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

www.portas-renovacie.sk
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Bratislava • Malacky

garážové brány
predokenné
rolety
ploty, brány
www.rolvex.sk
0905 485 891
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európska jednotka v renováciách
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BRATISLAVSKO
Diéta na zníženie hladiny cholesterolu
východ
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TLC diéta rieši vysoký cholesterol, učí
vymeniť nezdravé tuky za zdravé, pomáha chudnúť.
TLC diéta je určená nielen ľuďom
s vysokou hladinou cholesterolu, ale je
vhodná aj na úpravu hmotnosti. Skratka pochádza z anglického Therapeutic
Lifestyle Changes, znamená liečebné
zmeny životného štýlu. Bola vyvinutá
americkým Národným ústavom zdravia v roku 2001 v rámci Národného
cholesterolového edukačného programu a vyvolala ohlas u kardiológov aj
diabetológov. V roku 2019 má 8. miesto
medzi všetkými posudzovanými diétami podľa odborníkov, v roku 2014 dokonca obsadila druhú priečku.
3 hlavné zásady o zložení tukov v strave na zníženie hladiny cholesterolu:
ɧmaximálne 7 percent nasýtených
tukov
ɧPD[LP£OQHPJFKROHVWHUROX
ɧnenasýtené tuky predstavujú 25 – 35
percent energie
Celkový denný príjem energie
podľa požadovaného cieľa:
ɧ úprava hladiny cholesterolu: muži

2 500 kilokalórií (kcal), čo je 10 500
kilojoulov (kJ) a ženy 1 800 kcal, teda
7 560 kJ
ɧ úprava cholesterolu a hmotnosti:
muži 1600 kcal teda 6720 kJ, ženy 1 200
kcal, čo predstavuje 5040 kJ
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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
»Vodoinštalatér 0904 307
824

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

OPRAVA CHLADNIČIEK
»ZIMMERMANN 0905 54 74
76
»Matúš 0905 616 431

BALKÓNOV A LODŽIÍ
JEME
POSKYTU

16-0254
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»MAX–NONSTOP
VŠETKY
TYPY PRÁČOK 02/63 83 02
51, 0903 971 472,
0918 741 618

AKCIA na rok 2019 podľa výberu

OPRAVA TV, ELEKTRO
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»TV Servis u Vás 62 41 08 07,
0905 846 710
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Demontáž a odvoz starých rámov ZDARMA

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY
SLUŽBY
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(Po: 8.00–19.00, Ut: 8.00–16.30, Str: 8.00–19.00,
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BEZPEČNOSŤ
PREPRAVA

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

www.bomax.sk

ČISTENIE
PONUKA PRÁCE
ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

Frézovanie

DOVOLENKA

komínov

KRTKOVANIE

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

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

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

OKNÁ

REMESELNÍCI

KÚPIM
VZDELANIE
KURZY

ZĽAVAEZ

AUTO MOTO

NA NER

15-0004
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SLUŽBY
»KOSENIE ZÁHRAD KROVINOREZOM 0919 177 337

ZASKLIEVANIE

Západné Slovensko
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

»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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

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

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

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!
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O základných princípoch diéty si povieme nabudúce.

POLIENKA aj GUĽATINA

0917 649 213

0905

Pri diéte treba sledovať prijatú
energiu potravou, prepočítavať kalorické tabuľky, zloženie potravín. Je to
síce náročnejšie, ale aj nevyhnutne
potrebné, ak si niekto chce upraviť
cholesterol, či hmotnosť. Jednoducho
to bez znalostí o výžive nejde. Dobrou
správou je, že takto získané vedomosti spôsobia, že nebude človek tápať či
a prečo je dané jedlo povolené, alebo
nie. Naučí sa každý, ktoré sú zdravé
a ktorí nezdravé tuku, ktoré cukry sú
prospešné a ktoré nie. Tí, ktorí nechcú
kladbu
rátať, môžu si skladbu
stravy vyskladať podľa
orcií
odporučených porcií
a ich veľkosti.

