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POLIENKA aj GUĽATINA

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica
0917 649 213

Týždenne do 94 750 domácností

PRIJME DO TRVALÉHO
PRACOVNÉHO POMERU



■ čistenie a upratovanie vnútorných priestorov

■ starostlivosť o záhradu a údržba zelene v tichom a
príjemnom prostredí Bratislavy, časť Nové Mesto
Mzda: 800,- EUR + bonusy

Stromová 16 - Kramáre

Bližšie informácie získate
na telefónnom čísle 0948 618

0905 662 407

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK
320008 - 6

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

872

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

www.instavex.sk

UNIVERZAL TRADE s.r.o.

0917 751 129

Zľavy až - 20% na práce a materiály

LETNÉ ZĽAVY

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

NAJLEPŠIE CENY U NÁS
Tel.: 0905 474 663 , Závodná 3, Bratislava
E-mail: okna@univerzaltrade.sk

32-0007-5

66-0003-3

t BYTOV t Bytových JADIER t Kúpeľní
t Elektroinštalácie
JADRÁ a Kúpeľne do 5 dní
BEZPLATNÉ obhliadky a ponuky

Žalúzie, sieťky, rolety aj hliníkové

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

REKONŠTRUKCIE

52-0076

ZUBNÁ AMBULANCIA

www.univerzaltrade.sk

Práce vo výškach

0903 969 611

32-0064

24-0020
24-0019

dôchodcov, ideálne manželský pár
na dlhodobú spoluprácu

32-0035-2

OKIEN

6542 2387
0905 616 329

PALIVOVÉ
DREVO

Firma s rodinnou atmosférou

Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov

0903 791 159

0905 621 229

16-0053

BRATISLAVSKO
východ

NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

16-0172

č. 25 / 19. JÚN 2020 / 24. ROČNÍK

Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ

Krásny Betliar
tinská aragonitová
Och
a
jaskyňa

TLAČIAROV
ROBOTNÍKOVóþąŭāþñĈ
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROVEĉþāðġþąðĝþą
KNIHÁROVEāôĉðĝþą

25,00 €

Perly a skvosty
Východu Slovenska

299 €

239,00 €

Mzda od 820 € - 1 500 €

Víkend v Patinciach
a okolí pre celú rodinu

TEL: 02 / 44 555 000

Požiadavky:

t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

149,00 €

www.daka.sk

Bližšie informácie:

94-0023-4

199 €

[UPIP[ÈLMBEOÈ[MPäLBN[EZPEû QSÓQMBULZEPû

tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111
e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk
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52-0077

35 €

služby, zamestnanie, reality
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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

02 AUTO-MOTO / iné

»Darujem masážne prístroje, 0902 288 608

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

03 BYTY / predaj
»Predám 2 izbový byt s
predzáhradkou a parkovaním vo Vrakuni. Cena:
66.000 € 0940 325 088
»2 izbový tehlový byt v Liptovskom Hrádku t.č: 0904
418 117

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
»Predám ornú pôdu v Budmericiach 0902 192 512

07 REALITY / iné
»Kúpim byt v Bratislave
a okolí 0903 461 817
»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507
»Kúpim byt v BA. 0905 220
511

12 DEŤOM
»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

14 RÔZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»Rád by som sa zoznámil s
normálnou slušnou ženou
40-50 rokov z BA a okolia prípadne zaplatím za
sprostredkovanie takéhoto
zoznámenia. Tel.: 0948 561
414, 0951 497 857

08 STAVBA

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

»Predám lesné plody 0944
382 333

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staré hodinky mince bankovky knihy odznaky
0903 753 758
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na upratovanie
kancelárskych priestorov
od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto

0905 758 469
0905 877 690

elektroinštalácia, voda,
zapojenie spotrebičov
montážne práce a drobné
opravy v domácnosti
kosenie krovinorezom
Bratislava a okolie, 0908 952 383

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

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

v Bratislave

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

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

»Ma ľov k y - r ýc hle - č isto
0905 723 981

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

OPRAVA TV, ELEKTRO

VODIČ "C" - od 805 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie

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

HOSPODÁR - 1.100 € mesačne brutto
Základná zložka mzdy + príplatky
a ODMENY

»Matúš 0905 616 431
»MAX–NONSTOP
VŠETKY
TYPY PRÁČOK 02/63 83
02 51, 0903 971 472, 0918
741 618

Ručný pracovník, KOSEC / PILČÍK - 580 € mes. brutto + osob. ohodnotenie

Letná údržba ciest a komunikácií v BA
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

OPRAVA CHLADNIČIEK
OPRAVA PRAČIEK

prijme ihneď

POŠLITE SMS

»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
»www.vodo-instalater.sk
0903 557 127

A.I.I. Technické služby s. r. o.

