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Výmena tesnenia
a oprava

všetkých druhov
a typov

OKIEN
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REKONŠTRUKCIE
BYTOV   Bytových JADIER   Kúpeľní

Elektroinštalácie
JADRÁ a Kúpeľne do 5 dní 

BEZPLATNÉ obhliadky a ponuky
www.instavex.sk  0917 751 129

Zľavy až - 20% na práce a materiály 32
-0

06
4

66
-0

00
3-

3

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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Firma s rodinnou atmosférou 

PRIJME DO TRVALÉHO
PRACOVNÉHO POMERU
dôchodcov, ideálne manželský pár

na dlhodobú spoluprácu
■ čistenie a upratovanie vnútorných priestorov

■ starostlivosť o záhradu a údržba zelene v tichom a 
príjemnom prostredí Bratislavy, časť Nové Mesto

Mzda: 800,- EUR + bonusy
Bližšie informácie získate 

na telefónnom čísle 0948 618 872 
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA
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nanosterile.eu
bfacleaning.sk/nanosterile

Kontakt: 0918 454 003

DEZINFEKCIA PRIESTOROV 
ÚČINNÁ 2 ROKY
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Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov  

a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

Práce vo výškach               0903 969 611   

 Perly a skvosty 
Východu Slovenska

239,00 €299 €
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4TEL: 02 / 44 555 000 www.daka.sk

Krásny Betliar 
a Ochtinská aragonitová 

jaskyňa

  Víkend v Patinciach 
a okolí pre celú rodinu

25,00 €

149,00 €

35 €

199 €

52
-0

07
7

Slovenská Gra�a a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygra�ckého priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
ROBOTNÍKOV
NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV
KNIHÁROV

Požiadavky:

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@gra�a.sk,  www.gra�a.sk 

Mzda od 820 € - 1 500 €

16
-0
04
9

Domáci údržbár

Bratislava a okolie, 0908 952 383

elektroinštalácia, voda,
zapojenie spotrebičov
montážne práce a drobné
opravy v domácnosti
kosenie krovinorezom
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NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

0905 621 229
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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 

Každý týždeň: Dlhé Diely, Karlo-
va Ves, Dúbravka, Lamač, Petr-
žalka, Devínska Nová Ves, Devín, 
Horský park, Záhorská Bystrica, 
Rusovce, Jarovce, Čunovo, Koliba, 
Kramáre

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

bratislavsko@regionpress.sk

Redakcia: Martinčekova 17 
BRATISLAVA

INZERCIA

 

BRATISLAVSKO
západ

DISTRIBÚCIA (100.200 domácností)

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

»Predám ornú pôdu v Bud-
mericiach 0902 192 512 

»Kúpim byt v Bratislave 
a okolí  0903 461 817
»Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

»Predám výhodne nové 
dvierka na kuchynskú lin-
ku, rôzne, 0919 17 62 33 

»Predám brojlerové kurčatá 
1-dňové a staršie. Tel. 0905 
835 768 
»Predám lesné plody 0944 
382 333 

»Kúpim starožitný porce-
lán, obrazy, hodiny, kroje, 
nábytok a iné 0905 406 
662

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

06 POZEMKY / predaj     

»Kúpim staré hodinky min-
ce bankovky knihy odznaky 
0903 753 758

»Predám prikývku ušitú z 
kožušín na gauč 190x160cm 
a na 2 kreslá 60x160cm. 
Tel.: 0902 679 183
»Predám mobilný slnečník 
(na 5-tich kolieskach). 
Tel.: 0902 679 183

»Rád by som sa zoznámil s 
normálnou slušnou ženou 
40-50 rokov z BA a oko-
lia prípadne zaplatím za 
sprostredkovanie takéhoto 
zoznámenia. Tel.: 0948 561 
414, 0951 497 857
»Deduško vozíčkar se-
bestačný hľadá štíhlu ka-
mošku do 50r 0944 079 
494 

Občianska
riadková
inzercia

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

11 HOBBY A ŠPORT   

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

POŠLITE  SMS
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»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce 
0940 384 665

»Elektroinštalácie 24 hod. 
Prípojky, práca s plošinou 
do 22m. Revízne správy. 
Vytyčovanie káblových po-
rúch. Pílenie stromov, orezy 
aj pod napätím. Projekto-
vanie, bleskozvody 0904 
466 149

