BRATISLAVSKO
východ
 RIZIKOVÝ VÝRUB STROMOV V ZASTAVANÝCH OBLASTIACH

    
         

0903 info@treetime.sk

94-0095

RIZIKOVÉ OREZY STROMOV

24-0065

Karol Mikláš

KÚPIM TEPOVANIE

zlaté šperky, strieborné
príbory, tácky
zlaté mince, bankovky
a ﬁlatelistické zbierky

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

Tel: 0903 704 242

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

DREVENÉ ROLETY

BFAcleaning.sk

ESLINGEROVÉ VÝMENA POPRUHU NÁTER

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

DREVENÉ ROLETY – Korenačka
Klimkovičová 4, 841 01 Bratislava

0903 969 611

info@drevenerolety.sk
www.drevenerolety.sk

0903 349 274

...spoľahlivosť, r ýchlosť, čistota...

51-0119

Práce vo výškach

SERVIS AJ TÝCH NAJSTARŠÍCH VONKAJŠÍCH DREVENÝCH ROLIET

32-0050-2

32-0012-1

upratovanie, tepovanie,
dezinfekcia, kosenie

0918 454 003

HĹBKOVÉ

10-0029

Odvoz - Statik. Tel. 0905 700 118, 0903 225 232

66-0007-3

6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

0903 194 918

52-0062

KP - ŠENKVICE - Mur. Pr. - Vodo + Elektro
- Rez. - Vŕt - Búr - Panel - Betón - Murivo.

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

OPRAVA

starožitného nábytku

Týždenne do 57 000 domácností

51-0117

Najčítanejšie regionálne noviny

Predám RD 260 m2, záhrada
530m2 v DS, čiastočná
rekonštrukcia, kúsok od
termálnych kúpeľov.
tel.: 0903 454 630

07-0067

EDITORIÁL
/ SLUŽBY
02/659 674 21, 0905 621 229

16-0085
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NÁTER STARŠÍCH
DVERÍ A OKIEN

Č. 22 / 31. MÁJ 2019 / 23. ROČNÍK

Modelový rad Dacia

Dacia otvára úplne nové možnosti
už od 6 590 €
www.dacia.sk

www.dacia.autoideal.sk

Auto Ideal s.r.o., Vajnorská 97/A, 831 04 Bratislava
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32-0083
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/ SLUŽBY
EDITORIÁL /SLOVO
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BRATISLAVSKO
Vraj mesiac ruží
východ

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

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

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

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

VACÍCH
ZASKLIE OV
M
É
SYST
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45-0006
16-0170

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA PRAČIEK

AKCIA na rok 2019 podľa výberu
ĂĄŖøðúýðÿāĎóûþúąôăøýþąŭóāűøðú
Ăøôśúðÿāþăø÷üĈĉĄ

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

KLIMATIZÁCIE
»0905 616 431

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

http://www.facebook.com/bratislavsko.sk

yýþűĂăôąýĎĉĽðąðZÿāøþñùôóýĎąúôYEZĉðĂúûôýı

SLUŽBY

Demontáž a odvoz starých rámov ZDARMA

KRTKOVANIE

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)

ČISTENIE
PONUKA PRÁCE

B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o. ðĄăþāøĉþąðýĎüþýăĎűýðŷāüð

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

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

www.bomax.sk

DOVOLENKA
KRTKOVANIE

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

REMESELNÍCI
ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

terasy

zimné záhrady

PREDÁM
PRE KRÁSU
KÚPIM
VZDELANIE

Východné Slovensko
31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

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

KURZY

ZĽAVY NA JÚN 35%
www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 350 €

OKNÁ

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

BV
19-22 strana
strana
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AUTO MOTO
63-0054

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

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

OPRAVA TV, ELEKTRO

Bratislavsko
na Facebooku
klikajte!

