66-0003-3

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

6542 2387
0905 616 329

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

Práce vo výškach

DEZINFEKCIA PRIESTOROV
ÚČINNÁ 2 ROKY

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

41-0069

Kontakt: 0918 454 003

32-0009-1

51-0059

Bratislava NON-STOP

41-0069

PEKNÉRÚŠKA.SK

VŠETKO MÁME SKLADOM !

Doručenie kuriérom do
24 hodín priamo k Vám

www.pekneruska.sk
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94-0065

Slovensko
- ZVLÁDNEME TO!

0903 969 611

bfacleaning.sk/nanosterile

www.cevarom.sk
w

EXKLUZÍVNE
ochranné rúško

0905 758 469
0905 877 690

nanosterile.eu

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

ROLETY
ZipScreen

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

Týždenne do 94 750 domácností

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

VONKAJŠIE
ŽALÚZIE

PRIJMEME
SPOĽAHLIVÉ PANIE

32-0035-2
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0905 621 229

16-0053

BRATISLAVSKO
východ

NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

94-0049

č. 20 / 15. máj 2020 / 24. ROČNÍK

občan, kultúra
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BRATISLAVSKO
východ
Redakcia:

Martinčekova 17
BRATISLAVA
bratislavsko@regionpress.sk

Občianska
riadková
inzercia

Pozor na zlodejov pod falošnou
značkou SP

01 AUTO-MOTO / predaj

Sociálna poisťovňa (SP) vyzýva poistencov, aby po doručení zásielky o
vymáhaní nedoplatku poistného boli
pozorní a nedali sa oklamať podvodníkmi.

02 AUTO-MOTO / iné
Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

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

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
DISTRIBÚCIA (94.750 domácností)
Každý týždeň: Rača, Trnávka,
Slovnaft, Vrakuňa, Dolné Hony,
Podunajské Biskupice, Nové
Mesto, Ružinov, Nivy, Staré
Mesto, Vajnory

»Kúpim JAWU, SIMSON, PIONIER 0949 505 827

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim garáž v Bratislave.
Platba v hotovosti 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
»Kúpim stavebný pozemok v
Bratislave vhodný na stavbu
rodinného domu. Nie RK 0918
479 756
»Kúpim byt v Bratislave 0907
402 507
»Kúpim väčší alebo menší
byt v Bratislave 0918 479 756

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim rôzne starožitnosti aj
poškodené 0903 753 758

12 DEŤOM
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

Najčítanejšie regionálne noviny

13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
»Kúpim staré odznaky, mince, vyznamenania, veci po
vojakoch a armáde, staré
pohľadnice a knihy. 0908
707 350

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
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Pokusy o podvod a neoprávnené vymáhanie dlhu zaznamenali klienti vo
viacerých pobočkách Sociálnej poisťovne.
Princíp podvodu je v týchto prípadoch podobný: Firma, ktorá je poistencovi neznáma, mu zašle upozornenie v
listovej podobe o tom, že má uhradiť svoj
nedoplatok v Sociálnej poisťovni. Informáciu o reálnom dlhu čerpá zo zoznamu
dlžníkov, ktorý je zverejnený na webovej
stránke Sociálnej poisťovne, preto upozornenie pôsobí dôveryhodne. Dlh, ktorý
firma žiada zaplatiť ešte navýši o určitú sumu (penále) a žiada ho zaplatiť na
číslo účtu, ktoré však nepatrí Sociálnej
poisťovni. V liste je priložená aj faktúra
na navýšenú sumu so splatnosťou v krátkom čase.
Sociálna poisťovňa vyzýva poistencov, aby si v takýchto prípadoch a
pri akýchkoľvek iných pochybnostiach
overili vymáhanie dlhu. Môžu tak urobiť
osobne, v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej
poisťovne alebo telefonicky prostredníctvom Informačno-poradenského centra
Sociálnej poisťovne.
Sociálna poisťovňa vymáha dlžné