»www.vodo-instalater.sk 
0903 557 127

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

»M a ľov k y - r ýc h le - č is to 
0905 723 981

»Matúš 0905 616 431

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

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

»Prídem k Vám 0910 363 014

Komerčná
riadková
inzercia

ELEKTROINŠTALÁCIE

ČISTENIE

PREPRAVA

KURZY

AUTO MOTO

ZVIERATÁ

PREPRAVA

OKNÁ

REMESELNÍCI

VODA-KÚRENIE-PLYN

VODA-KÚRENIE-PLYN

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA PRAČIEK

PONUKA PRÁCE

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

REMESELNÍCI

REKONŠTRUKCIE

ČISTENIE

BEZPEČNOSŤ

PREPRAVA

OPRAVA PRAČIEK

OPRAVA TV, ELEKTRO

OPRAVA CHLADNIČIEK
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REKONŠTRUKCIE BYTOV A DOMOV
OBKLADAČSKÉ PRÁCE

Telefón: 0905 279 067     www.stavbyhema.sk
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KONTAKT: 0903 427 569 

OPRAVY STRIECH
kvalitne • rýchlo • lacno
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0903 150 740, 0905 470 264

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

A JE  TO!

0 264

ŽBY
KIET
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všetko pre váš dom, chatu,
záhradu, kanceláriu...

tel.: 0902 348 648

● krtkovanie,
monitoring
a lokalizácia
kanalizácie

● inštalatérske práce
● hodinový manžel
● preprava tovaru,
    sťahovanie... a iné

POLÍCIA PÁTRA

 Akékoľvek informácie k hľadaným osobám môžete
poskytnúť na známom telefónnom čísle 158 

alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.

DUDÁŠ Dénes – hľadaná osoba
Na 38-ročného Dudáša Dénesa z Bratisla-
vy vydal Okresný súd v Bratislave príkaz 
na dodanie do výkonu trestu. Menovaný 
sa v mieste trvalého bydliska nenachádza 
a doposiaľ nie je známe miesto jej súčas-
ného pobytu.

GLAJZA Ján – hľadaná osoba
Na 54-ročného Glajzu Jána  z Bratisla-
vy vydal Krajský súd v Prešove príkaz na 
dodanie do výkonu trestu. Menovaný sa 
zdržiava na neznámom mieste a doposiaľ 
sa nepodarilo zistiť miesto jeho súčasného 
pobytu.

BABOŠ Mário  – hľadaná osoba
Na 41-ročného  Baboša Mária z Bratislavy 
vydal Okresný súd v Bratislave príkaz na 
dodanie do výkonu trestu. Menovaný sa 
zdržiava na neznámom mieste a doposiaľ 
sa nepodarilo zistiť miesto jeho súčasného 
pobytu.

VIZITKY
0905 799 782
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Aké práva má obeť v trestnom konaní?  
Ako a kde sa domáhať odškodnenia?

Od 1. januára 2018 sa stretávame v 
našom právnom poriadku s pojmom 
obeť trestného činu. Tento pojem bol do 
právneho poriadku zavedený osobitnou 
právnou úpravou a to zákonom o obe-
tiach trestných činov. Týmto zákonom 
sa nám podarilo transponovať smernicu 
EÚ a rozšíril sa okruh osôb ktoré v zmysle 
Trestného poriadku vystupujú ako poško-
dené osoby.

Obeťou trestného činu sa v zmysle 
predmetného zákona rozumie fyzická 
osoba, ktorej bolo alebo malo byť trest-
ným činom ublížené na zdraví, spôsobe-
ná majetková škoda, morálna alebo iná 
škoda alebo boli porušené, či ohrozené jej 
zákonom chránené práva alebo slobody. 
Ďalej je to aj príbuzný v priamom rade, 
osvojiteľ, osvojenec, súrodenec, manžel a 
osoba, ktorá žila v čase smrti v spoločnej 
domácnosti s osobou, ktorej bola trestným 
činom spôsobená smrť. Zákon o obetiach 
trestných činov vymedzuje aj okruh ob-
zvlášť zraniteľných obetí, medzi ktoré 
zaraďujeme osobu mladšiu ako 18 rokov-
-dieťa, osobu staršiu ako 75 rokov, osobu 
so zdravotným postihnutím. Ďalej je to na-
príklad obeť trestného činu obchodovania 
s ľuďmi, trestného činu týrania blízkej oso-
by a zverenej osoby  a obeť iného trestného 
činu, ktorá je vystavená vyššiemu riziku 
opakovanej viktimizácie (ujmy, ktorá obeti 
vznikla v dôsledku pokračujúceho kona-