PALIVOVÉ
DREVO

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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Martinčekova 17
BRATISLAVA
bratislavsko@regionpress.sk
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Komerčná
riadková
inzercia
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ŠANCA PRE KAŽDÉHO
Nezamestnanosť. Slovo, ktoré by malo byť vymazané zo slovníka.
Jedným zo základných ľudských práv, ukotvených v ústave
Slovenskej republiky, je právo na prácu. Mnohí si to neuvedomujú,
no zamestnanie, ktoré jedni berú ako prirodzenú súčasť ich života,
môže byť pre iných nedosiahnuteľný cieľ. O tom, ako správne
využiť svoj potenciál a zabezpečiť pre seba a svoju rodinu životný
štandard aký si zaslúžite, sa rozprávame s Ing. Kamilom Timurom
z Prvej stavebnej sporiteľne.
Na Úrady práce na celom Slovensku
denne prichádzajú uchádzači o prácu.
„Podávajú si kľučky“ aj u vás?
Situácia je iná ako v minulosti. Niet
sa čo čudovať, veď na trhu práce dnes
nájdete pracovné činnosti o akých sa
vám prednedávnom ani nesnívalo.
Navyše, ľudia majú veľakrát o práci
v banke alebo pre banku skreslenú
predstavu. Netušia, že možno práve
oni budú pre ňu prínosom. Banka
predsa nie sú len čísla. Pracovník
tejto ﬁnančnej inštitúcie využije
okrem ekonomických znalostí aj
komunikatívnosť,
organizačné
schopnosti, analytické i strategické myslenie a v neposlednom rade
svoju kreativitu.

ti, je vytrvalý a má
vízie do budúcnosti, je
na najlepšej
ceste stať sa
naším koleg o m . To , a k ý
potenciál v sebe skrýva a ako
by ho mohol
najlepšie využiť,
zistíme pri osobnom rozhovore
s uchádzačom
o prácu.

Nemyslíte si, že dôvodom je ich viacnásobné
odmietnutie inými zamestnávateľmi? Viete,
nie každý má to šťastie, že je zdravý a má spokojnú, zdravú a šťastnú rodinu.
Iste. Pri našej práci sa stretávame s rôznymi
osudmi. Mnohé sú veľmi inšpiratívne. Je preto pre nás veľkým zadosťučinením, keď práve
ľuďom s trpkým osudom môžeme pomôcť.
Stačí im dodať viac odvahy. Rozumiem aj
tomu, že sa cítia nepotrební a sklamaní. Môžu
mať však talent, ktorý zatiaľ v sebe neobjavili.
PSS im dá šancu a nádej na lepší život.
Aký talent máte na mysli? A kto sa teda
môže uchádzať o prácu v Prvej stavebnej sporiteľni?
Talent počúvať. Ostatné ich naučíme. Nebudeme sa pýtať na známky v škole, na sociálne pomery ani na pôvod. Šance majú všetci rovnaké.
Každý, kto rád spoznáva nových ľudí, pozorne počúva, chce rozšíriť svoje vedomos-