CHCETE SI PODAŤ INZERÁT ?

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

Domáci údržbár

PRIJMEME
SPOĽAHLIVÉ PANIE

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

09 DOMÁCNOSŤ

Komerčná
riadková
inzercia

ELEKTROINŠTALÁCIE

13 RÔZNE / predaj

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
»Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú linku, rôzne, 0919 17 62 33

94-0082

REMESELNÍCI

32-0072

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

11 HOBBY A ŠPORT

16-0049

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj

Telefón: 0905 279 067 www.stavbyhema.sk

36-0002

Martinčekova 17
BRATISLAVA
bratislavsko@regionpress.sk

Občianska
riadková
inzercia

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV
94-0089

Redakcia:

REKONŠTRUKCIE BYTOV A DOMOV
OBKLADAČSKÉ PRÁCE

Občianska
riadková
inzercia

94-0087

BRATISLAVSKO
východ

Najčítanejšie regionálne noviny

»Prídem k Vám 0910 363 014

OPRAVA CHLADNIČIEK

POLÍCIA PÁTRA

OPRAVA PRAČIEK
VODA-KÚRENIE-PLYN

DUDÁŠ Dénes – hľadaná osoba
Na 38-ročného Dudáša Dénesa z Bratislavy 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 súčasného pobytu.

ZVIERATÁ

GLAJZA Ján – hľadaná osoba
Na 54-ročného Glajzu Jána z Bratislavy 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.

PREPRAVA

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.

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

Akékoľvek informácie k hľadaným osobám môžete
poskytnúť na známom telefónnom čísle 158
alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.
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AUTO MOTO
PREPRAVA
OKNÁ
KURZY
ČISTENIE
PONUKA PRÁCE
REMESELNÍCI
REKONŠTRUKCIE
ČISTENIE
BEZPEČNOSŤ
PREPRAVA

bratislavsko východ

sociálny labyrint / služby

3

Zmeny vo výške dávok od júla
Od 1. júla 2020 sa mení výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu z 210,20 eur mesačne na
214,83 eur mesačne.
Sociálna poisťovňa bude od júla 2020
väčšine dôchodcov, ktorým z dôchodku
vykonáva exekučné zrážky, poukazovať
vyšší dôchodok. Spôsobí to zvýšenie minima, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať a ktoré predstavuje 100
percent životného minima.
Do 30. júna 2020 predstavuje životné
minimum pre jednu plnoletú fyzickú osobu 210,20 eur mesačne. Základná výška
pre dôchodcu ako povinného je 100 percent životného minima, teda 210,20 eur
mesačne. Po zmene životného minima od
1. júla 2020 to bude viac - 214,83 eur mesačne. Základ pre každú osobu, ktorej dôchodca poskytuje výživné, je 50 percent
životného minima a od 1. júla 2020 sa
suma zvýši na 107,41 eur mesačne (predtým 105,10 eur mesačne). Osobitne je stanovené základné minimum, ktoré musí
dôchodcovi zostať vtedy, ak je zrážka z
dôchodku výživným na maloleté dieťa.
Zvýšenie životného minima môže
mať za následok aj ukončenie vykonávania exekučných zrážok z dôchodku.
Ide o situáciu, keď je dôchodok nižší ako
minimum, ktoré musí dôchodcovi po
vykonaní zrážok zostať. Neznamená to
však, že exekúcia zanikla. Exekúcia naďalej existuje, len sa z nej nevykonávajú
zrážky z dôchodku. O samotnej exekúcii