nia páchateľa). 
V  rámci garantovaných  práv v  trest-

nom konaní  majú obete  v prvom rade prá-
vo na poskytnutie informácii, ktoré majú 
byť poskytnuté zrozumiteľným spôsobom. 
Ďalej je to právo na poskytnutie odbor-
nej pomoci, ktorú delíme na  všeobecnú 
odbornú pomoc obeti a špecializovanú 
odbornú pomoc obzvlášť zraniteľným 
obetiam. Pod odbornú pomoc zaraďujeme 
najmä psychologickú pomoc, poradenstvo 
týkajúce sa rizika a predchádzania opa-
kovanej viktimizácii. Právnu pomoc na 
uplatnenie práv obete či sprostredkovanie 
poskytovania sociálnych služieb v zaria-
dení núdzového bývania a špecializova-
ného sociálneho poradenstva, ak život 
alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je 
bezprostredne ohrozené.

Odškodnenie je právo obete ktoré sa 
uplatňuje v  adhéznom konaní,  ktorým 
sa rozumie jednorazové finančné odškod-
nenie osoby, ktorej bola v dôsledku úmy-
selného trestného činu spôsobená ujma 
na zdraví. O odškodnenie môže písomne 
požiadať obeť násilného trestného činu a 
poskytuje ho štát, respektíve o poskytnutí 
odškodnenia rozhoduje a odškodnenie vy-
pláca Ministerstvo spravodlivosti SR.  

Kto všetko je  obeťou Trestného činu? 

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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NAŠE SLUŽBY PRE VÁS:
- renovácia dveri
- kľučky, zámky, sklo 
- nové dvere a zárubne
- renovácia vstavaných skriň
 

obhliadky:  0905 605 934 
prevádzka: 0948 288 791
Odeská ulica 75, 821 06 Bratislava, 

renovacia@renovacia-dveri.eu

www.renovacia-dveri.eu
Obhliadka, poradenstvo a cenová ponuka u Vás doma - služba zdarma !!!

21. júna 1991   
posledný železničný transport opustil Česko-Slovensko, čim sa 
skončil odsun okupačných vojsk po 23 rokoch ich pobytu.

Výročia a udalosti
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Život na Slovensku sa delí na na 
život vo veľkomestách a život v re-
giónoch. To, že neraz ide o dva od-
lišné svety, sa asi presvedčil každý, 
kto vyskúšal obidve možnosti. 

Nedostatočná infraštruktúra, 
slabé lezecké výkony...

Situácia v mnohých regiónoch? Ne-
dostatok pracovných príležitostí, eko-
nomická a sociálna chudoba, málo 
vzdelaných ľudí. Ešte stále sa však v 
chudobných regiónoch nájde mnoho 
ľudí, ktorí pracovať chcú, len nemajú 
kde, a čakajú na reálnu pomoc od štátu. 
Okrem zjazdných ciest však nejednému 
regiónu donedávna chýbalo aj čosi ďal-
šie. A vraj dosť podstatné. Lepšia výkon-
nosť v jednej zo športových disciplín - v 
lezení. No nie v tom zvislom po lane, ale 
v inom, vodorovnom. Mnohí to už vraj 
vyskúšali, údajne sa to dá a sú z toho aj 
výsledky. Nuž, v tejto disciplíne boli nie-
ktoré regióny naozaj slabé.

Regionálne trafiky, 
„rodinné firmy“

Oligarchické praktiky pocítili aj regió-
ny... a dosť výrazne. Nielen štýlom poli-
tikárčenia jeho predstaviteľov, ktorý bol 
obyvateľom častokrát viac na škodu než 
na úžitok. Regióny sa stali „rukojemník-
mi“ miestnych mocenských bojov, ale 
aj trafikami na dosadzovanie „našich 
ľudí“ do všetkých možných sfér, komisií, 

výborov atď. Na štýl „rodinných firiem.“ 
Nerieši sa odbornosť, princípy, ale úplne 
„jednoduchá vec“- kto je koho známy. 

Pravidlá regiónu
Región je neraz „štát v štáte“ a má 

svoje starým socialistickým systémom 
stanovené pravidlá. Pravidlo politickej 
linky, pravidlo záujmovej skupiny, pra-
vidlo „našich ľudí“, pravidlo intrigy, 
pravidlo podvodu. Beztrestnosť je zaru-
čená, kontakty to istia. Takto „jednodu-
cho“ to funguje.