To znie naozaj zaujímavo. Spomenuli ste, že
banka nie je len o číslach. Predstavte nám
teda bližšie prácu, ktorú ponúkate.
Na začiatku vám položím niekoľko otázok.
Plní ľuďom sny, ale nie je Ježiško? Vďaka
nemu ste doma rýchlejšie, ale nie je taxikár?
Mení bývanie na domov, ale nie je architekt? Kto je to? Nemusíte si lámať hlavu. Je
to obchodný zástupca PSS. Jeho poslaním je
pomáhať ľuďom nájsť cestu k vysnívanému
bývaniu. Nepredáva. Ponúka riešenie.
Prečo by sa mal niekto rozhodnúť pracovať
ako obchodný zástupca Prvej stavebnej sporiteľne?
Poznáte vo svojom okolí rodiny s malými
deťmi, ľudí ktorým ich zdravotný stav neumožňuje pracovať 8 hodín denne alebo sedmospáčov, ktorým robí ranné vstávanie tak
trochu ťažkosti? Ja ich mám vo svojom okolí
veľa. Obchodný zástupca PSS je pánom svojho času. Pracovnú dobu si môže prispôsobiť
svojim potrebám i potrebám svojej rodiny.
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Rozumiem tomu správne, že v kancelárii nemusia sedieť celý čas?
Kancelária, vrátane moderného technického
vybavenia, je k dispozícii viacerým obchodným zástupcom a je to len jedno z miest, kde
môžu svoju prácu vykonávať. Pracovať môžu
doma, v parku, v kaviarni, vlastne kdekoľvek,
kde im to bude vyhovovať. Odporúčame
však, aby bol v kancelárii vždy aspoň jeden
pracovník PSS. Kancelária je stále najlepšie
miesto pre potenciálnych klientov, ktorí sa
v nej môže zastaviť aj bez predchádzajúceho
dohovoru.
Každého bude zaujímať aj ﬁnančné ohodnotenie. Čo im odpoviete, keď sa vás opýtajú
na odmenu za prácu?
Presne ako ste povedali. Dostanú odmenu
za prácu. Takže ten, kto chce a bude pracovať, bude podľa toho aj odmenený. O tom,
koľko zarobí rozhodne len on sám. Finančné
ohodnotenie je nepochybne nastavené motivačne. To však zďaleka nie je všetko. Nových
kolegov podrobne uvedieme do problematiky
a tí skúsenejší sa s nimi radi podelia o svoje
poznatky. Majú možnosť získať výhodné účelové pôžičky na vytváranie vhodného pracovného prostredia, stavebné sporenie a úvery so
zvýhodnenými podmienkami a iné exkluzívne motivačné aktivity, spoločenské a športové
akcie celoslovenského i regionálneho charakteru.
Fantastické. Tak už len posledná otázka. Ako
sa môžu uchádzači o prácu obchodného zástupcu PSS na vás nakontaktovať?
Stačí, keď navštívia stránku:
www.pracapss.sk
alebo www.pss.sk/kariera
a dozvedia sa viac.
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Celkom otvorene o internetovom ubližovaní, nenávisti, obťažovaní či online narcizme

Taký film tu ešte nebol
Internet je nové náboženstvo, ho- Celebrity ničia životy
vorí režisér filmu Kto je ďalší? MysV novom filme sú témy ubližovania,
líme si, že o internete vieme všet- nenávisti, obťažovania či online narcizko, ale nie je to pravda.
mu. Novodobé celebrity si zarábajú tým,
Každý deň čítame, ako dokážu sociálne siete zmeniť ľuďom život. Nový
slovenský film s názvom „Kto je ďalší?“
chce rozšíriť skupinu ľudí, ktorí poznajú
riziká, vymieňajú si skúsenosti či aspoň
otvorene komunikujú o nebezpečenstvách internetu.

Ľudské tiene

Vidíte ľudí, ktorí so sklopenými očami sedia na zástavke, mlčia a ťukajú do
svojich mobilov. Nastúpia do autobusu,
nepríčetne si sadnú a hľadia na displeje. Prídu domov, v jednej ruke príbor, v
druhej internet. „Posledné dva moje neZ textu skladby: Don’t let me fall
Štyri steny ma neuväznia
Poletím na koniec sveta a späť
Vyšplhám sa na najvyšší vrchol hory
Lebo keď raz začnem, nemôžem prestať.

že nakrúcajú alebo fotia niečo mimoriadne, aby získali čo najviac divákov.
Viete, čo všetko sú schopní urobiť pre
zvýšenie sledovanosti svojich videí? Že
pre viac „lajkov“ riskujú aj vaše životy?

Extrémni lezci

Vo filme hrajú známi ruskí „rooftopperi“ Vadim Makhorov, Vitalij Raskalov a extrémna modelka Angela Nikolau, ktorí lezú po vysokých budovách
sveta s cieľom získať čo najatraktívnejší
záber. „Vitalij s Vadimom mali to šťastie
byť na pyramíde v Egypte, na soche
Krista v Rio de Janeiro, na vežiach chrámu Sagrada Família v Barcelone, alebo
vo Viedni na vrchole Dómu svätého Štefana. Dnes je to už nemožné. Všade sú
prísne bezpečnostné pravidlá. Ja som
prešla všetky výškové budovy v Číne,
Hong Kongu, liezla som v Paríži. Ale
najkrajší západ slnka som zažila na Slovensku,“ vyznáva sa Angela Nikolau,
ktorá zbiera „selfička“ z najnebezpečnejších ale aj najkrajších miest na svete.