Komerčná
riadková
inzercia

poistné a penále tromi spôsobmi: v
tzv. správnom konaní, prostredníctvom
mandátnej správy alebo exekútora, avšak vždy až po tom, ako dlžníka najskôr
vyzve na uhradenie dlhu písomne originálnym rozhodnutím. Voči nemu sa
dlžník môže do 15 dní odvolať. Dôležité
je pritom vedieť, že Sociálna poisťovňa,
ústredie i všetky pobočky majú účty
otvorené výlučne v Štátnej pokladnici s
kódom banky 8180.
Taktiež nezabúdajme, že v tomto výnimočnom období sa Sociálna poisťovňa
sústreďuje na iné povinnosti, vyplývajúce z nariadení vlády a novej pandemickej
legislatívy. Je naozaj malý predpoklad, že
by sa venovala prioritne dlžníkom.
Zaradenie do zoznamu dlžníkov Sociálnej poisťovne si poistenec rýchlo preverí tu: Zoznam dlžníkov - https://www.
socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s

»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

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
»Vodoinštalatér 0904 307
824

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

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY
»Maľby, podlahy 0915 462
513

» Zdroj SP - spracované

Vyberme sa aj do múzeí,
ale inak, ako obvykle
Postupnosť krokov uvoľňovania
zákazov pokračuje. Na rad sa dostali, múzeá, galérie, výstavne siene,
otvárajú už aj hrady. To, že tam teraz
prídeme autobusom, navlečieme si
návleky a v hlúčiku sa vydáme na
prehliadku, však neplatí.
Podľa súčasných opatrení možno
totiž povoliť vstup jednotlivcom alebo skupín maximálne do päť osôb vo
vonkajších aj vnútorných priestoroch
múzeí a galérií, pohyb možno umožniť
len s prekrytými hornými dýchacími
cestami (napríklad rúško, šál, šatka,
atď.), pri vchode do múzea a galérie treba aplikovať dezinfekciu na ruky alebo
poskytnúť jednorazové rukavice.
Návštevníci musia zachovávať odstupy osôb minimálne 2 metre (neplatí
pre skupiny do 5 osôb), počet návštevníkov v múzeu a galérii v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu
jeden návštevník na 25 m štvorcových
z vnútornej plochy prístupnej návštevníkom.
Na všetky vstupy do priestorov
múzeí a galérií musia ich správcovia viditeľne umiestniť oznam o povinnosti
dodržiavať vyššie uvedené hygienické
opatrenia a taktiež oznam o maximálnom počte návštevníkov v jednom okamihu.
Je potrebné a dokonca aj nariadené
vykonávať časté vetranie a pravidelne

REMESELNÍCI

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

OPRAVA PRAČIEK

vykonávať dezinfekciu dotykových
plôch, kľučiek, maximálne obmedziť
možný fyzický kontakt s interaktívnymi prvkami, vykonávať dezinfekciu
dotykových plôch na WC pre návštevníkov každú hodinu, zabezpečiť na
WC k dispozícii dezinfekciu na ruky a
jednorazové utierky, zákaz používať
sušiče rúk.
Pri návšteve kultúrnych zariadení
stále nie sú povolené skupinové akcie,
dôležitou skutočnosťou tiež je, že treba maximálne obmedziť používanie
vzduchotechnických a klimatizačných
zariadení v priestoroch múzeí a galérií
určených pre verejnosť.
V každom prípade je tento rok ten
najvhodnejší na Slovensku, aby sme
dobehli zameškané v poznaní toho, čo
je u nás krásne a stojí za to. Jedna prestávka v zahraničných dovolenkách
nás môže v tomto zmysle iba obohatiť.