Ideál ranej mladosti
Ak chcete ostať bývať v regióne, mu-

síte sa postupne zbaviť niektorých ide-
álov, ktoré ste počas detstva, respektíve 
školských čias, nadobudli. Čakáte kom-
petentný prístup, riešenie vecí? Zabud-
nite. Podvádza sa. Je to tak. Podvádza sa 
všade, kde sa len dá, v ideálnom prípa-
de „na každom kroku.“ Pre mnohých je 
to „norma.“ Veru, podvodníci si dávajú 
echt pozor, aby robili zle len tým ostat-
ným, a veľmi dbajú na to, aby v očiach 
„svojich ľudí“ na dôležitých postoch vy-
zerali ako ctení občania štátu. 

Etika a Don Quijote...
Etika? Naozaj ťažká téma pre mnohé 

regióny. Akákoľvek snaha o poukazo-
vanie na netransparentnosť, nekorekt-
nosť, nemorálnosť, absenciu etiky v tej 
- ktorej oblasti je často len takým Don 

Quijote - ovským pokusom, až na drob-
né úspechy, aj to len v oblastiach, kde 
nejde o väčšie peniaze. Etika ako taká 
sa spomína nanajvýš na základných a 
stredných školách na hodinách etickej 
výchovy.

Kto chce s vlkmi žiť
Bývať v regióne je dobrodružstvo. 

Žijú tu aj charakterní ľudia, občas sa im 
podarí presadiť aj slušnosť. No takých 
prípadov je neporovnateľne menej než 
tých opačných. Región je jednoducho 

„štát v štáte,“ kde platia vlastné pra-
vidlá a zákony, často odlišné od tých ce-
loštátnych. Buď sa s tým zmierite, alebo 
sa presťahujete inam, buď hlasno rebe-
lujete, alebo rebelujete potichu. No už aj 
naši predkovia tvrdili - „kto chce s vlkmi 
žiť, musí s nimi vyť“.

Srdeční ľudia a pekná príroda
Nuž... vitajte v regióne a cíťte sa tu 

ako doma. Žijú tu srdeční ľudia a je tu 
pekná príroda. 

Andrea Vörösová  (redakčne krátené)

ilustračné foto

SPOLOČNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny

Vitajte v regióne (a cíťte sa tu ako doma...)
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VÝROBA A OPRAVA

+ rolety na balkóny, loggie, 
strešné okná, markízy,

vonkajšie rolety a sieťky proti hmyzu

02/555 66 222, 0905 484 224
Bilíkova 16, Bratislava

www.roletynicol.sk

ROLIET
ZÁCLONŽALÚZIÍ 
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 6. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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Mnohí z nás sa už tešia na tohto-
ročnú kúpaciu sezónu. Potrebné je 
však ešte viac ako po minulé roky 
poznať a dodržiavať zásady zdra-
votne bezpečného kúpania sa.

Vo všeobecnosti platí, že najbezpeč-
nejšie je kúpať sa na oficiálne prevádz-
kovaných kúpaliskách a na vodných 
plochách, ktorých kvalitu monitorujú 
orgány verejného zdravotníctva. Tie 
zároveň výsledky kontrol pravidelne 
uverejňujú počas letnej kúpacej sezóny 
na webe Úradu verejného zdravotníctva 
a na internetových stránkach regionál-
nych úradov verejného zdravotníctva. 
Pred návštevou kúpalísk s povolenou 
prevádzkou sa takto môžete informovať 
o ich aktuálnom stave. Nezabúdajte, že 
kúpanie vo vodných plochách s neor-
ganizovanou rekreáciou je vždy len na 
vlastné riziko.

