INZERÁT, KTORÝ
PREDÁVA

č. 9 / 28. február 2020 / 24. ROČNÍK

BRATISLAVSKO
východ
PLECHOVÉ GARÁŽE, HALY + projekt, VOLIERY PRE PSOV
OBYTNÉ KONTAJNERY, GARÁŽOVÉ BRÁNY, MREŽE,
PLECHOVÉ PLOTY, PLECHY, DOVOZ A MONTÁŽ CELÁ SR
TEL.: 0905 20 70 59 • www.kupdodomu.sk

ZUBNÁ AMBULANCIA
Stromová 16 - Kramáre
0905 662 407

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK

67-0001

320008 - 2

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

Ponúkame implatológiu
s najlepšími cenami v BA

51-0046

55

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

66-0003-3

POZOR ZMENA

0905 799 782

Týždenne do 94 750 domácností

59-0075
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INZERCIA

SBS RAVI s.r.o.
prijme do TPP pracovníkov
strážnej služby pre objekt
v Bratislave

ZÁCLONY • ZÁVESY
GARNÍŽE

KONTAKT : 0908 986 420

16-0349

SBS
Práca v SBS?

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

Odkúpime Vašu nehnuteľnosť v hotovosti
po dohode (s možnosťou
zriadenia doživotného užívania).
Vyrovnáme Vaše dlhy na nájme, exekúcie,
úvery, nebankové spoločnosti
aj tesne pred dražbou.
Sprostredkujeme predaj, prenájom
a výmenu bytov.

ER

e t Pa r k
Side - Swe
t e n ko u
Hotel aj s le e
siv
a all-inclu

899 €

459,00 €

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

Reality Gold – Bratislava s.r.o.
Prevádzka: Cukrová 14, 813 39 Bratislava
10-0049

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

na adrese Bratislava, Kazanská 30
(Podunajské Biskupice)

0905/491 888, 0903/909 888

jazd
5 - d ň ov ý z á
xu
do Benelu

299 €

179,00 €

Cena kurzu 127 € + správne poplatky
Možnosť preplatenia cez Úrad práce
32-00025

ZĽAVAEZ

Vykonávame kurzy pre prácu v SBS

INFORMÁCIE NA:

Lyžovačk a
m
v R a k ú s ko
Stuhlecku

35 €

jazd
5 - d ň ov ý z á a
do Paríž

15,50 €

TEL: 02 / 44 555 000
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0905 880 127

94-0028

komínov

265 €

169,00 €

www.daka.sk
1

94-0023-3

www.vuenne.sk / 0905 413 229

52-0036

Nástup : marec 2020
Hodinová mzda : 3,20 € netto/ hodina

Zameranie • Návrh • Šitie • Montáž
Kompletná realizácia na mieru

zdravie, právnik radí / služby
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Vážení čitatelia, otvárame tému, ktorej neznalosť môže spôsobiť aj väčšie
komplikácie. Budeme sa jej venovať v
tejto a niekoľkých ďalších častiach nášho cyklu Zdravie.
Tak, ako sledujeme už nielen v Číne
boj s vírusovým ochorením, tak je jasné,
že horšiu prognózu majú pacienti so sprievodnými ochoreniami, medzi ktoré patrí aj
cukrovka. Infekčné ochorenie môže hladiny krvného cukru u diabetika nepriaznivo
ovplyvňovať.
Preto je dôležité chrípke a iným infekčným ochoreniam dýchacích ciest predchádzať. V období, kedy je výskyt ochorení
dýchacích ciest najvyšší, je potrebné vyhýbať sa miestam, kde je viac ľudí pokope.
Ak ste pri chorom, požiadajte ho, aby nosil
rúško, čo by malo byť samozrejmé. Ak si
neporadíte, noste ho radšej vy. Samozrejmé by malo byť držať ruku, vreckovku
pred ústami pri kašli, pri kýchnutí. Ak to
tak vo vašom okolí nerobia, nehanbite sa
a požiadajte ich o to. Vaše zdravie musí byť
prvoradé. Ruky si udržujte čisté. Dôkladné
a časté umývanie rúk v období chrípok je
veľmi významným prostriedkom ako predísť nákaze. Inkubačná doba vírusu bežnej chrípky je od vniknutia do organizmu
a objavenia sa prvých príznakov trvá 18 až

