negujú všetky zá-
kladné princípy ľudskosti a civilizova-
nosti. Najodsúdenejšie by mali byť lži 
zákerné, tie, ktoré slúžia na poškodenie 
dobrého mena iného človeka, iného ná-
zorového prúdu, inej voľby.

Všimli ste si, že v životopisoch je 
tak málo života? Životopisy bez života. 
Ale zato s kariérou. S funkciami, s po-
zíciami, s úspechmi. Môže za to úradný 
žáner, ktorý z osobností vylisuje všetku 
šťavu a ponechá len zopár stručných 
faktov. Nemali by sa v životopisoch opi-
sovať ich predkladatelia, aj a či najmä 
ich lásky a nelásky, ich priateľov i od-
porcov, ich záľuby a náruživosti, túžby a 
sny, zvyky a zlozvyky, šťastné náhody i 
trápne omyly? Nemali by byť životopisy 
o živote ako takom? 

Uchádzať sa o úspech, raziť si cestu 

k nemu na základe lží je nielen bezcha-
rakterné, ale aj smutné. A ešte smutnej-
šie je, že v mnohých prípadoch padá lož 
na úrodnú pôdu. Že lož je obdivovaná, 
oceňovaná, glorifikovaná a žiadaná. 
Pritom lož v ľudských osudoch má na 
svedomí všetko zlo, s ktorým sa museli 
a musia stále ľudia pasovať. Boj so lžou 
odoberá tvorivú energiu, lož nemilo-
srdne dekapituje nádeje a prirodzenú 
potrebu žiť v slušnom svete.

Katechismus katolíckej cirkvi nepo-
zná pojem dovoleného klamstva. V pät-
nástich paragrafoch píše o klamstve, 
zakaždým ho jednoznačne odsudzujúc. 
To znamená, že lož je hriechom a nielen 
hanebnosťou. Okolnosti nemôžu zme-
niť mravnú akosť samotných skutkov. 
Nemôžu nejaké samo o sebe zlé správa-
nie učiniť ani dobrým, ani správnym.

Vážení čitatelia, občania, neverte 
lžiam, ak túžite po lepšom 
živote. Nech už klame 
ktokoľvek. Luhári spoloč-
nosti nikdy neponúkli nič 
dobré. Iba sami sebe.

Želám vám pekný 
jarný týždeň.

napriek výsledku volieb by som sa 
Vám chcel poďakovať za všetku Vašu 
snahu a podporu, za hlasy všetkých 
Vás, pre ktoré ste možno mnohí do-
konca precestovali kus sveta. Ne-
smierne si to vážim, vážim si vašu 
priazeň a podporu, ktorú stále cítim. 
Celý život bojujem za pravdu, právo 
a spravodlivosť. Začal som od seba a 
cez rodinnú podporu sa to prenieslo 
aj k Vám. Bolo a naďalej je mi cťou 
bojovať aj s Vašou podporou, za Slo-
vensko, tradície a právny štát.

Možno máte pocit, že Vaša snaha 
vyšla nazmar, že nemalo žiaden zmy-
sel bojovať. Chcem Vás povzbudiť a 
uistiť Vás, že všetko, čo sa udialo a 
na čom sme pracovali, má zmysel. 
Treba mať tiež na pamäti, že sme stá-
li proti obrovskej presile. Sila nášho 
súpera je nesmierna. Ovláda médiá, 
známe osobnosti, vplyvové skupiny, 
má neobmedzený rozpočet a využíva 
najpodlejšie techniky propagandy a 
manipulovania. 

Niekedy víťazstvá neprichádzajú 
v skokoch, ale prichádzajú pomaly, 
postupne. Túto bitku sa nám síce ne-
podarilo vyhrať, ale podarilo sa nám 
vytvoriť pevné základy pre ďalší po-
stup, vytvorili sme silné informačné 
pole a zasiali myšlienky. Aj s pomo-
cou Vás sa darilo ich rozšíriť a ony 
časom vyklíčia. Veľmi dobre viem, že 
kde neplatí právo, trpia nevinní. 

Viem, že vieru vo víťazstvo a zme-
nu máme v našich rukách.

Ja sa nevzdávam, ideme ďalej!