94-0005-1

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

NAMI M

ZADARMO

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

,
NÝ SERVIS
POZÁORNUTOČVANÝCH SYSTÉMOV

»Maľov k y- r ýchle - č isto
0905 723 981
»Maľby, podlahy
0915 462 513
»ZIMMERMANN
0905 54 74 76
»Matúš 0905 616 431

66-00

0911 990 463

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

PALIVOVÉ DREVO

BALKÓNOV A LODŽIÍ
JEME
POSKYTU

POLIENKA aj GUĽATINA

0917 649 213

»www.vodo-instalater.sk
0903 557 127
»JOŽOVCI – sťahovanie,
likvidácie, výnos, prenos
nábytku. ZŤP, dôch – 10%
0903 594 868

PALIVOVÉ
DREVO

finančná ochrana

ZASKLIEVANIE

Dispečing SK - 0950 333 222

0905 638 627

DISTRIBÚCIA (57.000 domácností)
Každý týždeň: Rača, Trnávka,
Slovnaft, Vrakuňa, Dolné Hony,
Podunajské Biskupice, Nové
Mesto, Ružinov, Nivy, Staré
Mesto, Vajnory

VODA-KÚRENIE-PLYN

volajte

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

»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce
0940 384 665
»GLAZOVANIE VANÍ. 29 rokov
prax, 6 rokov záruka. Cena
70 €. Tel.: 0904 267 926
www.glazovanievani.estranky.sk

je PODVOD!

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

REMESELNÍCI

DRAŽBA

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Vstupujeme do posledného mesia- dobrý človek.
ca prvého polroka. Privítame leto a
dni sa začnú nebadane skracovať.
Sawabona je zas pozdrav používaný v južnej Afrike a v preklade znamePodľa storočného Valašského ka- ná: „Ja si ťa vážim, som tu pre teba. Si
lendára je jún mesiacom ruží. Vraj pre mňa dôležitý.“ Niet šťastia a radosti
nádherne kvitnú a tešia nás. Dokážete sociálne normálneho jednotlivca, keď
sa ešte potešiť z kvitnúcich ruží? Z ich niekto iný je nešťastný. Keď urobíme
vône? Alebo už len z nákupu, zo suse- aj my denne radosť niekoľkým ľuďom,
dovej škody a neúspechu tých, ktorým náš život sa bude napĺňať radosťou.
často iba hlúpo závidíme? O vnútornú
radosť sa treba starať. Práve tak, ako o
Nenávisti je u nás už akosi priveľa.
tie ruže, ktoré bránime pred škodcami. Spolu s ňou závisti. Pritom – recept je
asi naozaj jednoduchý – nájsť si niečo,
Istý africký kmeň má zvláštny čo poteší. Hoci aj tie ruže.
zvyk. Keď niekto robí zlé veci, vezmú
členovia kmeňa túto osobu do cenV júni sa začína leto. Všimli ste
tra dediny a všetci sa postavia okolo si, že keď slnko príjemne hreje, ľudia
nešťastníka. Niekoľko hodín mu roz- sa viacej usmievajú? Je to spôsobené
právajú o všetkých dobrých veciach, tým, že slnečné svetlo výrazne zvyšuktoré kedy urobil. Tento kmeň totiž žije je úroveň endorfínov a a produkcia viv presvedčení, že každý človek prichá- tamínu D sa nám stará o ich
dza na svet ako dobrá bytosť a tiež, že dostatok. Výborným riekaždý chce cítiť ochranu, lásku, mier šením je fyzická aktivita
a šťastie. Niekedy to však človek necíti na čerstvom vzduchu podostatočne silne. A potom koná aj zlo. čas slnečného dňa.
Spoločenstvo toho kmeňa všetky zlé
skutky vidí ako nedostatok lásky, mieUžívajte si jún
ru a ochrany. A tak robia všetko preto, naplno, ako sa
aby ten, ktorý zablúdil, toto všetko len dá!
opäť pocítil a aby pochopil, že on je
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

16-0170

Martinčekova 17
BRATISLAVA
bratislavsko@regionpress.sk

Redakcia:

Komerčná
riadková
inzercia
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Inzerát, ktorý predáva
BÚRACIE
A VÝKOPOVÉ PRÁCE

Nejde Vám biznis?

s pásovým minibagrom
a traktorbagrom

Oslovujte efektívne:
efektívne

- Vývoz, nakládka,
likvidácia odpadu 5 m3, 7 m3 a 8 m3 kontajnermi
- Čistenie a planírovanie pozemkov s UNC + kladivo
- Dovoz štrkopieskov a makadamu
martinheriban7@gmail.com

Lokálne oslovenie zákazníkov
vo vašich mestských èastiach

bratislavsko@regionpress.sk

0904 527 658

51-0070
51-0075

Č
LT A

AF TRADE SLOVAKIA s.r.o.