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

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

SŤAHOVANIE, DOPRAVA
ZVIERATÁ
AUTO MOTO
PREPRAVA
OKNÁ
PREPRAVA
KURZY
ČISTENIE
PONUKA PRÁCE
OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV
REMESELNÍCI
REKONŠTRUKCIE
ČISTENIE
BEZPEČNOSŤ
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právnik radí / služby
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Výpoveď zo strany zamestnávateľa
z organizačných dôvodov

NON STOP
0905 926 822

prácu na kratší pracovný čas. V prípade
náhradnej práce je dôležité, že sa musí
jednať o prácu, ktorá je pre zamestnanca
vhodná.
Posledným dôvodom výpovede z organizačných dôvodov je, že zamestnanec
sa stane nadbytočným, a to v dôsledku
organizačných zmien, ktoré môžu nastať
v úlohách zamestnanca, technického vybavenia zamestnávateľa, optimalizácie
nákladov alebo s cieľom zabezpečiť vyššiu efektívnosť práce. Nadbytočnosť musí
byť v príčinnej súvislosti s prijatými zmenami u zamestnávateľa, napr. nahradenie
práce zamestnanca iným technickým či
technologickým postupom, prípadne zníženie počtu zamestnancov s cieľom zvýšiť
efektívnosť práce, a musí priamo súvisieť
so zrušovaným pracovným miestom.
Predtým, ako sa zamestnanec stane nadbytočným, je zamestnávateľ povinný písomne rozhodnúť o organizačných zmenách. V prípade výpovede zamestnanca
z dôvodu rozhodnutia o organizačných
zmenách, zamestnávateľ nemôže takto
zrušené pracovné miesto opätovne vytvoriť, a to na obdobie dvoch mesiacov.

    ! 

" 



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

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk



94-0064

 

PALIVOVÉ
DREVO

Karol Mikláš

TEPOVANIE
'LVSHĀLQJ6.

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!
0917 649 213

   

16-0143

10-0047

Bratislava

781200009

POLIENKA aj GUĽATINA

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
www.tepovaniekm.sk
tel.: 0949 85 11 10

  

  

INZERCIA

0905 799 782

A J E TO !

» MALIARSKE
A NATIERAČSKÉ PRÁCE
» ELEKTRIKÁRSKE
A INŠTALAČNÉ PRÁCE
» STIERKOVANIE
» SADROKARTÓN
» OBKLADY A DLAŽBY
ŽBY
» POKLÁDKA PARKIET
KIET
» RUČNÉ OMIETANIE
NIE
» ZATEPĽOVANIE
» TAPETOVANIE

0903 150 740, 0905 4700264
264
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32-0052

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď z organizačných dôvodov len v troch prípadoch, a to, ak sa
zamestnávateľ alebo časť jeho podniku, kde zamestnanec pracuje, zrušuje, premiestňuje, alebo z dôvodu, že
zamestnanec sa stane nadbytočným.
V dôsledku zrušenia zamestnávateľa
alebo jeho časti zamestnávateľ nemôže
zamestnancovi naďalej prideľovať prácu
a plniť si ďalšie svoje povinnosti podľa
pracovnej zmluvy. Podmienkou platnosti
výpovede však je, aby výpovedný dôvod
existoval a trval v čase podávania výpovede, teda, aby u zamestnávateľa bolo
prijaté rozhodnutie o zániku zamestnávateľa, pričom je potrebné, aby ku dňu
zániku zamestnávateľa uplynuli výpovedné doby. Zamestnávateľ preto musí
dať výpovede zamestnancom v dostatočnom časovom predstihu.
Pri zrušení je potrebné rozlišovať,
či sa zrušuje zamestnávateľ ako subjekt
alebo len časť podniku zamestnávateľa.
Ak sa jedná o úplný zánik, zamestnávateľ zaniká ako právny subjekt, a preto objektívne stráca možnosť si naďalej plniť
svoje povinnosti voči zamestnancom. Ak
sa zrušuje len časť podniku zamestnávateľa, zamestnávateľ je povinný písomne
ponúknuť zamestnancovi inú - náhradnú
prácu v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako
miesto výkonu práce, pričom zamestnávateľ môže ponúknuť zamestnancovi aj