Vážení fanúšikovia, 
podporovatelia, priatelia,

JUDr. Štefan Harabin
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info: 0905 719 134
Aj tu môže byť Vaša reklama!
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VODOINŠTALÁCIE
PLYNOINŠTALÁCIE

KÚRENIE
0903 425 708
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tel.: 0949 85 11 10

sedačky, postele,
koberce, 

kožené sedačky

tepujem.sktepujem.sktepujem.sk
HĹBKOVÉ TEPOVANIE

Dispečing SK - 0950 333 222
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REZANIE
BETÓNU

» Jadrové vŕtanie
» Búracie práce
» Murárske práce
» Odvoz - statik - elektr.

��0904 328 983
info@rezanie-betonu.com
www.rezanie-betonu.com 51
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»Glazúrovanie vaní 
0905 983 602
»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce 
0940 384 665
»DOMÁCI MAJSTER – údrž-
ba, drob.opravy, batérie, 
sifóny, WC, vypínače, prac.
dosky, vŕtanie dier, kúpeľ-
ne – obklad, mon.doplnky, 
plávaj.pod., vysprávky, 
maľby 0918 781 012
»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

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

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

»Maľby, podlahy
 0915 462 513
»Maľov k y - r ých le - č i s to 
0905 723 981

»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

REKONŠTRUKCIE

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA TV, ELEKTRO

DOVOLENKA

VZDELANIE

KURZY

AUTO MOTO

ZVIERATÁ

PREPRAVA

SLUŽBY

OKNÁ

KLIMATIZÁCIE

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

ČALÚNENIE

REMESELNÍCI

VODA-KÚRENIE-PLYN

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

OPRAVA PRAČIEK

VIZITKY
0905 799 782
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Nemusíte h¾adaś 2 alebo 3 firmy, MY PONÚKAME VŠETKO, ÈO POTREBUJETE!

montter@montter.sk                 www.montter.sk                0919 370 730   0919 383 363

Zameranie a doprava ZDARMA7- roèné skúsenosti v oblasti zimných záhrad

STAVEBNÉ PRÁCE    RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ/OTOÈNÉ ZASKLENIE    TIENENIE NA STRECHY    SKLENENÉ STRECHY    DREVENÉ PODLAHYSTAVEBNÉ PRÁCE    RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ/OTOÈNÉ ZASKLENIE    TIENENIE NA STRECHY    SKLENENÉ STRECHY    DREVENÉ PODLAHY

TERASY   ZIMNÉ ZÁHRADY   PRÍSTREŠKY   ZASKLENIE   TIENIACA TECHNIKA

Materiály: HLINÍK, DREVOMateriály: HLINÍK, DREVOMateriály: HLINÍK, DREVO
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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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Žalúzie, sieťky, rolety aj hliníkové

UNIVERZAL TRADE s.r.o.

JARNÉ  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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Vzorkovňa: Pezinok, Hrnčiarska 25

Mobil: 0905 493 088, 0948 493 088
E-mail: cevarom25@gmail.com

Otvorené: po-pia: 1000 - 1700 h

www.cevarom.sk

Vzorko

Mobi
E

O

wVONKAJŠIEVONKAJŠIE
ŽALÚZIE

ROLETYROLETY
ZipScreen

VONKAJŠIE
ŽALÚZIE
Z-90, Z-70, C-80
T-80, F-80

ROLETY
ZipScreen

ČÍTAJTE NÁS ONLINE 
www.bratislavsko.sk
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PRÁVNIK RADÍ / VZDELANIE, SLUŽBY

33
-0

01
3

4x
RÝCHLEJŠIE

ANGLICKY
Dospelí, deti aj � rmy

Dou�ovanie pre deti a študentov

Skype výu�ba online

Ukážkova hodina zdarma

www.volis.sk

NNNavvšttívttee teerazz
VOLIS Academy,

Štefánikova 19, Bratislava 
+421 2 5296 5527

Nie zriedkavo sa stáva, že v praxi si 
ľudia zamieňajú zmluvu a  pôžičke so 
zmluvou o  výpožičke, prípadne tieto 
zmluvy považujú za vzájomné ekviva-
lenty. Z tohto dôvodu si v tomto článku 
v  stručnosti vysvetlíme základné roz-
diely medzi týmito dvoma osobitnými 
typmi zmlúv. V prvom rade je potrebné 
uviesť, že zmluvou o pôžičke prenechá-
va veriteľ dlžníkovi veci určené podľa 
druhu a  dlžník sa zaväzuje vrátiť po 
uplynutí dohodnutej doby veci rovna-
kého druhu. 