a vykonávaní zrážok z dôchodkovej dávky nerozhoduje Sociálna poisťovňa, ale
príslušný exekútor.
Predčasný starobný dôchodok
Jednou z viacerých podmienok vzniku
nároku na predčasný starobný dôchodok
je to, že výška predčasného starobného
dôchodku ku dňu, od ktorého poistenec žiada o jeho priznanie, presahuje
1,2-násobok životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu alebo ak si poistenec sporil v II. pilieri, súčet predčasného starobného dôchodku z I. piliera
a predčasného starobného dôchodku z
II. piliera je vyšší ako 1,2-násobok životného minima. Od 1. júla 2020 nárok na
predčasný starobný dôchodok vzniká od
257,80 eur mesačne (do 30. júna 2020 je
to 252,30 eur).
Zmena od 1. januára 2021
Zmena výšky životného minima, ktorá nastane od 1. júla 2020, bude mať s
účinnosťou od 1. januára 2021 pozitívny
vplyv aj na výšku garantovaného minimálneho dôchodku. Najnižšia hranica
minimálneho dôchodku, za 30 rokov
obdobia dôchodkového poistenia, sa
zvýši zo súčasných 334,30 eur mesačne
na 360,40 eur mesačne. Súčet dôchodkových príjmov poistenca, ktorý má aspoň
30 rokov obdobia dôchodkového poistenia, teda od 1. januára 2021 nebude nižší
ako 360,40 eur mesačne.

» Zdroj: SP
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právnik radí / služby

Aké práva má obeť v trestnom konaní? nia páchateľa).
V rámci garantovaných práv v trestAko a kde sa domáhať odškodnenia?
nom konaní majú obete v prvom rade práOd 1. januára 2018 sa stretávame v vo na poskytnutie informácii, ktoré majú
našom právnom poriadku s pojmom byť poskytnuté zrozumiteľným spôsobom.
obeť trestného činu. Tento pojem bol do Ďalej je to právo na poskytnutie odborprávneho poriadku zavedený osobitnou nej pomoci, ktorú delíme na všeobecnú
právnou úpravou a to zákonom o obe- odbornú pomoc obeti a špecializovanú
tiach trestných činov. Týmto zákonom odbornú pomoc obzvlášť zraniteľným
sa nám podarilo transponovať smernicu obetiam. Pod odbornú pomoc zaraďujeme
EÚ a rozšíril sa okruh osôb ktoré v zmysle najmä psychologickú pomoc, poradenstvo
Trestného poriadku vystupujú ako poško- týkajúce sa rizika a predchádzania opakovanej viktimizácii. Právnu pomoc na
dené osoby.
Obeťou trestného činu sa v zmysle uplatnenie práv obete či sprostredkovanie
predmetného zákona rozumie fyzická poskytovania sociálnych služieb v zariaosoba, ktorej bolo alebo malo byť trest- dení núdzového bývania a špecializovaným činom ublížené na zdraví, spôsobe- ného sociálneho poradenstva, ak život
ná majetková škoda, morálna alebo iná alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je
škoda alebo boli porušené, či ohrozené jej bezprostredne ohrozené.
Odškodnenie je právo obete ktoré sa
zákonom chránené práva alebo slobody.
Ďalej je to aj príbuzný v priamom rade, uplatňuje v adhéznom konaní, ktorým
osvojiteľ, osvojenec, súrodenec, manžel a sa rozumie jednorazové finančné odškodosoba, ktorá žila v čase smrti v spoločnej nenie osoby, ktorej bola v dôsledku úmydomácnosti s osobou, ktorej bola trestným selného trestného činu spôsobená ujma
činom spôsobená smrť. Zákon o obetiach na zdraví. O odškodnenie môže písomne
trestných činov vymedzuje aj okruh ob- požiadať obeť násilného trestného činu a
zvlášť zraniteľných obetí, medzi ktoré poskytuje ho štát, respektíve o poskytnutí
zaraďujeme osobu mladšiu ako 18 rokov- odškodnenia rozhoduje a odškodnenie vy-dieťa, osobu staršiu ako 75 rokov, osobu pláca Ministerstvo spravodlivosti SR.
so zdravotným postihnutím. Ďalej je to napríklad obeť trestného činu obchodovania
s ľuďmi, trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby a obeť iného trestného
činu, ktorá je vystavená vyššiemu riziku
» Tím advokátskej kancelárie
opakovanej viktimizácie (ujmy, ktorá obeti
V4 Legal, s.r.o.
vznikla v dôsledku pokračujúceho konae-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

HĹBKOVÉ

Karol Mikláš

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

33-0051

Kto všetko je obeťou Trestného činu?