nariadenia, varovanie / služby

4

Zákaz návštev
nemocniciach dostal výnimky
Dospelých pacientov možno navštíviť, ak ide o jednu z nasledovných situácií:
- návšteva pacienta v terminálnom štádiu ochorenia - je povolená návšteva
súčasne dvoma blízkymi osobami,
- návšteva kňaza alebo duchovného u
ťažko chorých a zomierajúcich pre vysluhovanie sviatostí,
- jeden sprievod pri pôrode a popôrodnej starostlivosti,
- jedna osoba pre sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice,
- jedna osoba u pacienta s poruchami
duševného zdravia, ako je demencia,
porucha učenia alebo autizmus (ak by
neprítomnosť spôsobila stavy úzkosti
osoby),
- s psychickými ochoreniami podľa indikácie lekára v prípade, ak neprítomnosť osoby môže nepriaznivo vplývať
na výsledky liečebného procesu,
- návšteva pacienta v umelom spánku
na OAIM v prípade, ak z liečebného
hľadiska je táto návšteva indikovaná
napr. stavy po ťažkých traumatických
poradeniach, coma vigile a pod.

nej domácnosti (bez príznakov respiračnej a/alebo gastrointestinálnej
infekcie).
Pôrodnice:
- jedna sprevádzajúca osoba pri pôrode a počas pobytu matky v nemocnici
za splnenia špecifických zdravotných
podmienok.
Ambulantné, jednodňové zariadenia, onkologické centrá:
- jedna sprevádzajúca osoba v prípade
uľahčenia starostlivosti, jednodňová
chirurgia a pod.,
- v onkologických centrách, dialyzačných a reumatologických centrách
vrátane ambulantného podávania
biologickej liečby z rôznych indikácií,
kde sa poskytuje starostlivosť imunokompromitovaným pacientom, je prítomnosť sprievodnej osoby zakázaná,
sprievodná osoba môže čakať v aute
alebo na určenom mieste (podľa pokynov v danej nemocnici).

Deti na lôžkových oddeleniach
možno navštíviť, ak:
- ide o sprievod detského pacienta,
- je to návšteva dieťaťa v paliatívnej starostlivosti príbuznými dieťaťa vrátane
iných detí žijúcich s rodičmi v spoloč-

» red

Nebezpečný výživový
doplnok, pozor!
Dňa 9. 5. 2020 bolo Úradu verejného užívaný všade tam, kde sa niekto pozdravotníctva Slovenskej republi- treboval rýchlo dopracovať k ideálnym
ky Rýchlym výstražným systémom telesným rozmerom a pomerom. Jeho
pre potraviny a krmivá (RASFF) č. konzumácia však – ako ukazuje aj
2020.1924 zaslané varovné oznáme- táto urgentná výzva, môže mať fatálnie o podozrení na úmrtie po kon- ne dôsledky. Rýchly výstražný systém
zumácii výživového doplnku.
pre potraviny a potravinové doplnky
nepracuje s emóciami, ale s faktami.
Ide o výživový doplnok HYDROXY- Bol vytvorený ako účinný nástroj pre
CUT HARDCORE NEXT GEN obchodnej orgány úradnej kontroly potravín a krznačky MUSCLETECH TM , balenie: mív, pre vzájomnú výmenu informácií
dóza s obsahom 100 kapsúl, výrobca: o rizikových produktoch na trhu a priUSA.
jímanie opatrení s cieľom dosiahnuť čo
Môžete ho stále kúpiť v množstve možno najvyššiu úroveň bezpečnosti
internetových obchodov. Spravidla ho potravín a krmív a na ochranu zdravia
konzumujú všetci, ktorí sa chcú zbaviť a spotrebiteľa. Tento systém funguje na
nadbytočných telesných tukov, má to základe Nariadenia Európskeho parlavšak jeden významný háčik. Španiel- mentu a Rady, ktorým sa ustanovujú
sko nahlásilo úmrtie v priamej súvis- všeobecné zásady a požiadavky polosti s konzumáciou tohto výživového travinového práva, zriaďuje Európsky
doplnku. Podľa následného oznáme- úrad pre bezpečnosť potravín a stanonia je dodávateľom nebezpečného vý- vujú postupy v záležitostiach bezpečživového doplnku Nutribulk, S. L., Špa- nosti potravín.
nielsko a odberateľom na Slovensku
spoločnosť GymBeam s. r. o., Košice.
Predmetný nebezpečný výživový doplnok je ponúkaný aj prostredníctvom
internetu. V nadväznosti na na tieto
skutočnosti Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky odporúča
spotrebiteľom, aby predmetný nebezpečný výživový doplnok nekupovali a
už zakúpený neužívali.
Konkrétny preparát bol dosť po» red
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Rozvod ako dobré riešenie?

