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BRATISLAVSKO
západ

č. 26 / 26. jún 2020 / 24. ROčnÍK

SLEDUJTE
NÁS 

na facebooku

redakcia

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
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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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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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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 €

94
-0

09
2

A.I.I. Technické služby s. r. o. 
prijme ihneď

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

Základná zložka mzdy + príplatky
 a ODMENY

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

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

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

HOSPODÁR - 1.100 € mesačne brutto
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NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

0905 621 229
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0905 877 690 

PRIJMEME 
SPOĽAHLIVÉ  PANIE 

na upratovanie 
kancelárskych priestorov  

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

Hľadám pre konkrétnych klientov:

 2,3 a 4-izbové byty v Bratislave
bungalov v okolí 25km od Bratislavy
RD v okolí Bratislavy do 400 000,- Eur 

Viete o niekom, kto predáva nehnuteľnosť?
                 ... za Váš tip a zrealizovaný obchod Vás odmením.

e-mail: matouskova@edrey.sk

 

ODMENA ZA TIP!

0903 707 177
Mám 13 ro nú prax a viac ako 400 predaných nehnutelností.

REALITY
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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 Citroen Xsara 
Picaso, 1,8 benzín, 86 000 
km, rok výroby 2003. Veľmi 
zachovalý, aut. klimatizácia 
+ 4 náhrad. kolesá. Malac-
ky 0907 170 009 

»Predám RD pod Tatrami 
v Štrbe. Bližšie info na t.č. 
0910 146 801 

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

»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 

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

»Predám lesné plody 0944 
382 333 

»Kúpim hokejové kartičky 
slovenskej extraligy 0908 
876 988 

»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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10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

»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

»Vodoinštalatér 0904 307 
824
»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

»ZIMMERMANN 0905 54 74 
76
»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

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

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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STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE
● BYTY ● BYTOVÉ JADRÁ ● ZATEPĽOVANIE BUDOV
● STAVEBNÉ PRÁCE ● STAVBA RODINNÝCH DOMOV

● KOVANÉ PLOTY ● BETÓNOVÉ PLOTY ● ELEKTROINŠTALÁCIE
● VODOINŠTALAČNÉ PRÁCE

KONTAKT: 0905 989 719

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988
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POLÍCIA PÁTRA

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

alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.

FECKOVÁ Nina – hľadaná osoba
Na 30-ročnú Feckovú Ninu z Bratisla-
vy vydal Okresný súd v Trnave príkaz na 
zatknutie. Menovaná sa v mieste trvalého 
bydliska nenachádza a doposiaľ nie je zná-
me miesto jej súčasného pobytu.

DANIEL Anton – hľadaná osoba
Na 32-ročného Daniela Antona  z Bratisla-
vy vydal Krajský súd v Bratislave príkaz na 
dodanie do výkonu trestu. Menovaný sa 
zdržiava na neznámom mieste a doposiaľ 
sa nepodarilo zistiť miesto jeho súčasného 
pobytu.

KUBALA Marián  – hľadaná osoba
Na 20-ročného  Kubala Mariána z Bratisla-
vy vydal Okresný súd v Bratislave príkaz 
na zatknutie. Menovaný sa zdržiava na ne-
známom mieste a doposiaľ sa nepodarilo 
zistiť miesto jeho súčasného pobytu.
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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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Výmena tesnenia
a oprava

všetkých druhov
a typov

OKIEN
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30. júna 1905    
Albert Einstein publikoval článok „Zur 
Elektrodynamik bewegter Körper“, v kto-
rom predstavil špeciálnu teóriu relativity.

1. júla 1850    
v habsburskej monarchii vydali prvé poš-
tové známky.

Výročia a udalosti
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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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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA
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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   
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ZUBNÁ AMBULANCIA
Stromová 16 - Kramáre
0905 662 407

Pracujeme od 15.00 do 21.00 hod. 
Ošetríme každého

aj bolestivých pacientov

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK
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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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Žalúzie, sieťky, rolety aj hliníkové

UNIVERZAL TRADE s.r.o.