Angela na streche.
štáb nenesie zodpovednosť za ich ujmu
na zdraví. „Najnebezpečnejšia bola
200-metrová konštrukcia veže natretá
farbou, čo sa veľmi šmýkala a k tomu
ešte aj fúkalo. Režisér povedal, aby sme
riskovali s rozvahou, že nechce mať nafilmovanú našu smrť. Kráčala som bosá,
podo mnou dvesto metrov, fúkal vietor.
Na tej tyči sa reálne nedalo ani stáť, nieto ešte kráčať,“ smeje sa Angela. Ako to
dopadlo, sa dozviete v kine.

filmové projekty boli www.nezavislost.
sk, www.bezinternetu.sk. Oba projekty
otvárajú tému príchodu nového nábo- Na hranici života
ženstva – internetu,“ hovorí režisér noVo filme lezú na vežu atómovej elek- Pre mladých o mladých
vého filmu Miro Drobný.
Film, aký na Slovensku ešte nebol,
trárne. Podpísali notársku zápisnicu, že

prináša režisér Miro Drobný očami internetu. Triler je nakrútený pre mladých
a o mladých. Film má tiež silnú hudbu.
Svetoznáma Demi Lovato prepožičala
skladbu Skyscraper, Celeste Buckingham naspievala pesničku Voiceless,
reperka Aless skladbu Tisíc dôvodov
a premiéru mala už aj skladba britského speváka Liama Adamsa s názvom
„Don’t let me fall“. Premiéra filmu Kto je
ďalší? je 22. augusta 2019.
Zdroj: Text + foto Oľga Valentová
PR manager filmu Kto je ďalší?
0903 / 65 85 95

Slovenčina naša
Nie som rád za výhru, ale
teším sa z výhry. Nie päť euro, ale päť eur.

Nie vidíme sa, ale dovidenia! Slovenčina naša
Nie poslanci jednali, ale poslanci rokovali.

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

AF TRADE SLOVAKIA s.r.o.

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

Pre veľký záujem o naše služby pranie kobercov
rozširujeme službu pre Bratislavu, a to v podobe
ODVOZU a DOVOZU priamo na adresu zákazníkovi.

PLASTOVÉ ROLETY

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836

Montujeme aj na tenké rámy okien v zateplených bytovkách

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.

do 225 €

do 175 €

Nie idem pri Slovenčina naša
bránku, ale idem k bránke.

HĹBKOVÉ

Karol Mikláš

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

10-0029

94-0121

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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do 245 €

59-0091

Mlynarovičova 18,
Bratislava – Petržalka

32-0003-8

Čistiareň SUNIX

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

Nerozumiem tomu. Pán Trubana sa
zrejme tiež dotklo, že som sa ohradil voči
tomu, že neustále prezentuje ľudí z PS/
SPOLU ako nových politikov, hoci jeho
najbližší kolegovia Štefunko či Beblavý sú
v skutočnosti v politike 20, respektíve 17
rokov a prestriedali kopu strán.
Lenže aj pri kauze „Námestie SNP“
ako aj pri Beblavom a Štefunkovi som
hovoril len a len pravdu, ale pán Truban
tvrdí, že práve takáto politika - hovorenie
pravdy, je prekážkou našej spolupráce.
Myslím, že sa mýli. Ak má prísť ku skutočnej zmene, musí skončiť systém, kde
existujú dve pravdy - jedna pre „našich
ľudí“ a druhá pre ostatných. Kde zákony a
pravidlá platia podľa sympatii a známostí.
Ak chce pán Truban byť raz lídrom, ktorý prinesie skutočnú zmenu na Slovensku k
lepšiemu, mohol by používať menej slov o
slušnosti a spolupráci, ale o to viac takých
m
nej nečinov. A hlavne me
menej
miestnej pýchy a viac
nané
pokory. Nabobtnané
necký
ego a povýšenecký
dným
prístup k prípadným
partnerom sú vlastnosti, ktoré sú presho, čo
ným opakom toho,
človek, ktorý sa chce raz
miéstať dobrým premiérom potrebuje.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Nie po vzore, ale podľa vzoru. Slovenčina naša
Nie päť rokov nazad, ale pred piatimi rokmi.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Nejde Vám biznis?
Oslovujte
Oslo
jte efektívne:
efektí ne