Príroda potrebuje našu ohľaduplnosť

„Dobrý deň. S manželom práve
prekonávame veľmi ťažké obdobie,
ktoré neviem, či zvládneme. Manžel
mi bol neverný a ja neviem, či mu to
chcem, alebo budem vedieť odpustiť. Obávam sa, že mu už nikdy nebudem vedieť dôverovať a vzťah bez
dôvery pre mňa nemá zmysel. Dá sa
niečo takéto prekonať?”

Koronavírus dolieha aj na vzácne
vtáčie druhy v našej prírode. A to
predovšetkým prostredníctvom neohľaduplných turistov.

svoje manželské krízy, odporúčame
vám pozrieť si povzbudivý film „Manželstvá z tlakového hrnca,“ ktorý je dostupný online zdarma. Jeho autormi sú
Tlakový Hrniec a Fórum života.
Tiež je dôležité zamyslieť sa nad
tým, čo je vlastne odpustenie? Často
si myslíme, že je to stav, kedy už nezažívam strach, hnev, smútok pri
spomienke na zradu. Odpustenie je
To, či sa dôvera dá, alebo nedá ob- však rozhodnutie. Rozohodujem sa, že
noviť, bude záležať na vás dvoch. Ak zradu, ktorú si voči mne spáchal ti už
sa obaja zhodnete v tom, že napriek nebudem pripomínať. Nebudem ťa už
momentálnej bolesti zo zrady chcete trestať, nebudem to vyťahovať počas
manželstvo naďalej udržať a obaja ste hádok. Na to, aby sa človek rozhodol
ochotní investovať energiu (veľa ener- odpustiť však potrebuje tie správne
gie) do obnovy vášho vzťahu, tak by podmienky. Jednou z nich je, že vidí,
sa to malo podariť. Dôvod, prečo sa to že partner vážne vníma zodpovednosť
mnohým párom nepodarí je, že buď za svoje zlyhanie. Doprajte si spoločný
stratili trpezlivosť, alebo jeden z nich čas, aj keby vám momentálne nebol poneprevzal sa svoje konanie zodpoved- hodlný. Váš vzťah môže byť ešte lepší,
nosť. Z nášho prieskumu vyplýva, že ako predtým.
90 percent ľudí, ktorí zažili manželskú
krízu a zostali spolu, s odstupom času
hodnotia svoje manželstvo ako ešte
kvalitnejšie ako pred krízou.
V skratke, ak manželia krízu prekonajú, tvrdia že ich vzťah je ešte pevnejší. Niektorí z nich dokonca povedali,
že teraz, keď už vedia že ich hoc čo len
tak nezlomí, cítia sa ešte bezpečnejšie
a preto spolu čelia novým výzvam v
živote ešte efektívnejšie. Odkiaľ to vieme? Pretože nám to manželia hovoria.
Ak by vás zaujímali ich výpovede (aj o
» Lívia Halmkan
nevere) a o tom ako úspešne prekonali riaditeľka neziskovej organizácie Tlakový Hrniec