72 hodín.
Očkovanie proti chrípke u diabetika, ale aj členov jeho rodiny a blízkych
ako prevencia je dôležitou súčasťou starostlivosti o zdravotný stav. Najlepší čas na
očkovanie je september – október, preto je
odporúčané si ho na budúci rok naplánovať. Dôležité je aj predchádzať vyčerpaniu
z prepracovania, preto v období chrípok si
doprajte dostatočný oddych a dlhý spánok.
Kedy konzultovať u lekára
- keď si diabetik nameria vyššie hladiny
krvného cukru,
- keď má prítomné ketolátky v moči alebo
krvi,
- keď sa príznaky ochorenia sa nezmierňujú,
- keď ochorenie trvá dlhšie ako je obvyklé,
- keď symptómy a ťažkosti sa zhoršujú namiesto ich zlepšovania,
- keď sú vysoké teploty,
- keď zacítite bolesti prínosových dutín, uší, bolesti zubov,
- keď potrebujete skonzultovať lieky, ktoré
užívate.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Výročia a udalosti
sa odohralo prvé predstavenie opery SND v Bratislave – Hubička
Bedřicha Smetanu.

1. marca 1920

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

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

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

Ukončenie likvidácie podľa
Obchodného zákonníka
V prípade, ak spoločnosť nedosahuje
zisk, je možné ju zlikvidovať. Novela
Obchodného zákonníka s účinnosťou
od 01. októbra 2020 zásadným spôsobom mení, predlžuje a predražuje
likvidáciu.
Ku dňu skončenia likvidácie, likvidátor zostaví účtovnú závierku, konečnú
správu o priebehu likvidácie a návrh na
rozdelenie likvidačného zostatku. Taktiež je likvidátor povinný zverejniť bez
odkladu oznámenie o zostavení týchto
dokumentov. Každý zo spoločníkov má
právo do nich nahliadnuť. Spoločnosť
v prípade ukončenia likvidácie potrebuje spĺňať zákonom predpokladané podmienky. Spoločnosť nesmie mať daňový
nedoplatok. Na tento účel je potrebné si
vyžiadať súhlas s likvidáciou od správcu
dane. Skončenie likvidácie bude podľa
novely Obchodného zákonníka môcť
nastať najskôr 6 mesiacov po oznámení
likvidátora o vstupe spoločnosti do likvidácie. V prípade, ak má spoločnosť ku
dňu zostavenia účtovnej závierky a konečnej správy daňový nedoplatok, alebo
ak sa u nej vykonáva daňová kontrola, je
táto lehota predĺžená až na 12 mesiacov.
Súčasná právna úprava takúto lehotu
neobsahuje. Účtovná závierka, konečná
správa o priebehu likvidácie a návrh na
rozdelenie likvidačného zostatku uplynutím 60 dní od zverejnenia oznámenia

o zostavení týchto listín sa považujú za
schválené, ak spoločník alebo spoločnosť nerozhodne inak. Likvidátor musí
zverejniť aj oznámenie o schválení týchto dokumentov. Likvidačný zostatok poukáže tým spoločníkom, ktorí naň majú
právo.
Posledným krokom v tomto procese je podanie návrhu na výmaz spoločnosti do Obchodného registra. K návrhu musí likvidátor priložiť účtovnú
závierku, konečnú správu o priebehu
likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. V prípade, ak mala
spoločnosť daňový nedoplatok alebo
daňovú kontrolu, tak je potrebné priložiť aj vyhlásenie o neexistencii daňového nedoplatku alebo o ukončení
daňovej kontroly. Podľa novej právnej
úpravy už nebude potrebné predkladať súhlas správcu dane a Sociálnej
poisťovne s výmazom spoločnosti. Likvidácie začaté do 30. septembra 2020
budú dokončené podľa právnej úpravy
platnej do 30. septembra 2020. Novela
Obchodného zákonníka prináša precíznejšiu úpravu procesu likvidácie.