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ

Príjmeme
spoľahlivé panie

bratislavsko@regionpress.sk
SBS GUARDING s. r. o.

Kontakt: 0905 758 469
0905 877 690

v Bratislave
Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.

94-0098

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

príjme strážnikov na prevádzky

36-0007

Damaro Slovakia s.r.o
so sídlom v Nitre

HĽADÁME UPRATOVAČKY

prijme na TPP

vodiča MKD

[UPIP[ÈLMBEOÈ[MPäLBN[EZPEû QSÓQMBULZEPû

Požiadavky:
t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

Víkendy doma
jedna odjazdená sobota v mesiaci

Upratovanie školy na 3 hodiny denne / Pondelok až Piatok /
od 14:00 dostupnosť električka:
č. 3 , nástup 2.9. 2019

Kontakt: 0911 997 728

Bližšie informácie:
45-0217

32-0056-4

Plat 1500€ (600€
v čistom + diéty + prémie)
Parkovanie áut v Bratislave

ROBOTNÍKOVóþvýroby,expedíciealisovne
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROV-ĉþāðġþąðĝþąðāôĉðĝþą
MECHANIKAÿþûĈöāðŷòúŭò÷Ăăāþùþą
STROJNÍKAôýôāöôăøòúŭò÷ĉðāøðóôýı
SKLADNÍKOV, EXPEDIENTOV
ELEKTRONIKOV
Mzda od 800 € - 1 100 €

Striktné dodržiavanie
AETR samozrejmosťou.

Bratislava - Krasňany / Rača,
práca na brigádnicku zmluvu, ponúkaný plat: 320,- EUR čisté

Volajte od 09:00 hod do 16:00 hod.
na 0905 756 560, prípadne píšte na praca@euclean.sk

Slovenská Grafia a.s.

0905 799 782

Lokálne oslovenie zákazníkov
vo vašich mestských èastiach

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Nie ísť von pri jazero, ale k jaze- Slovenčina naša
ru. Nie politickí lídri, ale politickí predstavitelia.

tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111
e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk
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52-0119

Dovoľte, aby sa
som najprv vrátil
ku kauze „Námestie
SNP“. V nej ma ľudia zo Za slušné Slovensko“ obvinili,
že som im odmietol
vydať námestie na
oslavy 30. výročia Novembra 1989. Keďže
to bola lož, respektíve neslušný výmysel,
lebo ma nikto od nich a ani nikto iný v tej
veci nekontaktoval, ohradil som sa voči
tomu. Čo asi nečakali.
Po týždni útokov od nich a novinárov hlavne z médií, ktoré vlastní Penta, či
Týždňa, ktorý Penta štedro dotuje, však
nastal zásadný obrat. Keďže som sa nevzdával, nakoniec Za slušné Slovensko
kapitulovalo a muselo priznať, že si to na
mňa vymysleli. Aspoň, že tak.
Tesne predtým ich klamstvo obhajoval Michal Truban a zastal si ich. Keď priznali klamstvo, myslel som, že Truban sa
mi ospravedlní, ale nie, miesto toho vyšiel
ešte viac do útoku voči mne a nášmu hnutiu OĽANO, že si s nami nedokáže predstaviť spoluprácu.
Nuž, história sa opakuje. Presne tak
isto ako Gazda pravice Procházka pred voľbami v roku 2016 v košeli s vyhrnutými rukávmi, tak isto aj dnes samozvaný „budúci
premiér“ Michal Truban, vopred kádruje
ľudí na hodných a nehodných byť v „jeho
vláde“. Na ľudí slušných a tých ostatných.