Minister životného prostredia
Ján Budaj apeluje na turistov, aby aj v
týchto dňoch zostávali ohľaduplní voči
vzácnym druhom či lokalitám a pri výletoch do chránených území neignorovali platné pravidlá.
„V čase boja s koronavírusom predstavuje príroda vítaný únik. No pri
zvýšenej návštevnosti vzácnych lokalít
sú ohľaduplnosť a rešpekt k prírode potrebné viac ako kedykoľvek predtým,“
vyhlásil Ján Budaj, minister životného
prostredia.
Ako ilustračný príklad popísal
situáciu v Chránenom vtáčom území
Sysľovské polia pri Bratislave. Práve v
tejto lokalite sídli jeden z najťažších lietajúcich vtákov na svete – drop veľký.
Tento ohrozený druh je významne citlivý na rušenie. Napriek tomu, v posledných týždňoch musí čeliť aj nezodpovedným turistom, ktorí usmernenia na
ochranu dropa ignorujú. Najčastejšie
pohybom mimo vyznačených turistických chodníkov.
„Máme veľké prírodné bohatstvo,
ktoré nám nikto nemôže zobrať. No ľahko sa oň môžeme pripraviť sami,“ apeloval minister životného prostredia.
Zelený rezort aktuálne intenzívne
pracuje na krokoch ako dropa na Sys-
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ľovských poliach zachovať. Na stole už
je program starostlivosti o dané územie, teda zoznam „na mieru šitých“
opatrení ako zlepšovať podmienky pre
tento ohrozený vtáčí druh.
„Musíme tam nastaviť symbiózu
medzi našim životom a životom dropa
v duchu dobrých susedských vzťahov.
No ak to bude nevyhnutné, nevylučujem ani aktívnejšiu účasť, napríklad
zvýšené kontroly našich ochranárov
aj z iných oblastí,“ varoval minister
Ján Budaj. A takéto zostrené opatrenia
v prípade nerozumného až škodlivého
správania sa človeka v našej prírodu
budú musieť nastúpiť v mnohých slovenských regiónoch.

» red
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Muži preferovali krásu a inteligenciu, ale vítané bolo i dobré veno

Archivári sa vydali po stopách lásky

Aké podoby mala v minulosti láska? Aj na túto otázku hľadali trnavskí archivári odpoveď, keď sa
vydali po jej stopách. Prejsť museli
mnoho z takmer šesť kilometrov
archívnych dokumentov, aby sa o
tom, ako to bolo v minulosti s láskou, dozvedeli viac.