Na druhej strane zmluvou o výpo-
žičke prenecháva požičiavateľ vypoži-
čiavateľovi vec počas dohodnutej doby 
na bezplatné užívanie. Už z týchto defi-
nícií možno badať, že dispozičné právo 
je pri zmluve o  pôžičke konštruované 
širšie ako pri zmluve o  výpožičke. K 
jednotlivým rozdielom medzi týmito 
dvoma zmluvnými typmi možno dôjsť 
komparáciou ich podstatných znakov. 
Podstatnými znakmi zmluvy o  pô-
žičke sú prenechanie veci na voľnú 
dispozíciu (t. j. prichádza k  prevodu 
vlastníctva k  veci, ktorá sa prenechá-
va), predmet zmluvy o pôžičke, ktorým 
môžu byť jedine druhovo určené veci, 
dočasnosť právneho vzťahu, ktorý na 
základe zmluvy o pôžičke vzniká, po-
vinnosť dlžníka vrátiť vec rovnakého 
druhu, ako aj doba splatnosti vrátenia 
prenechanej veci. 

Podstatnými znakmi zmluvy o vý-
požičke sú prenechanie veci určenej in-
dividuálnymi znakmi (ktoré ju odlišujú 
od iných vecí) do užívania, bezplatnosť 
a dočasnosť užívania. Je potrebné upo-
zorniť na skutočnosť, že predmetom 
zmluvy o  pôžičke môžu byť len hnu-
teľné veci, čo však neplatí pri zmluve 
o výpožičke, kedy predmetom zmluvy 
môžu byť aj nehnuteľné veci. 

Pri zmluve o  pôžičke si zmluvné 
strany môžu dojednať úroky, pri zmlu-
ve o  výpožičke však zmluvné strany 
takúto možnosť nemajú, keďže ako 
sme si už vyššie uviedli, ide o zmluvu 
bezodplatnú. Predmetom zmluvy o pô-
žičke sú najčastejšie peniaze, pričom 
však predmetom môžu byť aj iné dru-
hovo určené veci. Z  toho vyplýva, že 
pri zmluve o pôžičke sa zvyčajne vracia 
iná vec, ako tá ktorá bola prenechaná, 
keďže pri tomto type zmluvy sa pripúš-
ťa aj spotrebovanie prenechanej veci. 

Na druhej strane pri zmluve o vý-
požičke sa vracia totožná vec, t. j. tá 
ktorá bola požičaná.

Základné rozdiely zmluvy o pôžičke 
a zmluvy o výpožičke

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

O
p

o
p

r

www.renovacia-dveri.eu

59
-0

09
1

AF TRADE SLOVAKIA s.r.o.
0944 114 930 • 0902 156 516   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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Po zmenách, ktoré nastali od za-
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VÝZNAM 
STAVEBNÉHO 
SPORENIA 
STÚPA

Od začiatku tohto roka platia v stavebnom sporení nové 
podmienky. Aj napriek tomu, záujem ľudí oň neklesá. 
Práve naopak, dnes nadobúda oveľa väčší význam. 
O najzásadnejších zmenách, ale aj vízii do ďalších rokov 
hovoríme s Milanom Balážom.
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Každá očistná kúra znamená 
zmenu stravovacích zvyklostí. Sa-
mozrejmosťou je uprednostňovanie 
čerstvej zeleniny a ovocia, vyhýbanie 
sa hotovým jedlám, uprednostňova-
nie celozrnných výrobkov, zníženie 
červeného mäsa, hlavne bravčového, 
uprednostnenie porcií rýb alebo chu-
dej hydiny.

Neoddeliteľnou súčasťou očistnej 
kúry je vyhýbanie sa cukru a soli. Aj 
počas krátkodobej očistnej kúry pred 
jedením jedenkrát denne je účinnejšie 
rozdeliť si diétne jedlo do troch hlav-
ných porcií a prijímať aj bielkoviny v 
podobe chudého mäsa, syrov alebo 
vajíčka. 

Dostatočný príjem tekutín 2-3 litre 
denne je nevyhnutný, hlavne vody a 
bylinkových čajov. 