  +  * 

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

    
  
    
      

PLASTOVÉ ROLETY

Montujeme aj na tenké rámy okien v zateplených bytovkách

NECHAJTE PROFESIONÁLOV PRACOVAŤ ZA VÁS

Vzorko
Vzorkovňa:
Pezinok, Hrnčiarska 25
Mobil: 0905 493 088, 0948 493 088
Mobi
EE-mail: cevarom25@gmail.com
Otvorené: po-pia: 1000 - 1700 h
O

www.cevarom.sk
w

a hliníkové

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

www.univerzaltrade.sk

Frézovanie

OKNÁ

komínov

okná na schodiská,
pivnice, byty
HLINÍKOVÉ BRÁNY
POŠTOVÉ SCHRÁNKY

VÝROBA A OPRAVA

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

KVALITNÉ OKNÁ
KVALITNÁ A ČISTÁ
MONTÁŽ

ROLIET
ŽALÚZIÍ ZÁCLON
+ rolety na balkóny, loggie,
strešné okná, markízy,
vonkajšie rolety a sieťky proti hmyzu

ZĽAVAEZ

www.roletynicol.sk

ER

Y
AV

52-0003

ZĽ

02/ 64 284 315
0905 47 91 92
alex9@stonline.sk
Drobného 27, 841 01 Bratislava

SmartShell Services | support@smartshell.eu
0903 448 998 Živica, 0902 267 399 Adamík

Žalúzie, sieťky, rolety aj hliníkovéé

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

BV
19-22 strana
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02/555 66 222, 0905 484 224
Bilíkova 16, Bratislava

94-0058

PLASTOVÉ

JARNÉ ZĽAVY

10-0116

51-0084

ROLETY
ZipScreen

UNIVERZAL TRADE s.r.o.

Elektroinštalácie bytov a RD
vrátane bleskozvodov
Montáže a zapojenia elektrospotrebičov
Rekonštrukcia elektrických rozvodov
Oprava a výmena elektroinštalácie
Servis a opravy

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

do 195 €

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

ELEKTROINŠTALAČNÉ
SLUŽBY

15-0004

VONKAJŠIE
ŽALÚZIE

do 175 €

do 125 €

32-0013-5

52-0083

#"' '    

59-0091

)))$''%#($#!)"#&
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EDITORIÁL /INZERCIA,
SLUŽBY ACN / REALITY, SLUŽBY
POLITICKÁ

Deficit viery, nádeje a lásky

Aj v krajinách s kresťanskou kultúrou sa neraz vytráca skutočné poznanie, prečo a v koho vlastne veríme.
Evanjelizácia je preto potrebná
vždy a všade. Marcello Candia (1916
–1983), bohatý taliansky podnikateľ, ktorý ako 50-ročný všetko predal a odišiel do Brazílie ako laický
misionár, rozpráva o svojej misijnej
skúsenosti s výstavbou nemocnice
v amazonskom pralese: „Môj spôsob
myslenia sa celkom zmenil. Ako podnikateľ v priemysle som si vždy najprv

VIZITKY

robil prognózy, plány, projekty. Uvažoval som o peniazoch a bankách,
ako financovať moje podnikanie,
všetko podľa presnej matematickej logiky. Postupne som si ale začal uvedomovať: ak sa niekto vydá na cestu s
Bohom, účty sa vyrovnávajú inak.
V misijnej nemocnici si mohlo zaplatiť
liečenie len 10 percent ľudí, 40 percent bolo tých, ktorí mali zdravotné
poistenie, a všetci ostatní nemohli dať
za ošetrenie a liečbu nič iné ako seba
samých. A tak som pochopil: ak má
nemocnica pre chudobných fungovať
dobre, musí byť stále v deficite.“