Najčítanejšie regionálne noviny

10-0047
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reality, služby

BV 20-25 strana

5

52-0003-72
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52-0003-71

bratislavsko východ

leto
LETO
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Nepodceňujte zásady zdravotne bezpečného kúpania sa

Kúpacia sezóna sa začína

Mnohí z nás sa už tešia na tohtoročnú kúpaciu sezónu. Potrebné je
však ešte viac ako po minulé roky
poznať a dodržiavať zásady zdravotne bezpečného kúpania sa.

Vo všeobecnosti platí, že najbezpečnejšie je kúpať sa na oficiálne prevádzkovaných 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 regionálnych úradov verejného zdravotníctva.
Pred návštevou kúpalísk s povolenou
prevádzkou sa takto môžete informovať
o ich aktuálnom stave. Nezabúdajte, že
kúpanie vo vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou je vždy len na
vlastné riziko.

Všeobecné zásady pri kúpaní

-kúpanie a pobyt na kúpaliskách je ideálny pre zdravých jedincov
-navštevujte oficiálne prevádzkované
kúpaliská a vodné plochy, ktorých kvalita je monitorovaná orgánmi verejného
zdravotníctva; pred ich návštevou sa informujte 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 dôkladne osprchujte a prezlečte do suchého oblečenia

ženými riasami a sinicami a nahromadeným odpadom
-nekúpte sa vo vodách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo a v okolí ktorých ste
našli uhynuté vtáky a zvieratá
-rešpektujte označenia o zákaze kúpania sa a upozornenia v okolí vodnej
plochy a pokyny prevádzkovateľov vodných 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 bazéna 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 zakázané, môžete ublížiť nielen sebe, ale aj
iným ľuďom

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

voda obsahuje sinice, sa dá otestovať
jednoduchým spôsobom: do priesvitnej 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
Zhodnoťte si kvalitu vody
Dôležité je najmä to, aká je kvalita alebo zelenú krupicu a voda pritom zovody, v ktorej sa chcete kúpať. Zistiť sa to stane číra, ide pravdepodobne o sinice.
Ak zostanú mikroorganizmy rozptýlene
podľa odborníkov dá aj voľným okom.
vo vodnom stĺpci, ide o zdravotne nevýznamné riasy.
Náš tip:

Spravte si jednoduchý test
na prítomnosť siníc

K premnoženiu siníc môže dôjsť iba
na prírodných vodných plochách najmä
Zásady kúpania sa
na prírodných vodných plochách po dlhotrvajúcom slnečnom a teplom
-nevstupujte do neznámej stojatej či te- počasí. Ide o mikroorganizmy, ktoré sú
prirodzenou zložkou životného prostrečúcej vody
-do hlbokej vody by sa mali odvážiť iba dia a v určitých množstvách aj súčasťou
zdatní plavci a ani tí nikdy nie jednotlivo fytoplanktónu všetkých nádrží a jazier.
Toxické sinice dokážu u detí vyvolať
-nepreceňujte svoje schopnosti a sily
-nevstupujte do vody, ktorá na základe dýchacie problémy, kožné výražky či
senzorických vlastností, akými sú farba, zápaly očných spojiviek. Po prehltnutí väčšieho množstva môžu vyvolať aj
zákal, priehľadnosť pôsobí odpudivo
-nevstupujte do zelenej vody s premno- črevné problémy, kŕče a nevoľnosť. Či

V prípade kúpania sa na prírodných vodných plochách si vždy skontrolujte kvalitu vody.
foto autor qimono pixabay

Súčasné opatrenia
v súvislosti s koronavírusom

V súvislosti so zabránením šírenia koronavírusu prijal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v oblasti
prevádzky umelých kúpalísk a prírodných kúpalísk nasledovné opatrenia:
-pred obnovením prevádzky umelého
kúpaliska sa musia bazény bez recirkulácie vypustiť, mechanicky vyčistiť,
vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami a napustiť novou
vodou. Pri bazénoch s recirkuláciou
sa musí prečistiť celý objem vody na
recirkulačnom zariadení. Vyčistiť a vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami sa musí technické príslušenstvo bazénov vrátane rozvodov a
recirkulačných zariadení. Dezinfekcia
musí zahŕňať dostatočné postupy na
likvidáciu mikrobiologického znečistenia vrátane legionel, napríklad. termodezinfekciu,

-pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky,
-pri úprave bazénovej vody sa musia
používať osvedčené technologické postupy. Obsah voľného chlóru a iných
vedľajších produktov dezinfekcie sa
udržiava pri hornej hranici povolených
limitných hodnôt podľa platnej legislatívy pre umelé kúpaliská. Frekvencia
prevádzkovej kontroly týchto ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok,
-na umelých kúpaliskách sa zabezpečuje dostatočné vetranie; prednostne sa
využíva prirodzené vetranie,
-na voľných oddychových plochách
musí byť zabezpečené dodržiavanie odstupu medzi jednotlivcami alebo členmi
skupín či domácností najmenej 2 m,
-na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť
nefunkčnosť pitných fontánok,
-na kúpaliskách je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk prípravkami s
virucídnymi účinkami. Zintenzívniť je
potrebné najmä čistenie často dotykových povrchov, akými sú toalety, dvere,
stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia,

-pri prevádzke bazéna pre dojčatá a batoľatá musí byť zabezpečený dostatočný
časový interval pre dezinfekciu pou-prevádzka bazéna môže byť obnovená žívaných priestorov, ktorá sa vykoná
iba na základe vyhovujúceho výsledku prípravkami s virucídnymi účinkami po
analýzy kvality vody na kúpanie; ba- každej skupine kúpajúcich,
zény nesmú mať funkčné atrakcie, pri
ktorých dochádza k tvorbe aerosólov, -hygienické zariadenia prevádzky mušmykľavky a tobogany sú povolené,
sia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami
-zabezpečí sa meranie teploty a osobám
Informácie poskytol
s teplotou vyššou ako 37,2 °C sa nepovoÚrad verejného zdravotníctva SR
lí vstup na kúpalisko,
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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Vitajte v regióne (a cíťte sa tu ako doma...)
Život na Slovensku sa delí na na
život vo veľkomestách a život v regiónoch. To, že neraz ide o dva odlišné svety, sa asi presvedčil každý,
kto vyskúšal obidve možnosti.
Nedostatočná infraštruktúra,
slabé lezecké výkony...

Situácia v mnohých regiónoch? Nedostatok pracovných príležitostí, ekonomická 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 ďalšie. A vraj dosť podstatné. Lepšia výkonnosť 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 niektoré regióny naozaj slabé.

Regionálne trafiky,
„rodinné firmy“

Oligarchické praktiky pocítili aj regióny... a dosť výrazne. Nielen štýlom politikárčenia jeho predstaviteľov, ktorý bol
obyvateľom častokrát viac na škodu než
na úžitok. Regióny sa stali „rukojemníkmi“ 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, pravidlo „našich ľudí“, pravidlo intrigy,
pravidlo podvodu. Beztrestnosť je zaručená, kontakty to istia. Takto „jednoducho“ to funguje.

Ideál ranej mladosti

Ak chcete ostať bývať v regióne, musíte sa postupne zbaviť niektorých ideálov, ktoré ste počas detstva, respektíve
školských čias, nadobudli. Čakáte kompetentný prístup, riešenie vecí? Zabudnite. Podvádza sa. Je to tak. Podvádza sa
všade, kde sa len dá, v ideálnom prípade „na každom kroku.“ Pre mnohých je
to „norma.“ Veru, podvodníci si dávajú
echt pozor, aby robili zle len tým ostatným, a veľmi dbajú na to, aby v očiach
„svojich ľudí“ na dôležitých postoch vyzerali ako ctení občania štátu.

Quijote - ovským pokusom, až na drobné 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.

Etika a Don Quijote...

Kto chce s vlkmi žiť

Etika? Naozaj ťažká téma pre mnohé
regióny. Akákoľvek snaha o poukazovanie na netransparentnosť, nekorektnosť, nemorálnosť, absenciu etiky v tej
- ktorej oblasti je často len takým Don

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

Bývať v regióne je dobrodružstvo. Srdeční ľudia a pekná príroda
Žijú tu aj charakterní ľudia, občas sa im
Nuž... vitajte v regióne a cíťte sa tu
podarí presadiť aj slušnosť. No takých ako doma. Žijú tu srdeční ľudia a je tu
prípadov je neporovnateľne menej než pekná príroda.
tých opačných. Región je jednoducho
Andrea Vörösová (redakčne krátené)

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
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VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

0948 787 777 | www.balkona.eu
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AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

Facebook: aiwsk

32-0001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

KURZ SBS
BRATISLAVA
kurz začína 13.07.2020
CENA

195 €
Evidovaní na Úrade práce môžu
mať kurz ZADARMO!

WWW.KURAM.SK

32-0074

Volajte: 0904 001 475
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