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

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

08 STAVBA

02 AUTO-MOTO / iné

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

»ČZ-JAWA odkúpim motocykel/diely-seriózna dohoda
0908 205 521

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT

»Prenajmem 1-izb.byt v BA.
0904 007 642

»Kúpim staré hodinky mince bankovky knihy odznaky
0903 753 758

05 DOMY / predaj

12 DEŤOM

»Súrne predám dvojdom
pre dve veľké rodiny, ihneď
voľný. Záhorie, možné pracovné príležitosti. 0948
121 468

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim garáž v Bratislave.
Platba v hotovosti 0918 479
756
»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507
»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
»Kúpim byt v Bratislave
a okolí 0903 461 817
»Kúpim vinohrad v Bratislave, Svätom Jure, Pezinku
alebo okolí. Platba v hotovosti 0918 479 756
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13 RÔZNE / predaj
»Predám nerezové formylisy, na výrobu šunky a
potravinárskych výrobkov.
Ručne vyrobený z nápisom
VTS,/VEDECKO TECHNICKÁ
SPOLOČNOSŤ/. 5L drevený
súdok 45 roč.súdok zo 4
drevenými pokálmi. 0902
679 183

14 RÔZNE / iné
»Kúpim tkané plátno, vrecia, kroje, šatky, sukne, starožitnosti, 0909 117 320

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

CHCETE SI PODAŤ
INZERÁT ?
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POŠLITE SMS

zdravie, služby

bratislavsko východ
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Nová Vitara a SX4 S-Cross vás práve teraz potešia extra ponukou bonusov
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lekárnička z prírody, soi varuje / služby

Upozornenie na WWW.HUGLO.SK

Topinambur,
alebo „židovský zemiak“
Je to neuveriteľné, ale rastlinu s tak
blahodarným účinkom na zdravie u
nás pestujeme nanajvýš ako krmivo
pre dobytok či lesnú zver.
V skutočnosti je to Slnečnica
hľuznatá. Vysoká rastlina so žltými
kvietkami, podobnými slnečnici.
Podporuje imunitné funkcie organizmu, má pozitívny vplyv na zažívanie, je vhodná pre diabetikov,
zlepšuje totiž citlivosť voči inzulínu.
Upravuje hladinu HDL a VLDL cholesterolu správnym smerom. Znižuje hladinu triglyceridov v krvi a pečeni.
Topinambur je vhodný aj pri diétach. Jeho pravidelná konzumácia má
výrazný protireumatický účinok, mierni žlčové koliky – uvádza činnosť žlčníka do harmónie s ostatnými orgánmi.
Čistí črevo, pomáha tiež pri potrebe
odvodnenia organizmu. Topinambury
majú tiež preukázateľný protiastmaticky účinok.
Ľudia u nás ešte nechápu ich zdravotný význam a zabúdajú na ne, lebo
im cenou konkurujú zemiaky. V iných
krajinách sa však dostávajú veľmi často
do kuchyne a to hlavne u diabetikov,
pre ktorých je to doslova poklad. Jedlá
časť – hľuzy, sa zberajú neskoro na jeseň, alebo aj v bezmrazivej zime či až
skoro na jar. Sú veľmi výživné a zdravé
a zaslúžili by si u nás väčšiu pozornosť.

Najčítanejšie regionálne noviny

Sú obľúbené v Arabských kuchyniach,
v južnom Francúzsku, v Spojených štátoch amerických.
Na zmiernenie astmatických ťažkostí sa môže použiť sirup, pre ostatné
indikácie je doporučovaná šťava kombinovaná z čerstvých štiav mrkvy, topinambur a zeleru alebo petržlenu.
Potrebujeme:
250 g čerstvej mrkvovej šťavy
100 g čerstvej šťavy z topinambura
25 g čerstvej šťavy zeleru pre mužov
alebo petržlenu pre ženy
Toto množstvo je pre dávku na jeden deň, ktorú pijeme po malých dúškoch počas dňa. Jej účinkom sa zlepší
látková výmena, je pritom výživná a
prečisťuje organizmus.

» red

Slovenská obchodná inšpekcia často
varuje občanov pred nekalými obchodnými praktikami, nekvalitou či
závažným ohrozením zdravia tovarmi, ktoré sú u nás k dispozícii.

teľské subjekty so sídlom na území SR.
V prípade spotrebiteľského problému
s podnikateľským subjektom z iného
členského štátu EÚ majú spotrebitelia
možnosť obrátiť sa na:

Slovenská obchodná inšpekcia
zaznamenala koncom roka 2019 a
začiatkom roka 2020 zvýšený nárast
podaní proti internetovému obchodu
www.huglo.sk. Z dostupných informácií na predmetnej webovej stránke a z
priložených podkladov v spotrebiteľských podaniach vyplýva, že prevádzkovateľom internetového obchodu je
spoločnosť ROPETA LTD, Enterprise
House 2 Pass Street, Oldham, Manchester, United Kingdom.