>

STAVEBNÁ RODINNÁ FIRMA

0917 625 934 | www.helpetbau.sk

Túto skúsenosť má za svoje vyše
70-ročné pôsobenie aj pápežská
nadácia ACN – Pomoc trpiacej
Cirkvi. Hoci pre svoje prísľuby pomoci je stále „v deficite“, účty boli doteraz
vždy vyrovnané. Vďaka tisícom dobrodincov, pre ktorých je evanjelium
neustálym prameňom novosti a mladosti.
Vo svete je najmä obrovský deficit viery, nádeje a lásky. Boh ho chce
pokryť naším misionárskym zápalom
a vkladom. Naše šance a devízy nikdy
neboli väčšie, ako sú teraz, len potrebujeme nabrať odvahu a v dôvere v Ježišovo slovo „vykročiť na vodu“.

» www.acn-slovensko.sk

SPOLU - občianska demokracia, Koperníkova 47, 82104 Bratislava, IČO: 51313901
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HELPET BAU

• MURÁRSKE PRÁCE
• SADROKARTÓNOVÉ PRÁCE
• OBKLADY, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, CHODNÍKY
• PLOTY, BRÁNY
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63-0018

Evanjelizácia neznamená robiť
členský nábor alebo reklamnú kampaň. A nie je to ani zákaznícky servis
založený na premyslených plánoch.
Jedinou jej podstatou je nasmerovať
pohľad a srdce človeka na Ježiša,
pretože len v ňom nám Boh definitívne
zjavuje, kým skutočnosti je, že je láska. Spoznať ho znamená stať sa jeho
učeníkom, ktorý mu dôveruje, kráča
po jeho cestách a riadi sa jeho slovami
ako svojím životným kompasom. „On
vždy svojou novosťou dokáže obnoviť
náš život a naše spoločenstvo, a aj keď
sa ho dotkli temné obdobia a slabosti
Cirkvi, kresťanské posolstvo nemôže
nikdy zostarnúť. Ježiš Kristus dokáže
tiež prelomiť nudné schémy, v ktorých
sa ho niekedy pokúšame uväzniť, a
vie nás prekvapiť svojou neustálou
Božou tvorivosťou,“ píše pápež František v Evangelii gaudium.
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www.renovacia-dveri.eu

Príprava liekov v lekárni

O
Obhliadka,
poradenstvo a cenová
pponuka u Vás doma - služba zdarma
PONÚKAME AJ:
- KĽUČKY, ZÁMKY, SKLO, DOPLNKY
- NOVÉ DVERE A ZÁRUBNE S MONTÁŽOU
- VÝROBA ATYPICKÝCH DVERÍ

Odeská ulica 75, 821 06 Bratislava,

rrenovacia@renovacia-dveri.eu

94-0008-2

o
obhliadky: 0905 605 934
prevádzka: 0948 288 791
p

67-0003

V poslednej dobe možno badať
úspešné využitie individuálnej prípravy niektorých liekov pri čoraz
častejších výpadkoch ich hromadne
vyrábaných verzií. Pri výpadku lokálnych liekových foriem (masti, krémy,
gély, roztoky) je príprava pomerne
rýchlo zvládnuteľná a všeobecne
známa – a dermatológovia sú lekári,
ktorí predpisujú individuálne pripravované lieky asi najčastejšie. Avšak
každá lekáreň zvládne aj náročnejšie formy ako sú prášky, kapsuly, či
čapíky – dokonca viaceré nemocničné
lekárne pripravujú aj náročné sterilné
formy ako infúzie, či očné lieky. Práve
nedostupnosť očných liekov jedného
výrobcu v súčasnosti v jednotlivých
regiónoch zachraňujú práve tieto lekárne.
Avšak individuálne pripravované
lieky nepredstavujú zdroj neočakávaného zbohatnutia, dokonca možno konštatovať, že pri požiadavkách
kladených na prevádzku laboratória
v lekárni ide o stratovú činnosť, ktorej cena je prísne regulovaná cenovým predpisom ešte z roku 2007.
„Vďaka“ už spomínaným výpadkom