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

Nie boj za pravdu, ale pýcha
je nepriateľom spolupráce
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V tatranských
plesách nie je
možné sa kúpať
Najmä v letných mesiacoch lákajú tatranské plesá návštevníkov,
aby sa ochladili či okúpali v ich
priezračných vodách. Keďže však
majú tieto plesá vysokú biologickú a kultúrnu hodnotu, podliehajú
prísnej ochrane a kúpanie v nich
môže preto kúpania sa chtivých
výletníkov vyjsť poriadne draho. V
zmysle zákona o ochrane prírody a
krajiny im hrozí pokuta až 66 eur.
Tatranské plesá sú citlivým ekosystémom a domovom mnohých drobných
živočíšnych druhov – jedinečných glaciálnych reliktov alebo endemitov obývajúcich len určité lokality, pri ktorých
aj malé zmeny prostredia môžu viesť k
ich zániku. Podľa informácií, ktoré poskytla Správa TANAP, problém spočíva
v tom, že náhradné populácie týchto
druhov neexistujú alebo sú príliš vzdialené. Tieto chladnomilné druhy našli
svoje útočisko v poľadovej dobe práve
vo vyšších polohách tatranských plies.
Známym druhom je napríklad chránený glaciálny relikt žiabronôžka severská či glaciálny relikt veslonôžka.

Krištáľovo čistú vodu tatranských
plies je potrebné chrániť.
foto autor dominika kopáčová

Kúpanie by nenávratne
zmenilo ekosystémy

Podľa najnovších štatistík príde do
TANAP-u ročne 3,5 až 4 milióny návštevníkov. Ako Správa TANAP uvádza, ak by
bolo len štvrtine z tohto počtu turistov
umožnené okúpať sa v plese, tak by sa
nenávratne zmenila kvalita týchto ekosystémov, pričom ich prvotné poškodenie vzniká už len samotným prístupom
návštevníka k plesu, v prípade, že sa pohybuje mimo značkovaného turistického chodníka. „Pobrežná okrajová časť
plesa je citlivá na zošľapávanie brehov
a vegetácie. Dochádza tak k erózii brehov, zakaľovaniu vody a poškodzovaniu
pobrežnej vegetácie, ktorú často tvoria
chránené druhy rastlín a pobrežných
biotopov,“ objasňuje Správa TANAP.
Druhým faktorom je samotný vplyv
kúpania sa na chemizmus vody. Opaľovacie krémy, deodoranty a repelenty
obsahujú rôzne chemické substancie,
ktoré sa môžu uvoľňovať počas kúpania
do vody. Z mnohých vedeckých štúdií
je známe, že látky obsiahnuté v niektorých krémoch spôsobujú hormonálnu
nerovnováhu organizmov až poškodenia buniek. UV filtre používané v opaľovacích krémoch spôsobujú u živočíchov
reprodukčnú a vývojovú toxicitu a narúšajú funkciu štítnej žľazy.

Zažite očarujúci pohľad na vodu padajúcu z výšky skál

Objavte krásu slovenských
vodopádov
K letu na Slovensku neodmysliteľne patria výlety za krásami našej
vlasti. O tom, že je čo obdivovať,
niet pochýb. Tentokrát budú naše
kroky smerovať k dvom prekrásnym vodopádom. Prvým z nich je
Lúčanský vodopád a druhým vodopád Skok.
Trasy, ktoré vám tentokrát ponúkame
nie sú náročné a absolvovať ich môže
celá rodina, myslíme tým všetky vekové
kategórie. Na svoje si však prídu i romantické duše a čosi sme objavili aj pre
náročnejších turistov.