Európske spotrebiteľské centrum
v SR, Ministerstvo hospodárstva SR,
Mlynské Nivy 44/A, 827 15 Bratislava,
tel.: +421 905 528 477, e-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu, web: www.esc-sr.
sk.

Z obsahu spotrebiteľských podaní vyplýva, že po uskutočnení objednávky a jej následnom zaplatení nie je
tovar spotrebiteľovi doručený. Viacero
spotrebiteľov si taktiež uplatnilo právo
odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu, predávajúci odstúpenie
akceptoval, avšak peniaze im nevrátil. Navyše, po uskutočnení nákupu a
realizácii platby, s predávajúcim nie je
možné komunikovať žiadnym zo spôsobov, uvedených na stránke internetového obchodu. Na uplatnené reklamácie nereagujú.
Kontrolná činnosť SOI je v rámci
jej kompetencií zameraná na podnika-

V nadväznosti na vyššie uvedené a vzhľadom na intenzitu podnetov
spotrebiteľov s poukazom na to, že
Slovenská obchodná inšpekcia nie je
oprávnená vymáhať platby za nedodaný tovar, odporúčame spotrebiteľom
dôkladne zvážiť všetky spotrebiteľské
rozhodnutia, týkajúce sa zakúpenia
produktov prostredníctvom vyššie uvedenej webovej stránky.

» Zdroj: SOI

33-0027
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reality, služby, zamestnanie

bratislavsko východ

»Hľadáme opatrovateľku
na zastupovanie na 24
hodín. Strava a ubytovanie
zdarma + ﬁnančná odmena. Tel.: 0905 386 852

REMESELNÍCI
»Glazúrovanie vaní 0905
983 602
»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce
0940 384 665
»GLAZOVANIE VANÍ. 30 rokov
prax, 5 rokov záruka. Cena
70 €. Tel.: 0904 267 926
www.glazovanievani.estranky.sk

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

SLUŽBY
»Sústružnícke práce 0948
595 439

ELEKTROINŠTALÁCIE
»Elektroinštalácie 24 hod.
Prípojky, práca s plošinou
do 22m. Revízne správy.
Vytyčovanie káblových porúch. Pílenie stromov, orezy
aj pod napätím. Projektovanie, bleskozvody 0904
466 149

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

Z druhého brehu V
„Predajte mi pol kila života prosím“
- nezmyselná veta, že? „Jesenný výpredaj životov“ - príliš iracionálne?

„Vidíš ten kríž na brehu?“ - pýta sa
Laco a ukazuje mi akýsi starý kovový
kríž kdesi na brehu nad Melkom.
„Tam nabehol akýsi -bulhar- a chlap,
Hm...život, videný z druhého brehu. čo mal na palube manželku a malé dieDávid a Goliáš v plavebnej komore pod ťa, sa ich snažil zachrániť.“ Laco dodáTullnom. O komoru nižšie, vo Freude- va, že ženu nikdy nenašli a že ten muž
nau si voda vzala deväť životov. Akýsi síce vyplával so synom na hrudi, ale už
môj „tiežkolega“ vtedy do sveta „zasvä- mŕtvym.
Život možno len žiť.
tene“ vytrúbil, že Ďumbier tam strosNa brehoch Dunaja je veľa krížov. Na
kotal kvôli chybe kapitána. Nezistil si,
že lode dostávajú pokyn na vplávanie Dunajských lodiach veľa spomienok.
do komory. Dostávajú rozkaz.
„Neblbni Peťo, veď máš rodinu“ Veliteľ Ružína - Laco - zrazu stíchol. hovorí Laco cez vysielačku kormidelBlížili sme sa k tomu miestu.
níkovi na Nosiciach, ktoré stretáme
„Z Ďumbiera volali o pomoc, bol som kdesi pri Ennsi. Peter vraj ťahá nonstop
najbližšie, chcel som ho chytiť na šlep- týždne a mesiace. Podľa Laca ho Dunaj
zál, ale nestihol som. Ťahal som ešte na môže čoskoro zabiť.
lane z krízovej situácie Lipno.“
„Pol kila života prosím“.
Vysvetľuje mi akoby s večným poKeby to bolo také jednoduché....
dielom viny na tom, že posádka reKeby sme čo i len tušili, čo máme.
morkéra Ďumbier zahynula celá mínus
Žijeme.
jeden muž. Nemohol pomôcť, zabil by
posádku Lipna.
Vo Freudenau sa na našich lodiach
nerozpráva. V pietnej úcte.
Život z „druhého brehu“. Smrť prítomná na takmer každom kilometri.
Život, ktorý nemožno kúpiť.
» Ivan Brožík

Výročia a udalosti

5. marca 2007

zomrel Milan Kiš, slovenský herec (* 1934).