mnohých hromadne vyrábaných liekov sa do lekárenských laboratórií
výrazne vrátila príprava viacerých liekových foriem. Napríklad dlhodobo
nedostupné hromadne vyrábané čapíky s obsahom prednisonu, ktoré sa
užívajú pri život ohrozujúcich stavoch
(alergia, laryngitída) sú dnes výhradne pripravované v lekárňach, pričom
ide o pomerne náročný druh liekovej
formy s dôrazom na presné dávkovanie silne účinnej látky. Regulátor si
túto prácu cení na 3,75 €. Príprava 200
ml tzv. umelej žalúdočnej šťavy, ktorá
pri dodržaní všetkých technologických postupov zaberie niekoľko hodín práce je ocenená na 1,33 €. Masti,
krémy, gély a podobné liekové formy,
s ktorými snáď prišiel do kontaktu
každý, kto niekedy navštívil dermatológa majú pri dvestogramovom balení cenu práce 1,56 €. Tridsať kusov
práškov pre novorodenca s vrodenou
srdcovou vadou, pri ktorých banálny
„omyl“ môže viesť k fatálnym následkom, lekárnik pripravuje približne hodinu za 3,68 €... Toto nie je sťažovanie
sa – to je suchý popis reality.
Napriek všetkým trhovým zákonitostiam však stále existuje dosť veľká
skupina lekárnikov, ktorí vedia, že
zmyslom ich existencie je pacient.
Raz si to možno uvedomia aj tí, čo tomuto zmyslu vymýšľajú (nezmyselné)
ceny.

» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK

34-0098

Podľa údajov Národného centra
zdravotníckych informácií sa v
Slovenskej republike na lekársky
predpis vlani vydalo takmer milión balení individuálne pripravovaných liekov.
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Vieme, kde vám poradia a kde môžete vyúčtovanie reklamovať

Ako na ročné vyúčtovanie nákladov za byt
Ak ste vlastníkom bytu, pravdepodobne ste v týchto dňoch dostali
ročné vyúčtovanie za bývanie. Ak
sa tak nestalo, správcovia bytových domov a spoločenstvá vlastníkov majú povinnosť vám ho doručiť najneskôr do 31. mája.
Na faktúre si nezabudnite skontrolovať jednotlivé položky. V prípade, že sa
náklady na niektoré služby rozpočítavajú podľa osôb, napríklad osvetlenie spoločných priestorov, v ročnom vyúčtovaní by mal byť uvedený aj celkový počet
osôb, na ktoré sa táto suma rozpočítava.
Ak sa náklady rozpočítavajú na byty,
musí byť vo vyúčtovaní uvedený počet
bytov v bytovom dome.
Spotreba tepla sa nedá presne zmerať
Najväčšiu časť prevádzkových nákladov bytového domu tvoria platby za
teplo a teplú vodu, môže to byť tretina
až polovica mesačnej zálohovej platby.
Náklady na vykurovanie sa v bytovom
dome rozpočítavajú tak, aby sa zohľadnili prestupy tepla medzi jednotlivými
bytmi. Podľa vyhlášky sa celkové náklady rozdeľujú na dve časti – jedna sa
rozpočíta podľa plochy bytu a druhá
podľa nameraných údajov o spotrebe
tepla. „Vyhláška pritom odporúča, aby
sa minimálne 60 % z nákladov na teplo rozpočítavalo podľa podlahovej plochy bytu a zvyšných 40 % pripadá na
namerané údaje. Vlastníci bytov však
môžu tento pomer hlasovaním zmeniť.
No musia rátať s tým, že ak sa rozhodnú
rozpočítavať náklady na teplo vo väčšej
miere podľa nameranej spotreby, niektorí zaplatia za teplo vo svojom byte aj
trikrát viac ako ich susedia, hoci teplom
neplytvajú. Doplácajú tak na nevykurovaný byt vo svojom susedstve,“ upozorňuje L. Hendrichovská zo Slovenskej
inovačnej a energetickej agentúry, ktorá
je odbornou konzultantkou v poradenskom centre Žiť energiou.
Dobrá rada: Čo sa oplatí porovnávať? Vo vyúčtovaní si všímajte nielen
spotrebu svojho bytu, ale celého domu.
Súčasťou vyúčtovania by malo byť aj
medziročné porovnanie spotreby a hospodárenia s teplom v bytovom dome. Z
týchto údajov môžete vyčítať, či ste tento rok minuli v dome viac tepla.