Lúčanský vodopád
aj lavička želaní

Vydajte sa spolu s nami do tichého
horského prostredia, kde neďaleko Ružomberka pod úbočím Choča, na rozhraní Oravy a Liptova leží kúpeľná obec
Lúčky. Uprostred dediny vás očarí prekrásny kaskádovitý vodopád padajúci
z travertínovej terasy z výšky približne
12 metrov do malého jazierka. Popri vodopáde vedie cestička, vďaka ktorej sa
dostanete na miesto, z ktorého môžete
pozorovať, ako voda dopadá z výšky
skaly dolu do spomínaného jazierka.
Ak budete cestičkou pokračovať ďalej,
zavedie vás do kúpeľného parku. Ten
ukrýva zaujímavé miesto - Lavičku vďaky a prianí. Na tejto okúzľujúcej okrídlenej lavičke si môžete posedieť, oddýchnuť, popremýšľať, zdôveriť sa či vysloviť
želanie. Dokonca môžete svoje prianie
nie len vysloviť, ale aj vo forme lístočka
vsunúť do otvoru v krídle lavičky. Lúčanský vodopád je národnou prírodnou
pamiatkou a vďaka teplým kúpeľným
prameňom nikdy nezamŕza. Dopraviť
sa k nemu môžete pokojne autom, ktoré
zaparkujete na neďalekom parkovisku.
Ak radi obúvate turistické topánky a
naša vychádzka sa vám javí príliš nenáročná, máme pre vás ešte jeden tip. V
centre obce Lúčky začína červená znač-

Lúčanský vodopád je národnou prírodnou pamiatkou.
foto autor dominika kopáčová
ka, ktorá vám umožní výstup na Veľký
Choč. Z jeho vrcholu sa vám v prípade
priaznivého počasia naskytne pohľad
na Západné Tatry, Babiu horu, Liptovskú Maru, Bešeňovú, Nízke Tatry, Veľkú
i Malú Fatru či Podtatranskú kotlinu.
Táto trasa je však celkom náročná a preto ju neodporúčame rodinám s deťmi
ani fyzicky menej zdatným výletníkom.

Vodopád skok
aj Štrbské pleso

Vodopád Skok je jedným z najkrajších
slovenských vodopádov.
foto autor dominika kopáčová

Ďalšou zastávkou na našom putovaní za slovenskými vodopádmi budú Vysoké Tatry. Naše veľhory ukrývajú veľa
prekrásnych miest a viacero vodopádov.
Jedným z najkrajších a najznámejších z
nich je vodopád Skok nachádzajúci sa
v Mlynickej doline neďaleko Štrbského
plesa. Vysoký je približne 30 metrov a
tvorení ho potok Mlynica padajúci cez
strmú skalnú terasu. K vodopádu sa dostanete zo Štrbského plesa turistickým
chodníkom, ktorý je od lyžiarskeho
strediska pod Soliskom značený žltou
značkou. Trasa nie je náročná, zvládnu
ju preto i rodiny s deťmi či menej zdatní
turisti. Chodník vedúci k vodopádu sa
najskôr kľukatí ihličnatým lesom, neskôr sa vynára v pásme kosodreviny. V
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prípade pekného počasia sa vám počas
vychádzky naskytne možnosť prekrásnych výhľadov na okolité tatranské
hrebene či do Mlynickej doliny. No a
odmenou za vynaložené úsilie bude
očarujúci pohľad na prekrásny vodopád
umocnený hukotom zo skál padajúcej
vody. Ak patríte k náročnejším a fyzicky
zdatnejším turistom, aj pre vás máme
tip. Podniknúť môžete výstup okolo vodopádu, ktorý je istený reťazami. Dajte
však pozor, pretože vedie po pomerne
klzkých žulových platniach. Ak sa teda
necháte zlákať našou ponukou a vyrazíte k vodopádu Skok, vyčleňte si na túru
aspoň pol dňa. Nezabudnite tiež, že
počasie v našich veľhorách môže byť aj
počas letných mesiacov nevyspytateľné
a rýchlo sa mení. Pribaliť si plášť do dažďa či teplejší sveter by preto malo byť samozrejmosťou. Späť sa vrátite rovnakou
trasou a oddýchnuť si môžete na lavičke
v príjemnom prostredí Štrbského plesa.
Ak vás láka romantika, nenechajte si v
letných mesiacoch ujsť príležitosť požičať si čln a brázdiť na ňom vody plesa.
Tradícia člnkovania na Štrbskom plese
má viac ako 130 ročnú históriu a tento
jedinečný zážitok iste stojí za to.
Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