6. marca 1930

sa v USA objavili prvé mrazené polotovary.

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

v Bratislave
Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

PONUKA PRÁCE

Poviedka

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0905 799 782
INZERCIA

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

0905 799 782

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

PRIJMEME
SPOĽAHLIVÉ PANIE

»Maľovanie 1€/m2, stierka
2€/m2. Tel.: 0905 204 032
»Maľby, podlahy 0915 462
513
»Ma ľov k y - r ýc hle - č isto
0905 723 981

0905 758 469
0905 877 690

na upratovanie
kancelárskych priestorov
od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto
94-0003

»
Komerčná
riadková
inzercia
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OPRAVA CHLADNIČIEK
»ZIMMERMANN 0905 54 74
76
»Matúš 0905 616 431

Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov

OPRAVA PRAČIEK

0903 791 159

OPRAVA TV, ELEKTRO

24-0020
24-0019

OKIEN

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

PALIVOVÉ
DREVO

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

POLIENKA aj GUĽATINA

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

0917 649 213

BV 20-09 strana
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16-0066

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

»Prídem k Vám 0910 363
014

kultúra, hlavu hore
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Keď folklór pomáha

Hokejbal a florbal

Folklór (alebo tradičná a ľudová
kultúra) je súhrnom výtvorov založených na tradíciách daného
kultúrneho spoločenstva, ktoré sa
prejavujú prostredníctvom skupín
alebo jednotlivcov a ktoré vyjadrujú očakávania kolektívu – pretože
odzrkadľujú jeho kultúrnu a spoločenskú identitu.

Mám rád hokejbal a florbal. Hrával
som tieto športy a mám na ne krásne spomienky. Hokejbal sme hrávali s deťmi a moja Lucka sa tam
naučila základy toho, čo potom
uplatnila v reprezentácii florbalu.

klórne súbory v Dome umenia Piešťany
rozveselili obecenstvo ľudovým tancom a spevom.
Aby sa šírila radosť z folklóru medzi ľuďmi, pripravilo Národné osvetové
centrum, organizácia v gescii ministerstva kultúry, sériu benefičných koncertov. Projekt spája kultúrny zážitok z
folklóru s pomocou tým, ktorých osud
ťažko postihol chorobou.
Národné osvetové centrum priMedzi formy folklóru patrí medziiným jazyk, literatúra, hudba, tanec, pravilo sériu viacerých benefičných
hry, mytológia, rituály, zvyky, remeslá, koncertov, ktoré sa už uskutočnili v
staviteľstvo a iné druhy umenia. Fol- Liptovskom Mikuláši, v Banskej Bystriklór jednotlivých národov je pod ci, v Púchove a najnovšie v Piešťanoch.
ochranou OSN. Na druhej strane – v Spojil sa tak kultúrny zážitok z folklómnohých štátoch hlupáci folklór zideo- ru s pomocou deťom, ktorých chorologizovali a vyhlásili ho za modlu, čím ba ukrátila o bezstarostné detstvo. V
mu neskutočne ublížili a ubližujú, vy- Dome umenia Piešťany predviedli svoj
volávajú tak proti nemu nenávisť, kto- talent členovia FS Slnečnica, FS Žito,
rá je však smerovaná cez folklór práve FS Zobor, FS Šumiačan, Trombitáši
proti nim.
Štefánikovci, Ľudová hudba Pokošovci
Folklór v Piešťanoch pomohol a Vysokoškolský umelecký súbor Techchorým deťom tak, ako mnohým po- nik.
trebným často pomáhajú folkloristi
Takto vnímanú činnosť našich folna celom Slovensku. Úspešný projekt kloristov treba mimoriadne oceniť a vyFolklór – duša Slovenska pomohol v jadriť nádej, že práve ona zmení zideoPiešťanoch súrodencom a deťom z Ligy logizované pohľady na súčasť našich
proti reumatizmu na Slovensku. Fol- národných tradícií.