Všeobecné zásady pri kúpaní
-kúpanie a pobyt na kúpaliskách je ide-
álny pre zdravých jedincov
-navštevujte oficiálne prevádzkované 
kúpaliská a vodné plochy, ktorých kva-
lita je monitorovaná orgánmi verejného 
zdravotníctva; pred ich návštevou sa in-
formujte na ich aktuálny stav
-nenechávajte deti bez dozoru dospelej 
osoby
-dodržiavajte zásady správania sa na 
kúpaliskách i výstražné upozornenia v 
blízkosti prírodných vodných plôch
-po každom kúpaní sa čo najskôr dô-
kladne osprchujte a prezlečte do suché-
ho oblečenia

Zásady kúpania sa 
na prírodných vodných plochách
-nevstupujte do neznámej stojatej či te-
čúcej vody
-do hlbokej vody by sa mali odvážiť iba 
zdatní plavci a ani tí nikdy nie jednotlivo
-nepreceňujte svoje schopnosti a sily
-nevstupujte do vody, ktorá na základe 
senzorických vlastností, akými sú farba, 
zákal, priehľadnosť pôsobí odpudivo
-nevstupujte do zelenej vody s premno-

ženými riasami a sinicami a nahroma-
deným odpadom
-nekúpte sa vo vodách, kde sa zhromaž-
ďuje vodné vtáctvo a v okolí ktorých ste 
našli uhynuté vtáky a zvieratá
-rešpektujte označenia o zákaze kú-
pania sa a upozornenia v okolí vodnej 
plochy a pokyny prevádzkovateľov vod-
ných kúpalísk
 
Zásady kúpania sa 
na umelých kúpaliskách
-pred každým vstupom do vody sa 
osprchujte a prejdite brodiskom
-pred vstupom do bazéna si všimnite 
farbu vody, zákal či zápach, respektíve 
plávajúce nečistoty na hladine
-nekúpte sa vo vode, ak páchne po moči 
alebo výrazne po chlóre, na stenách ba-
zéna sú slizovité povlaky a steny a dno 
bazéna sú poškodené
-nevstupujte do bazéna, pokiaľ viete, že 
máte prenosné ochorenie
-používajte WC a dodržiavajte zásady 
osobnej hygieny
-rešpektujte výstražné označenia pri 
bazéne
-neskáčte do vody tam, kde je to zaká-
zané, môžete ublížiť nielen sebe, ale aj 
iným ľuďom

Zhodnoťte si kvalitu vody
Dôležité je najmä to, aká je kvalita 

vody, v ktorej sa chcete kúpať. Zistiť sa to 
podľa odborníkov dá aj voľným okom.

Náš tip:
Spravte si jednoduchý test 
na prítomnosť siníc

K premnoženiu siníc môže dôjsť iba 
na prírodných vodných plochách najmä 
po dlhotrvajúcom slnečnom a teplom 
počasí. Ide o mikroorganizmy, ktoré sú 
prirodzenou zložkou životného prostre-
dia a v určitých množstvách aj súčasťou 
fytoplanktónu všetkých nádrží a jazier. 
Toxické sinice dokážu u detí vyvolať 
dýchacie problémy, kožné výražky či 
zápaly očných spojiviek. Po prehltnu-
tí väčšieho množstva môžu vyvolať aj 
črevné problémy, kŕče a nevoľnosť. Či 

voda obsahuje sinice, sa dá otestovať 
jednoduchým spôsobom: do priesvit-
nej nádoby treba nabrať vodu a nechať 
ju na svetle postáť 15 až 20 minút. Ak 
sa na vode vytvorí prstenec farebnej 
hmoty pripomínajúci posekané ihličie 
alebo zelenú krupicu a voda pritom zo-
stane číra, ide pravdepodobne o sinice. 
Ak zostanú mikroorganizmy rozptýlene 
vo vodnom stĺpci, ide o zdravotne ne-
významné riasy.

Súčasné opatrenia 
v súvislosti s koronavírusom

V súvislosti so zabránením šírenia ko-
ronavírusu prijal Úrad verejného zdra-
votníctva Slovenskej republiky v oblasti 
prevádzky umelých kúpalísk a prírod-
ných kúpalísk nasledovné opatrenia:

-pred obnovením prevádzky umelého 
kúpaliska sa musia bazény bez recir-
kulácie vypustiť, mechanicky vyčistiť, 
vydezinfikovať prostriedkami s viru-
cídnymi účinkami a napustiť novou 
vodou. Pri bazénoch s recirkuláciou 
sa musí prečistiť celý objem vody na 
recirkulačnom zariadení. Vyčistiť a vy-
dezinfikovať prostriedkami s virucíd-
nymi účinkami sa musí technické prí-
slušenstvo bazénov vrátane rozvodov a 
recirkulačných zariadení. Dezinfekcia 
musí zahŕňať dostatočné postupy na 
likvidáciu mikrobiologického znečiste-
nia vrátane legionel, napríklad. termo-
dezinfekciu,