me spolu, lebo som oproti Vám veľmi
netaktický babroš. Pásol som za Vami
v nádeji, že Vás odprevadím k Vášmu
domu, no stratili ste sa mi v kine. I chodil som Masarykovou ulicou až po Františkánsku, avšak márne. Domov som
sa vrátil o deviatej namrzený, že ste pre
mňa nedosiahnuteľná...
S pekným pozdravom a bozkom rúk
Všeličo o tom, ako archivári počas Váš ctiteľ.
výskumu postupovali a na čo všetko
naďabili, už prezradila Júlia Ragačová, Natrafili ste počas Vášho výskumu
riaditeľka Štátneho archívu v Trnave.
na nejaké zaujímavosti?
Isto by sme mohli spomenúť napríČo Vás priviedlo k myšlienke, vy- klad svadobné oznámenia staré viac
dať sa skúmať stopy lásky v archív- ako 400 rokov. V minulosti mali rôznu
nych dokumentoch?
podobu. Takým top je svadobné oznáMyšlienka sa zrodila v minulom roku, menie Františka Nádašdyho a Alžbety
keď sme pri príležitosti Novembra ´89 Báthoryovej, ktoré zaslali magistrátu
prezerali rozličné archívne materiály mesta Trnava 29. marca 1575. Oznamujú
a náhodou sme našli sériu ľúbostných v ňom, že v nedeľu 8. mája 1575 uzavrú
listov z 50. rokov 20. storočia, ktoré pí- manželstvo v mestečku Vranov, dnes
sal 64-ročný vdovec, známy Trnavčan, je to Vranov nad Topľou. Zaujímavosmagistre farmácie, ktorá pracovala v ťou je, že v čase vydaja mala Alžbeta 14
jednej z trnavských lekární. Vtedy mi rokov a František 19 rokov. Na základe
kolegyne vnukli myšlienku, aby sme svadobného oznámenia mesto Trnava
sa pokúsili nájsť v našom archíve aj iné vždy pristúpilo k obdarovaniu mladodokumenty, ktoré by sa dotýkali lásky. manželov z najvýznamnejších šľachticPrehľadať sme museli veľa z približne kých rodín tej doby. Mesto Trnava im
šesť kilometrov archívnych dokumen- pritom dávalo rozličné dary. Nevieme
tov, čiže samotný výskum nebol vôbec kto ich vymýšľal, ale boli to zvyčajne
jednoduchý. Podieľalo sa na ňom šesť praktické veci. Z jedného zo záznamov v
ľudí. Keďže dokumenty máme zaradené účtovnej knihe mesta Trnava sa dozvedo archívnych fondov, ktorých je vyše dáme o svadobnom dare pre Františka
deväťsto, tieto sme si podelili a prácne Thurzu. Ako svadobný dar mu venovalo
mesto veľký strieborný pohár vážiaci 36
ručne prezerali.
lótov, čo by bolo pri viedenských lótoch
Vedeli by ste na základe Vášho vý- zhruba 630 gramov. Taký pohár v tom
skumu zadefinovať, ako ľudia v mi- čase stál 33 zlatých, čo bol vtedy takmer
ročný plat niektorých zamestnancov
nulosti vnímali lásku?
Predovšetkým môžeme povedať, že mesta.
k nej pristupovali ako k čomusi vzácnemu, čo si treba chrániť. Aj keď dámy Stretli ste sa počas Vašej práce aj s
sa naoko bránili, očakávali, že muži sa dokumentmi, ktoré Vás pobavili?
o ne budú uchádzať veľmi galantným
Najviac ma pobavili zoznamovacie
spôsobom, kam patrilo napríklad aj pí- inzeráty, ktoré vyšli v periodiku Nové
sanie ľúbostných listov.
Slovensko v 40. rokoch 20. storočia.
Súčasnú generáciu určite prekvapia, a
v niektorých prípadoch aj pobavia kritéJeden z ľúbostných listov
Ráčili ste zbadať večer, že sa nehodí- riá, na ktoré vtedy ľudia kládli dôraz pri

Zoznamovacie inzeráty.
hľadaní si partnera. Kým ženy očakávali
od partnera predovšetkým zaistenie a
duševnú oporu, tak muži preferovali
krásu a inteligenciu, ale vítané bolo i
dobré veno.

Zoznamovacie inzeráty
Ona: „29-ročná, nie chudobná, nie

škaredá, vysoká tmavovláska pre nedostatok príležitostí, takto hľadá pána v
zaistenom postavení. Vdovci a žandári
majú prednosť, no nie je podmienkou!
Hláste sa len vysokí a vyše 35-roční!...“
On: „34-ročný s dobrou existenciou,
samostatný, ožení sa s dievčaťom, ktoré rozumie všetkým domácim prácam,
najmä ale vareniu. Veno vítané. Priložte
fotografiu nie staršiu ako rok a dátum
narodenia...“

foto zdroj Štátny archív v Trnave

pozvaní na svadbu, sa vždy chystá výslužka a tak za ňu považovali práve túto
tortu. Keď chcel sudca vedieť, kto mu pri
čine pomáhal, zachoval sa mladý muž
veľmi statočne a uviedol, že bola taká
veľká tma, že ani nevidel kto mu tortu
pomohol zjesť. Vec sa napokon skončila
šťastne, svadobný otec žalobu stiahol a
tak nebol nik potrestaný.