Platíte nielen za teplo,
ale aj za komfort

Druhou významnou položkou je teplá voda. „Pri bezplatnom poradenstve
sa často stretávame s tým, že ľudia sa
mylne domnievajú, že by mali platiť len
toľko, koľko teplej vody spotrebujú. Vo
vyúčtovaní sú však vždy okrem platby
za vodu uvedené aj náklady na jej ohrev,
ktoré sú vždy rozdelené na dve časti –
základnú a spotrebnú. V bytovom dome
totiž platíme aj za istý komfort, a síce, že
teplá voda je nám k dispozícii v neobmedzenom množstve takmer celý deň,“
zdôrazňuje L. Hendrichovská. Objasňuje pritom, že z každého vodovodného

ilustračné foto

zdroj ri pixabay

kohútika by mala tiecť voda s teplotou
minimálne 45 stupňov, a to od 4. h rána
do 23. h večer. V praxi to znamená, že
voda prúdi v cirkulačnej sústave, a keď
ju nepotrebujeme, ochladzuje sa a preto
sa musí dohrievať na požadovanú tep-

v byte býva či aký veľký je byt. Zvyšných
80 % sa rozpočítava podľa nameranej
spotreby teplej vody v bytoch. Z toho
vyplýva, že ak v byte býva len jeden
človek a má menší odber teplej vody
ako jeho susedia, základná zložka tvorí
u neho väčšiu časť. „Konečná cena za
jeden kubík teplej vody sa pohybuje od
Čo môže spôsobiť
8 do 15 eur. V bytovom dome platí, že s
nedoplatky?
klesajúcou spotrebou sa nám cena vody
ɧ%RODWXKģLDDOHERGOKģLD]LPD"$N
zvyšuje. Napríklad keď sa nasťahujete
áno, určite ste kúrili viac, takže aj
do novostavby, kde ešte nie sú obsadené
vaše náklady musia byť vyššie.
všetky byty, takže spotreba vody je výrazɧ9DģLVXVHGLD]DÏDOLUDGLN£OQH
ne nižšia, než na akú je nadimenzovaný
šetriť, alebo svoj byt nevyužívajú –
ohrev, cena za kubík teplej vody bude u
teplo do ich bytu tak prechádza od
vás vyššia, pretože platíte viac za jej prívás a od iných susedov, preto viac
pravu - dohrievanie vody v cirkulačnej
kúrite a viac platíte.
sústave,“ vysvetľuje L. Hendrichovská.
ɧ0DOLVWHQ¯]NH]£ORKRY«SODWE\ɜ
Dobrá rada: Bežná spotreba teplej
stáva sa to napríklad vtedy, keď sa
vody je od 12 do 16 m³ na osobu a rok.
zvýši počet osôb v domácnosti a výAk je vaša spotreba vyššia, zrejme by
razne stúpne spotreba teplej vody.
ste mali vodou viac šetriť. Napríklad
ɧ=DEXGOLVWH]DSODWLħQLHNWRU¼]R
neumývajte riad pod tečúcou vodou a
zálohových platieb.
vaňový kúpeľ vymeňte za sprchovanie s
ɧ3O\WY£WHWHSORPDWHSORXYRGRX
úspornou hlavicou, ktorá reguluje prieprípadne vaši susedia plytvajú, a to
tok vody na 4 l za minútu. Kým kúpeľ vo
zvyšuje spotrebu za celý dom.
vani, do ktorej napustíte 100 l vody, vyjde približne na 1 euro, desaťminútové
sprchovanie s úspornou hlavicou stojí
lotu. „Ak v bytovom dome príliš šetríme 40 centov. Ale pozor, keď používate klateplou vodou a náš odber je malý, voda sickú hlavicu, za rovnaký čas v sprche
sa musí častejšie dohrievať a vtedy viac zaplatíte aj 2 eurá.
platíme za samotnú cirkuláciu, ktorá je
zohľadnená práve v základnej zložke,“ Vyúčtovanie možno reklamovať
hovorí L. Hendrichovská.
Ak máte pochybnosti o správnosti
vyúčtovania, obráťte sa na vášho správcu a žiadajte si vysvetliť sporné údaje či
Nižšia spotreba, vyššia cena
Celkové náklady za dodané teplo na spôsob výpočtu cien a rozpočítavania
prípravu teplej vody sú rozdelené na dve nákladov. Ak u správcu nepochodíte,
časti – 20 % je základná zložka, ktorá môžete požiadať o prešetrenie Slovensa rozpočítava rovnakým dielom medzi skú obchodnú inšpekciu. Poslednou invšetky byty, bez ohľadu na to, koľko ľudí štanciou je súd. Dátum, dokedy môžete

BV
19-22 strana
strana
BZ 19-22

6
14

uplatniť reklamáciu, nájdete na svojom
ročnom vyúčtovaní.