07 REALITY / iné

02 AUTO-MOTO / iné

»Predám malú bytovku v
Tatranskej Štrbe len 140.000
€. Tel. 0918 544 736
»Predám ubytovňu v rekreačnom stredisku Madaráz
220.000 €. 0918 544 736

03 BYTY / predaj
»Predám veľký 5-izb byt,
Malacky, lukratívna lokalita blízko žel./aut.stanica,
veľká loggia, špajza, 2 veľké pivnice, záhrada 110 m2,
parkovanie vo dvore, RK
prosím nevolať.
Tel. 0904 401 642

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

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
67-0007

»Predám dom, Závod,
35.000 €. Tel. 0918 544 736
»Predám 2 RD s výraznou
zľavou, Orava, 0911 206 412
»Predám romantickú chalúpku 25km od Blavy na
Záhorí starším manželom,
ktorí majú vzťah k starožitnostiam a k prírode (pod
lesom) Je celoročne obývateľná. Studňa, septik,
elektrika. Kúrenie drevom.
Tiché prostredie. 90000e
Tel. 0904 567 447

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Predám 2i. RD vo Veľkom
Grobe, 68.000 €.
Tel. 0918 544 736
»Kúpim rôzne starožitnosti
aj poškodené.
Tel.: 0903 753 758
»Kúpim akordeón, heligonku. 0915 876 860

06 POZEMKY / predaj

12 DEŤOM

07 REALITY / iné

13 RÔZNE / predaj

»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507
»Predám v Senci pred dokončením, malú bytovku s 3
bytmi na veľkom pozemku
pri jazerách, 600.000 €.
Tel. 0918 544 736

»Predám nemecké a francúzske knihy 0949 876 543
»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
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

tery

zimné záhrady
 látky od 35 €

 látky od 149 €

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tstále dostatok ponúk - aj pre mužov
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

 látky od 98 €

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

rámové
bezrámové

Movýhry 300 €
63-0121

Ku kadej objednávke darek
Mo lát   rokom

www.balkona.eu
0948 787 777

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0077

ZAVY ADO 30

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

STAJAN SLOVAKIA
PRIJME:

MUŽOV AJ ŽENY

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

34-0136

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

firma

STARF

Zabudnite na kľúče

VYSKÚŠAJTE TERAZ
NA 3 MESIACE
ZADARMO*

prijme

* Platí pre prvých 20 záujemcov

SKLADNÍK /NEMECKO/
2200 EUR/BRUTTO

ELEKTRONICKÝ ZÁMOK, ONLINE SPRAVOVANIE
PRE HOTELY, APARTMÁNY, FIRMY A DOMY

17€

cena:
+poštovné
a balné

VŠETKY PLEMENA

 $ 
  !  

LACHOVA 18, PETRŽALKA

0800 162 162
www.stannah.sk

0910 982 902
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32-0118

LEN NA OBJEDNÁVKU
52-0086

 
 

LUBOX DIÁR 2019-2030

PSOV

%    &
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600 000
Stannah

MÄSIAR - POMOCNÍK /RAKÚSKO
2400 EUR/ BRUTTO

STRIHANIE 12 ROČNÝ DIÁR

"
(&$   

 

49-0093

mobil: 0910 187 568, 0910 179 951
e-mail: sk@bookinglock.com
www.bookinglock.com

MÄSIAR /RAKÚSKO/
2800 EUR/BRUTTO

LuboxDiar@gmail.com
Facebook: @LuboxDiar
e-shop: www.LuboxDiar.sk
tel.: 0905 743 249

32-0120

UBYTOVANIE ZDARMA
+ STRAVNÉ LÍSTKY
KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto
nástup možný ihneď
85_0517

85-0005

(3,85€/HOD. + 150€ BONUSY
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU
+ 1,20€/HOD., NOČNÁ)
Miesto práce: MYJAVA

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

0903 431 350

(jednoduchá a fyzicky nenáročná
práca zameraná na zručnosť)

85_0518

- MONTÁŽ PODLOŽIEK,
PRUŽINIEK, GUMIČIEK...