Zaznamenali ste počas výskumu aj
dokumenty, ktoré hovoria skôr o
odvrátenej strane lásky?
Áno, aj jej stopy môžeme nájsť v archívnych dokumentoch. Či už ide o
záznam o nevere z roku 1549, či prípad
„sobášneho podvodníka“ v Trnave z

Podarilo sa Vám naďabiť na nejakú
kuriozitu?

Do rúk sa nám dostala netradičná fotografia z prvej polovice 20. storočia. Ide
o portrétnu fotografiu mladého muža
L. Tanácsa. Ten, aby sa vyhol vojenskej
službe, ušiel do háremu do Turecka v
dámskych šatách a takto preoblečeného za ženu ho zachytil fotograf. Tak to
aspoň hlása nápis na rube samotnej
fotografie. Nezodpovedanou otázkou
zostáva, ako dlho sa mu podarilo v háreme utajiť, že nie je žena.

Ktorý z dokumentov, by ste označili za svoju srdcovku?

Svadobné oznámenie.

foto zdroj Štátny archív v Trnave

Pre mňa je ňou možno príbeh krádeže
svadobnej torty, ktorý dokonca skončil
až pred trnavským súdom. Udalosť sa
stala v obci Veľké Šúrovce 21. novembra
1932. Krádeže sa mal dopustiť mladistvý
František, ktorý ukradol v deň konania
svadby čokoládovú svadobnú tortu v
hodnote 25 korún československých.
Sladkú dobrotu hneď po krádeži ešte
pred domom okradnutých svadobčanov spolu s kamarátmi zjedol. Na súde
mladík uviedol, že jednak nevedel, že
ide o zločin a tiež, že neboli s kamarátmi pozvaní na svadbu a že v ich obci je
taký zvyk, že pre mladých, ktorí neboli
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Fotografia mladého muža L. Tanácsa.
foto zdroj Štátny archív v Trnave
roku 1907. Ďalšou z takýchto stôp sú
tiež záznamy, ktoré sa často objavujú v
administratívnych spisoch Mesta Trnava v druhej polovici 19. storočia a vypovedajú o existencii verejných domov v
Trnave.
Výsledky výskumu môžu záujemcovia vzhliadnuť na vlastné oči.
Áno, presne tak. Najzaujímavejšie z
objavených dokumentov vystavujeme v
trnavskom štátnom archíve na Štefánikovej ulici až do septembra.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

zamestnanie, služby

Frézovanie

7
Výročia a udalosti
sa narodil Martin Kukučín, slovenský spisovateľ, dramatik a publicista († 1928).

17. mája 1860

STAVEBNÉ PRÁCE

komínov

Zateplovanie
Pokládka dlažby, obkladačské práce
Prerábka bytových jadier

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

SBS GUARDING s. r. o.

HOSPODÁR - 1.100 € mesačne brutto
Letná údržba ciest a komunikácií v BA
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

Základná zložka mzdy + príplatky
a ODMENY, UBYTOVANIE ZADARMO

49-0020

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
10-0049

Ručný pracovník, KOSEC / PILČÍK - 580 € mes. brutto + osob. ohodnotenie
VODIČ "C" - od 805 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie

v Bratislave

NA NER

prijme ihneď

VODIČ "B", "T" - 700 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie

príjme strážnikov na prevádzky

ZĽAVAEZ

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

36-0061

Kontakt: 0903 424 352

A.I.I. Technické služby s. r. o.

94-0066

bratislavsko východ

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0045

VYHRAJTE 400 €

49-0021

0948 787 777 | www.balkona.eu

20.
. 20
1. 6

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás
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85 0304

Chcete chovať hydinu?

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE
Nosnice
Brojler y
Mor ky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

Objednávky:
www.matejovdvor.sk
0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290
100% záruka kvality
Sme tu pre Vás už 30 rokov

ODLOŽTE SI NÁŠ INZERÁT
HYDINU PONÚKAME CELOROČNE
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0944 113 140