Kde sa poradiť

Ak sa vo vyúčtovaní nákladov za
energiu nedokážete zorientovať a potrebujete sa poradiť alebo vás zaujíma,
ako by ste mohli znížiť spotrebu energie,
bezplatne vám poradia odborní konzultanti Slovenskej inovačnej a energetickej
agentúry, ktorých nájdete v poradenských centrách Žiť energiou v Bratislave,
Banskej Bystrici, Trenčíne a Košiciach.

Čo ak vaši susedia príliš šetria?

Ak teda nechceme platiť priveľa, musíme dbať najmä na to, aby sme zbytočne neprekurovali a neplytvali teplou vodou. Na druhej strane však ani prílišné
šetrenie sa nám nemusí vyplatiť. Ako je
to možné? Obyvatelia bytového domu
podľa odborníčky často zabúdajú na to,
že bytový dom je vykurovaný ako celok
a na spotrebe tepla sa podieľajú spoločne všetci vlastníci bytového domu. „Ak
niekto svoj byt prekuruje, zvyšuje sa
spotreba tepla nielen pre jeho byt, ale aj
pre celý dom. Ak, naopak, niekto príliš
šetrí teplom tak, že vypína radiátory, je
to na úkor susedov, ktorí potom musia
kúriť vo svojich bytoch viac, aby vyrovnali straty tepla spôsobené prestupom
cez steny. V zime je vonku v priemere 5
°C. Aj keď vypnete úplne radiátor v byte,
teplota neklesne pod 16 °C. Takýto byt
spotrebuje počas zimy teplo vo výške
takmer 70 % nákladov na vykurovanie,
ktoré zaplatia jeho susedia,“ vysvetľuje
Lucia Hendrichovská.
Informácie poskytla:
SIEA / www.zitenergiou.sk
Stranu pripravila Renáta Kopáčová

7
15
SLUŽBY, ZAMESTNANIE,
VTIPY
EDITORIÁL / SLUŽBY
Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

07 REALITY / iné

02 AUTO-MOTO / iné

»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 väčší alebo menší
byt v Bratislave
0918 479 756
»Predám velký 3i byt v
Rohožníku, zvýšené prízemie 75 tis, 0905 525 169
»Predám v MA sídl. Juh garsonku, 40 tis 0905 525 169
»Kúpim vinohrad v Bratislave, Svätom Jure, Pezinku a
okolí 0918 479 756

06 POZEMKY / predaj
»Predám SP v Kuchyni,
2100m a predam SP v Rohožníku aj s domčekom
0905 525 169

07 REALITY / iné
»Kúpim byt v Bratislave
0948 008 910
»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507
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Starší manželia išli na
dovolenku. Prišli k moru,
bol zrovna odliv.
Manžel hovorí žene:
- Celý život šetríme na dovolenku a oni ho vypúšťajú.

» Nemecký turista je na
salaši. Bača naňho kričí:
- Pozor! Pes! Hryzie!
- Was? Was?
Bača na to:
- Čože mňa, ale vás!