Vzorový jedálny lístok na 3 dni od-
ľahčujúcej kúry:

1. DEŇ
Raňajky: 1 vajce na tvrdo, 1 celozrnný 
toast, 1/2 grepu, čaj alebo káva

Obed: Polovica konzervy tuniaka vo 
vlastnej šťave, 1 toast,  čaj alebo voda
Večera: 2 plátky chudého mäsa, šálka 
zelených fazuliek, šálka mrkvy

2. DEŇ
Raňajky: 1 opečený toast,  1 avokádo, 
čierna káva alebo čaj. 
Obed:  1 šálka tvarohu alebo cotta-
ge syra, 1 paradajka 
Večera: 2-3 plátky šunky, 1 šálka bro-
kolice, ½  šálky mrkvy, ½ banánu. 

3. DEŇ
Raňajky: 1 jablko, 5 plátkov syra, by-
linkový  čaj 
Obed: 1 porcia ryby na 
pare, 1 šálka mrkvy, 1 
šálka karfiolu
Večera: dusené hydi-
nové prsia, 1 šálka ša-
látu, ½ pomaranča 

Jarné očistné kúry II.

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

metabolizmu a výživy

, 5 plátkov syra, by-

by na
vy, 1 

ydi-
a ša-
a

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

»Predám novostavbu 4 izb. 
bungalov, 5 á pozemok, 
Dolné Orešany, 134.000 €, 
0903 717 087 
»Predám starší RD v širšom 
centre PRIEVIDZE 5+1, 11á 
pozemok, všetky IS cena 
140000e. Tel. 0903 987 831 

»Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507
»Predám 20á parcelu v Obci 
Kuchýňa, 10m šírka na stav. 
účel alebo záhradu 
0901 910 401 
»Kúpim rodinný dom, SP 
alebo byt 35 km od Brati-
slavy. Tel. 0903 765 606 
»Kúpim byt v Bratislave 
0948 008 910
»Predám chatu na samote 
v Malých Karpatoch, 26 á 
pozemok, dobrá cena, 
0903 717 087 

»Kúpim haki lešenie,
0908 532 682

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

»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 staré hodinky, od-
znaky, vyznamenania, min-
ce. Tel.: 0905 545 874 
»Kúpim staré mince, ban-
kovky, odznaky, hodinky, 
pohľadnice a rôzne staro-
žitnosti. Tel.: 0903 753 758 
»Kúpim staršiu vzduchovku 
alebo babetu. 
Tel. 0907 374 235 

Občianska
riadková
inzercia

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

08 STAVBA    

CHCETE 
SI PODAŤ 
INZERÁT?

POŠLITE  SMS

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA

Vtipy 
týždňa

» Redaktor hovorí auto-
rovi:
-Hovoríte, že nemáte žiad-
ne nové politické vtipy? 
Ale to je nezmysel! Všetky 
politické vtipy sú staré a 
nemenia sa.  Menia sa iba 
mená v nich!

» Na jednej schôdzke 
vyhlásil komunistický mi-
nister poľnohospodárstva 
Ďuriš v roku 1947:
-Vidiek za mnou!
-Ledva stačil dobehnúť k 
autu a ufujazdiť.

» Traja vojaci, Francúz, 
Nemec a Slovák, prišli po-
čas prvej svetovej vojny k 
nebeskej bráne.  Peter ich 
vypočúval:
-Za čo si bojoval?
-Za republiku a za svoj ná-
rod! – odpovedal Francúz.
-Za cisára a za vlasť! – rie-
kol Nemec.
-Za osem grošov denne! – 
dodal Slovák.

»  Viete, čo je to absolútny 
komunizmus?
Keď je ešte aj v banke sa-
moobsluha.        
     » redakcia
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VIAC INFO NA: 

02/50 110 133 V PRACOVNÉ DNI 8:00 – 15:00
PROKOPOVA@OLO.SK 
WWW.OLO.SK  
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

balkóny zimné záhrady 

AKCIA ZĽAVA DO 30% Možnosť výhry 300 €

zasklievanie terás
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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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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

»  V socialistickom poľno-
hospodárskom podniku sa 
pýtajú predsedu:
- Aké výsledky ste dosiahli 
v pestovaní kapusty ?
- Minulý rok sme zasadi-
li päťhektárov kapusty  a 
všetku nám ju zožrali hú-
senice.
- A aké opatrenia ste prijali 
tento rok?
- Tento rok sme vysadili 50 
hektárov kapusty , nech sa 
tie svine zadrhnú.