-prevádzka bazéna môže byť obnovená 
iba na základe vyhovujúceho výsledku 
analýzy kvality vody na kúpanie; ba-
zény nesmú mať funkčné atrakcie, pri 
ktorých dochádza k tvorbe aerosólov, 
šmykľavky a tobogany sú povolené,

-zabezpečí sa meranie teploty a osobám 
s teplotou vyššou ako 37,2 °C sa nepovo-
lí vstup na kúpalisko,

-pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zá-
kazníkom dezinfekcia na ruky,

-pri úprave bazénovej vody sa musia 
používať osvedčené technologické po-
stupy. Obsah voľného chlóru a iných 
vedľajších produktov dezinfekcie sa 
udržiava pri hornej hranici povolených 
limitných hodnôt podľa platnej legis-
latívy pre umelé kúpaliská. Frekvencia 
prevádzkovej kontroly týchto ukazova-
teľov sa zvýši na dvojnásobok,

-na umelých kúpaliskách sa zabezpeču-
je dostatočné vetranie; prednostne sa 
využíva prirodzené vetranie,

-na voľných oddychových plochách 
musí byť zabezpečené dodržiavanie od-
stupu medzi jednotlivcami alebo členmi 
skupín či domácností najmenej 2 m,

-na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť 
nefunkčnosť pitných fontánok,

-na kúpaliskách je potrebné zvýšiť frek-
venciu upratovania, čistenia a dezinfek-
cie plôch, priestorov, športových pomô-
cok a zariadení kúpalísk prípravkami s 
virucídnymi účinkami. Zintenzívniť je 
potrebné najmä čistenie často dotyko-
vých povrchov, akými sú toalety, dvere, 
stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia,

-pri prevádzke bazéna pre dojčatá a ba-
toľatá musí byť zabezpečený dostatočný 
časový interval pre dezinfekciu pou-
žívaných priestorov, ktorá sa vykoná 
prípravkami s virucídnymi účinkami po 
každej skupine kúpajúcich,

-hygienické zariadenia prevádzky mu-
sia byť vybavené tekutým mydlom a pa-
pierovými utierkami

Informácie poskytol 
Úrad verejného zdravotníctva SR

STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Nepodceňujte zásady zdravotne bezpečného kúpania sa 

Kúpacia sezóna sa začína

Nezabúdajte dodržiavať zásady zdravotne bezpečného kúpania sa. 
foto autor stevepb pixabay

LETO Najčítanejšie regionálne noviny

V prípade kúpania sa na prírodných vodných plochách si vždy skontrolujte kva-
litu vody.                                                                                                     foto autor qimono pixabay
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Bratislave

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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70905 758 469 

0905 877 690 

PRIJMEME 
SPOĽAHLIVÉ  PANIE 

na upratovanie 
kancelárskych priestorov  

od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto

Veľa ľudí pozná princíp Vilfreda Pare-
ta, ale len niektorí sa ním riadia. 

Všeobecne hovorí, že 80 percent ná-
sledkov vzniká z 20 percent príčin. Pod-
nikatelia by sa mali zamyslieť nad tým, 
že 80 percent ich zisku pochádza iba z 20 
percent ich produktov. Keď sa pozrieme 
na procesy a činnosti ľudí v podniku, tak 
20 percent z nich vytvára 80 percent hod-
noty. Keby sme sa venovali iba týmto čin-
nostiam, mohli by sme pracovať iba jeden 
deň v týždni a dosiahli by sme 80 percent 
z plánovaných výsledkov. Alebo dva dni a 
dosiahli by sme 160 percent. 

Poznám veľa ľudí, ktorí pracujú veľa 
a ich výsledky sú slabé - nevedia rozlišo-
vať dôležité veci. Schopnosť vidieť dôleži-
té veci, je dôležitejšia ako schopnosť veľa 
pracovať. V mnohých slovenských firmách 
chcú mať svoj vlastný produkt. Tak si ho 
vyvinú a vyrobia. A majú vlastný produkt 
- vo vitrínke pre návštevy alebo v sieni 
slávy. Pri mnohých produktoch platí tiež 
pravidlo 80/20 – 80 percent sú náklady na 
budovanie značky, marketing a predaj a 20 
percent náklady na vývoj a výrobu. 