LETNÉ  ZĽAVY

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

www.univerzaltrade.sk

NAJLEPŠIE CENY U NÁS

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
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JUDr. Tatiana Hládeková, so sídlom Bajkalská 21/A, 
821 01 Bratislava, zn. správcu S 1626, správca dlžníka 

Mgr. Štefan Aster, trvale bytom Homolova 2187/5, 
841 02 Bratislava, nar. 12.01.1967, oznamuje 

konanie opakovanej dražby.
     Predmetom opakovanej dražby je spoluvlastnícky 

podiel o veľkosti 7/18 na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v 
katastrálnom území Dúbravka, okres Bratislava IV, obec BA 
– m.č. Dúbravka, evidovanej Okresným úradom Bratislava, 
katastrálny odbor na LV č. 3002 -/ /byt č. 6, nachádzajúci sa 
na 3. poschodí bytového domu so súpisným číslom 2187 
v Bratislave na ulici Homolova, vchod č. 5, postavený na 
parcelách reg. „C“ č. 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226; 

veľkosť spoluvlastníckeho podielu priestoru na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve 

a spoluvlastnícky podiel k pozemku 7655/355832. 
     Opakovaná dražba sa uskutoční dňa 15.7.2020 o 
10.00 hod. na adrese Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, 
4. poschodie. Najnižšie podanie je vo výške 57.555,- €. 
// Dražobná zábezpeka je vo výške 5.000,- €. // Termín 

obhliadky, stav nehnuteľnosti ako aj ostatné podmienky 
dražby sú uverejnené v oznámení o opakovanej dražbe, 

ktoré je prístupné na úradnej tabuli mestskej časti 
Bratislava - Dúbravka, alebo na vyžiadanie od dražobníka, 

a to telefonicky na t. č. 02/20862132, poštou alebo 
elektronicky na adrese hladekova@akmisik.sk
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Ministerstvo hospodárstva Sloven-
skej republiky môže na základe zá-
kona o poskytovaní dotácií poskyt-
núť dotáciu na úhradu nájomného, 
ak užívanie predmetu nájmu bolo 
v súvislosti so zamedzením násled-
kov šírenia nebezpečnej nákazlivej 
ľudskej choroby COVID-19 znemož-
nené. 

Dotácia sa týka tých nájomných 
vzťahov (vrátane nájmov majetku štá-
tu), ktoré vznikli najneskôr 1. februára 
2020, ktorých predmetom je miestnosť 
alebo jej časť alebo súbor miestností 
určené rozhodnutím stavebného úradu 
na iné účely ako na bývanie a v ktorých 
nájomca predáva tovar alebo poskytuje 
služby konečným spotrebiteľom vráta-
ne súvisiacich obslužných priestorov 
a skladových priestorov, alebo trhové 
miesto. Nepôjde teda o nájomné vzťa-
hy, ktorých predmetom je nájom sta-
vieb alebo pozemkov.

Aj keď je príjemcom dotácie na 
úhradu nájomného nájomca, o dotáciu 
žiada prenajímateľ v mene nájomcu 
a na svoj vlastný účet. V nájomných 
vzťahoch uzatváraných podľa zákona 
o správe majetku štátu v znení neskor-
ších predpisov (ďalej len „zákon o sprá-
ve majetku štátu“) sa za prenajímateľa 
považuje Slovenská republika, zastú-
pená príslušným správcom majetku 
štátu (ďalej len „správca“).

Osobitný režim počas pandémie pri 

nájme majetku štátu je upravený v § 13c 
ods. 6 zákona o poskytovaní dotácií, 
podľa ktorého sa nájomné počas ob-
dobia sťaženého užívania za prenájom 
nehnuteľného majetku štátu znižuje na 
polovicu, ak správca ako prenajímateľ 
podá žiadosť o dotáciu na úhradu ná-
jomného. O zvyšok pôvodne dohodnu-
tého nájomného (vo výške 50% nájom-
ného) správca požiada v mene nájomcu 
formou elektronického formulára od 
ministerstva hospodárstva.

V konečnom dôsledku nájomca 
de facto priamo neuhradí správcovi 
žiadne nájomné, pretože pôvodne do-
hodnuté nájomné sa zníži o polovicu 
zo zákona a zvyšná časť pôvodne do-
hodnutého nájomného bude správcovi 
uhradená na jeho účet z dotácie minis-
terstva hospodárstva.

Čo s nešťastným nájomným

» Zdroj: MF SR

Neziskové organizácie a občianske ini-
ciatívy preukázali svoj veľký význam v 
mobilizovaní dobrovoľníkov v boji pro-
ti COVID-19. Snahu pomôcť sme videli 
všade okolo nás. 

Vďaka však nepatrí len dobrovoľní-
kom, ktorí investovali svoj čas a schopnosti 
do potrebnej expresnej akcie. Rovnako dô-
ležití sú aj darcovia, ktorí dodali potrebné 
finančné zdroje na nákup materiálu, či 
iných potrebných zložiek. Medzisektorová 
spolupráca a súdržnosť je kľúčom k rozvoju 
spoločnosti a očividne aj k stabilizovaniu 
krízových situácií aj na lokálnej úrovni. 
Avšak spoluprácu, filantropiu a dobrovoľ-
níctvo treba pestovať a dlhodobo trénovať, 
aby v čase potreby rýchlo priniesla výsle-
dok.