A hrali aj za nás – obyčajných ľudí.
Niečo podobné som zažíval, keď naše
dievčatá reprezentovali Slovensko
na majstrovstvách sveta vo florbale.
Lucka mi rozprávala aká fantastická
partia sa tam vždy stretla. Hrali pre
radosť, nie pre peniaze. Hrali naplno
Kedysi sme mali v Bratislave sláv- a so srdcom.
Niektorí oligarchovia sa dajú
ny klub Slovan. Boli sme naň hrdí v
hokeji aj vo futbale. Hokej tam hrali nájsť podľa športových klubov, ďalbratia Šťastní aj Václav Nedomanský, ší podľa nemovitostí, jácht a iného
vo futbale vyhrali Pohár víťazov po- luxusu. Každý z nich odčerpáva pehárov a Slovan bol základom repre- niaze z nejakého rezortu - niekto z
zentácie, keď sme sa stali majstrami energetiky, ďalší z dopravy, stavebEurópy. Hokejový aj futbalový Slovan níctva, informatiky, školstva, poľnokúpili dvaja oligarchovia svojim sy- hospodárstva alebo obrany. Ich mená
náčikom. A tak to aj vyzerá. Hanba pozná každý na Slovensku. Dokážu
Slovenska. S pomocou štátu si posta- ich noví politici odstrihnúť od týchto
vili predražené štadióny aj kadečo zlodejstiev?
Dúfam, že od marca bude Sloveniné. Aký štát, taký biznis.
Pozeral som sa pred časom na sko viac hokejbalové
hokejbalové finále majstrovstiev a florbalové, ako
sveta medzi Slovenskom a Fínskom. hokejové a futbaloBol to pre mňa krajší zážitok, ako vé. Viac slušné ako
majstrovstvá vo futbale alebo v ho- s k o r u mp o v a n é .
keji. Chlapi, ktorí milujú hokejbal a Slovensko, kde sa
zobrali si dovolenky zabávali celú bude hrať so srdkošickú arénu. Spievali hymnu tak, com a fér.
že sa mi tlačili slzy do oči. Hrali aj
za svojho bývalého trénera, Dušana
Danka, ktorý už nie je medzi nami.
» Ján Košturiak

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

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836
Služba je spoplatnená 9,90 € (jednorazovo) a obmedzená
na jeden deň v týždni, a to v utorok.
Zákazník si môže sám zabezpečiť odvoz a dovoz kobercov
na našu kamennú zberňu.

Foto: Folklór v Piešťanoch pomohol chorým deťom

Foto zdroj: MK SR

S otázkami, ktoré sa
Volebná infolinka
týkajú parlamentných
volieb, sa môžu voliči obrátiť na informačnú linku.
Zriadilo ju Ministerstvo vnútra MV SR.
Informačná linka bude prístupná od pondelka do soboty
29. 2. od 7.30 do 15.30 h na telefónnych číslach 02/4859
2317 a 02/4859 2312. V deň konania volieb, 29. februára,
bude infolinka fungovať počas celého dňa až do uzavretia
volebných miestností. „Tieto linky sú určené pre verejnosť,“ pripomína ministerstvo.

Čistiareň SUNIX

Mlynarovičova 18,
Bratislava – Petržalka

Výročia a udalosti

5. marca 2007

zomrel Milan Kiš, slovenský herec (* 1934).

6. marca 1930

sa v USA objavili prvé mrazené polotovary.
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32-0003-2

» red

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

služby

bratislavsko východ
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0905 926 822
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VÝKUP

tel. 0904 474 597

46-0017

VOJENSKÝCH VECÍ - MILITÁRIÍ

SCLEROSIS MULTIPLEX najčastejšie postihuje mladých ľudí
v priemere od 18 - 36 rokov, ktorí sú často odkázaní na invalidný vozík.

2 % z Vašej dane ani nepocítite,
nám však ZACHRÁNITE ŽIVOT.

Len REHABILITÁCIA MÁ 100% ÚČINOK v liečbe SM.
Vyhlásenie o poukázaní 2% si stiahnite z webovej stránky

www.ncsm.sk

a spolu s Vašim Potvrdením o zaplatení dane ” pošlite do 30. apríla na hociktorý DÚ v SR.
”

SETL SK

32-0031

85 0152

Prijímateľ 2%: NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o.
Sídlo: ,VLVǏÓOPWB 4BCJOPWt Právna forma: Nezisková organizácia t IČO: 42092175

���������0903 848 030 I 0907 919 325
�������setlsk@centrum.sk
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85_0117
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85-0008

TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������
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