08 STAVBA
»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
»Kúpim haki lešenie,
0908 532 682

Príjmeme
spoľahlivé panie

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Kontakt: 0905 758 469
0905 877 690

0905 799 782

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

HĽADÁME UPRATOVAČKY

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám motorovú kosu
putá 0949 363 307
»Predám doma chované
brojlerové kurčatá v očistenom stave.
Tel.: 0904 323 543

Bratislava - Staré mesto, OD Dunaj, Nám SNP,
práca na večerné privyrobenie, ponúkaný plat: 120,- EUR čisté na dohodu
Upratovanie kancelárií 3 hodiny / 2x týždenne
STREDA PIATOK po18:00 hod
dostupnosť električka:
č. 9, 8, 1 , nástup IHNEĎ
Volajte od 09:00 hod do 16:00 hod.
na 0905 756 560, prípadne píšte na praca@euclean.sk

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staré hodinky, odznaky, vyznamenania, mince. Tel.: 0905 545 874
»Kúpim rôzne starožitnosti
pozostalosti aj v poškodené. Tel.: 0903 753 758

09-85

»Predám RD, Závod okr. MA,
poz. 296 m2, 3 izby, pal.
tehla, I.S. komplet, nová
strecha. 37 000 €.
Tel.: 0911 352 000
»Predám starší RD v centre
obce Studienka 0903 429
565
»Predaj 4-izb. rodinného
domu blízko centra PK,
Vajanského ul., tehlový,
zateplený, jednopodlažný,
po čiast. rekonštrukcii a el.
rozvodov, plast. okná, podlahová plocha domu 272
m, parkovanie pred domom,
príp.vo dvore, 259.900,- €,
0915 391 432
»Predám starší RD v širšom
centre PRIEVIDZE 5+1, 11a
pozemok, všetky IS cena
130000€. Tel. 0903 987 831

Zamestnám zdravotnú sestru,
vhodné aj pre dôchodkyňu,
Bratislava - Petržalka

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
»Predám jelenie parohy,
trofeje, poľovnícku výstroj
a taniere zdobené poľovníckou tématikou.
Tel.: 0902 679 183
»Predám prikývku ušitú z
kožušín na gauč 190x160cm
a na 2 kreslá 60x160cm.
Tel.: 0902 679 183
»Predám rozličnú fototechniku, vhodné i pre zberateľov a funkčný starší písací
stroj vhodný pre zberateľov.
T.: 0902 679 183

Mobil: 0915 843 547

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

14 RÔZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
»Pomocná sila do kuchyne
hľadá prácu na 8 hod som
čerstvá dôchodkyňa v Bratislave ZAVOLAJTE
0904 302 134

16 ZOZNAMKA

BZ
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52-0087

05 DOMY / predaj

» Slovák ma len tri želania
počas dovolenky: Jemný
piesok, čistú voda... a aby
sa miešačka nepokazila.

7
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32-0076

04 BYTY / prenájom

» - Keď mi dáš peniaze na
dovolenku pri mori, budem
myslieť len a len na teba!
- Pozri sa, a nemohla by si
myslieť len a len na more
doma?

- Rozprávajú sa dvaja
susedia:
- Tak čo? Už viete kam idete
na dovolenku?
- Áno. Ideme do San Juan.
- Ale to sa číta San Chuan
lebo Španieli čítajú J ako
Ch. A kedy teda idete?
- Ále, koncom chúna a začiatkom chúla.

32-0056-3

»Predám v Dúbravke 1 izb.
bytv Cena dohodou
0910 605 828

»

94-0045

03 BYTY / predaj

Vtipy
týždňa

8
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e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

!"#$%&'()#*+-.'
Tak nám napiš na !"##"$! %&" 
nebo rovnou zavolej na '()*)+,-*

TO, RÝCHL





stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

 $ 
  !  

0918 726 754

0800 162 162
www.stannah.sk

SK.ABAINNOVATOR.COM
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34-0001-4

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU
52-0067
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Á NA HPP
MÍSTO VÝKONU: 
MZDA 

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno
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600 000
Stannah

 . ./01203
40 25 61  7 86,

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

94-0078

www.facebook.com/alukogroup

Tak zvedni telefon, zavolej do HAPI
a promluv si s naší Májou o tvé ideální práci.

- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

+421 907 780 698
+421 948 672 122
85-0005

Tel.:

Vodič kamiónovej prepravy
(JIT prepravy)

ponúkame celoročnú
prácu na turnusy
plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko
cesta a bývanie ZADARMO

sk
info@konstrukter. - 0905 218 177
0908 914 180

HLEDÁŠ PRÁCI, VE KTERÉ
   
     

32-0079
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prijme do pracovného
pomeru:

85_0365

Lešenári
a stavbári pozor!
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