»  Viete, aký je rozdiel me-
dzi súčasným zriadením a 
tým, čo tu bolo pred rokom 
1989?
Vtedy to brali politici váž-
ne a ľudia si z nich robili 
srandu. Teraz to berú ľudia 
vážne a srandu si robia 
politici.   
     » redakcia
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Výrobca okien
VEKA

HĽADÁ
ODBERATEĽOV

0948 466 436
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0 www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk
Tel.: 0908 914 180

OPERÁTOR VÝROBY 
800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto
��	
�������� 

11 EUR/hod.
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KURZ SBS

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

Volajte: 0904 001 475

195 €
CENA 

v BRATISLAVE
kurz začína 15.04. 2019 
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NA SLOVENSKU JE   VIAC AKO 15 000 ĽUDÍ 
S   DIAGNÓZOU SCLEROSIS MULTIPLEX

 SM- Sclerosis multiplex / Skleróza 
multiplex / Roztrúsená skleróza / posti-
huje prevažne mladých ľudí najčastejšie 
medzi 18 – 38 rokom života. Nie je to 
choroba nákazlivá, ani dedičná, ani nemá 
nič spoločné so zabúdaním – nie je to ar-
térioskleróza. SM poškodzuje obal nervu 
kdekoľvek v organizme, človek stráca silu 
v končatinách, stráca rovnováhu a nezri-
edka je už v mladom veku odkázaný na 
používanie barlí a invalidného vozíka. Je 
to choroba zatiaľ nevyliečiteľná – ešte sa 
nevynašiel na ňu liek - ale nie je smrteľná. 
SM JE LIEĆITEĽNÁ – to znamená – dajú sa 
zmierniť príznaky a dá sa aj zastaviť pro-
gresia choroby – zdravou životosprávou 
a neustálou rehabilitáciou. V Národnom 
centre SM sa budú ľudia s SM učiť, ako na 
to, podľa vzoru zahraničných centier SM.  
 Národné centrum sclerosis multi-
plex je nezisková organizácia, ktorá vznikla 
s cieľom vybudovať zariadenie sociálnych 
služieb s rehabilitáciou špecializovanou na 
SM. Na Slovensku nič také ešte neexistu-
je. Od Prešovského samosprávneho kraja 
sme dostali do dlhodobého prenájmu bý-
valú Obchodnú akadémiu v Orkucanoch/ 
Sabinov/, ktorú potrebujeme zrekonštru-

ovať na bezbariérové zariadenie s prístav-
bami na hydroterapiu a hypoterapiu. 
Sme zaradení do Akčného plánu mesta 
Sabinov, to znamená, že Úrad vlády SR 
cez Odbor regionálnej podpory nám po-
skytne nemalú finančnú pomoc a budeme 
sa uchádzať aj o eurofondy. Potrebujeme 
však preukázať 5% spoluúčasť – 150 000 
Eur.
 NCSM je poskytovateľ Terénnej soci-
álnej služby krízovej intervencie, je členom 
Partnerstva sociálnej inklúzie subregiónu 
Šariš a členom Európskej organizácie na 
rehabilitáciu SM /RIMS www.eurims.org. 
NCSM spolupracuje s Európskou plat-
formou Sclerosis multiplex /EMSP www.
emsp.org/, s Medzinárodnou federáciou 
SM, s Klubom SM v Prešove, s ďalšími or-
ganizáciami SM na Slovensku aj v zahrani-
čí, s Fakultou fyzioterapie v Prešove, s Úra-
dom práce, soc. vecí a rodiny v Prešove...
 2% získané v roku 2018 sme pou-
žili na sfunkčnenie prízemia – zavedenie 
rozvodov- elektrina, plyn, voda, kúrenie. 
Vybudovali sme rampu pre vozíčkarov, 
vymaľovali vnútorné priestory prízemia a 
zriadili v NCSM Chránenú dielňu pre ZŤP 
občanov.

Prosíme Vás, VENUJTE 2 % z Vašich daní 
Ďakujeme.  www.ncsm.skPrijímateľ 2%: 

NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o., 
Sídlo: KUKUČÍNOVA 1780/1,  08301 SABINOV

Právna forma: Nezisková organizácia
IČO: 42092175

Každý rok pribúda približne 1 500 novodiagnosikovaných

32
-0

04
9 

PRIDAJ SA K NÁM
- BRATISLAVA LAMAČ -

w w w .p laneo . s k

Hľadáme práve teba do predajne PLANEO Elektro v Lamači.
V prípade záujmu pošli svoje CV na praca@planeo.sk 
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