Prečo sú niektoré produkty alebo pro-
jekty úspešné a iné nie? Väčšina úspeš-
ných riešení je výsledkom spolupráce 
špičkových odborníkov a neúspešné rie-

šenia (je ich viac ako 80 percent) sú často 
výsledkom pokusov a omylov ľudí, ktorým 
chýbajú znalosti, skúsenosti, vytrvalosť, 
alebo túžba po dokonalosti. Tak, ako 
majú niektorí ľudia schopnosť zamerať sa 
na najmenej dôležité činnosti, poznám aj 
mnohých, ktorí chcú ušetriť na tom, že si 
vyberú najlacnejších učiteľov, poradcov 
alebo dodávateľov. A dostanú to, čo si ob-
jednali - dvadsaťpercentnú hodnotu. 

Otec Vladimír, prior Benediktínov, 
nám tento týždeň hovoril príbeh o podni-
kateľovi, ktorý prišiel do neba a chodil tam 
po veľkom obchode, kde mali krásne veci 
za dobré ceny. Celý rozradostený hovorí 
anjelovi pri pokladni: „Tvrdo som praco-
val a dobre som šetril, teraz si tu môžem 
kúpiť, čo chcem.“ Anjel sa usmial a hovorí: 
„Lenže tu sa neplatí peniazmi, ktoré si na-
zhromaždil, ale iba tými, ktoré si rozdal.“ 
Koľko času venujeme 
zbieraniu darov pre 
seba a koľko obdaro-
vaniu druhých? Tam 
hore budú možno Pa-
retove pravidlá tohto 
sveta otočené nao-
pak.

80/20

» Ján Košturiak

Astronomický začiatok leta je 21. 
júna. Je to svetelne najdlhší deň v 
roku. Letný slnovrat bol pre Slovanov 
najvýznamnejšou udalosťou roka, 
pretože naši predkovia si ctili Slnko 
ako zdroj života na Zemi. 

Letný slnovrat bol od nepamäti spre-
vádzaný obradmi motivovanými kultom 
Slnka a ohňa. Slávnosti letného slno-
vratu svojou veľkoleposťou a hlavne ko-
lektívnym charakterom boli u Slovanov 
najvýznamnejšou udalosťou roka. 

Základnou zložkou zvykov bol oheň, 
predovšetkým v podobe vatry, okolo kto-
rého spievali, tancovali a oheň preska-
kovali nielen mládežníci, ale aj dospelí - 
ženy a muži. Predstavu o klesaní Slnka z 
vrcholu nebeskej klenby vyjadrovali ko-
lesá spustené z vrchov do dolín. Na osla-
vu letného slnovratu sa kládli tzv. Jánske 
ohne (4 vatry sa rozložia na všetky sve-
tové strany - cez ne sa potom skáče a ten 
koho oheň nepopáli je duchovne čistý).

Oheň mal ochrannú funkciu - liečil 
choroby, odháňal škodlivé sily, chránil 
pred zlými démonmi.  

S vodou - protikladom ohňa - sa 
spájalo mnoho slnovratových zvykov 
a tradícií. Večer či v noci sa kúpe v po-
zemských vodách slnečné božstvo a kto 

sa umyje takouto vodou získa silu. Tieto 
kúpele majú aj očistné funkciu, chránia 
od rôznych neduhov. S tečúcou vodou a 
rosou súviseli zvyky zamerané na privo-
lanie dažďa, zabezpečenie zdravia ako aj 
otázky osobného života v blízkej budúc-
nosti. 

Forma a obsah tohto sviatku sa po-
čas stáročí v mnohom zmenili, mnoho sa 
toho stratilo vo víre času, ale veľa zvykov 
a tradícii našich pradedov sa podarilo za-
chrániť. Z meteorologického pohľadu je 
slnovrat alebo solstícium jeden z dvoch 
okamihov za rok, počas ktorých zdanli-
vá geocentrická ekliptikálna dĺžka Slnka 
je 90° resp. 270°. Dňom júnového slno-
vratu sa začína na severnej pologuli leto, 
na južnej pologuli zima. Termín „letný“ 
slnovrat síce prísne vzaté platí len pre 
severnú pologuľu, ale v astronómii sa 
tradične používa aj pre južnú.

A je to – prišlo leto

» red
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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KURZ SBS
kurz začína 13.07.2020

195 €
CENA 

WWW.KURAM.SK

BRATISLAVA

Volajte: 0904 001 475
Evidovaní na Úrade práce môžu 

mať kurz ZADARMO!