Grantový program Nadácie REVIA to 
robí už 24 rokov. Prostriedky získané od 
darcov, najmä z percenta z asignovanej 
dane, putujú do projektov rozvíjajúcich 
náš región a motivujú obyvateľov k akcii. 
Aj teraz sme podporili trinásť občianskych 
iniciatív sumou 5200 eur. Dobrovoľníci rea-
lizujúci projekty k získanej finančnej pod-
pore pridajú svoj čas a schopnosti a vytvá-
rajú tak komunitu, ktorá napreduje, je silná 
a schopná reagovať na potreby jej členov.

V Pezinku tento rok podporujeme 
projekty ako napr. Seniori a ich ochrana 
– zakúpenie ochranných kombinéz pre 
Zariadenie opatrovateľskej služby, akciu 

Happening Drumfest Slovakia 2020, vytvo-
renie digitálnej databázy objektov drobnej 
ľudovej architektúry BSK, či 3. detská ba-
nícka akadémia JUDr. Dušana Vilíma.

V Modre napríklad podporujeme Tvo-
rivé dielne proti pocitu izolovanosti senio-
rov v MCSS, Orechový háj pod smrekom, 
organizujeme projekt Hráme sa spolu ako 
jedna rodina – ide o vytvorenie nového 
priestoru na realizáciu detských nápadov a 
snov, v Budmericiach zas tradične podpo-
ríme letný Divadelný festival Kasiopeafest 
2020.

Ak máte záujem pomôcť aj vy a ešte 
ste neodovzdali svoje Daňové priznanie, či 
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplate-
nej dane, poskytnite svoje percentá Nadá-
cii REVIA do vládou stanoveného termínu 
a staňte sa naším darcom jednoduchým 
príspevkom, o ktorom viac detailov nájdete 
nawww.revia.sk.

Neziskovky 
potrebujú po karanténe pomoc

» Lucia Finková, REVIA
Malokarpatská komunitná nadácia
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Slovenskí dôchodcovia majú v rám-
ci 27 krajín Európskej únie najvyššie 
výdavky na bývanie a potraviny. Až 
57 percent z celkových mesačných 
výdavkov minú na tieto položky. 

Tvrdí to európsky štatistický úrad 
Eurostat. Podľa tejto inštitúcie vo všet-
kých susedných krajinách, napríklad 
rakúski dôchodcovia, minú seniori me-
sačne iba tretinu výdavkov na potravi-
ny a bývanie.

Priemerné ročné hrubé peňažné 
príjmy slovenského dôchodcu predsta-
vujú (podľa Eurostatu) sumu 5368 eur, 
výdavky sú na úrovni 4145 eur. Ročné 
spotrebné výdavky domácnosti sloven-
ských dôchodcov sú na úrovni 3760 
eur. Dôchodcovia minú ročne na bý-
vanie 987 eur, čo je najviac zo všetkých 
sledovaných skupín obyvateľstva. Na 
potraviny a nealkoholické nápoje dá-
vajú ročne vyše 1000 eur, treťou naj-
nákladnejšou položkou je doprava so 
sumou 290 eur ročne. Zo všetkých sle-
dovaných skupín obyvateľstva majú aj 
jedny z najvyšších výdavkov na lieky, a 
to na úrovni vyše 210 eur. Suma zahŕňa 
výdavky na lieky, respektíve doplatky 
na ne či zdravotnícke pomôcky, ktoré 
neprepláca zdravotná poisťovňa.

Podľa údajov Eurostatu za rok 2018 
si slovenský dôchodca dopraje ročne 
ovocie a zeleninu len za 170 eur. Nemí-
ňajú ani na odievanie a obuv, iba ak 
necelých 120 eur ročne. 

Bývanie, voda, energia a palivá 
stojí najviac dôchodcov na Slovensku a 
v Českej republike. V Česku za ne dajú 
28,6 percent z celkových spotrebných 
výdavkov na Slovensku 28,3 percent. 
Najnižšie podiely zo svojich spotreb-
ných výdavkov dávajú v priemere dô-
chodcovia na Malte s hodnotou len 9,4 
percent. 

Počet dôchodcov pritom v súvislos-
ti so starnutím populácie pribúda. Naj-
viac dôchodcov vzrástlo za posledných 
desať rokov v Bratislavskom kraji, a to o 
13,5 percenta. Najmenej ich pribudlo v 
Banskobystrickom kraji o 4,8 percenta.

Predmetné údaje zverejnil Európ-
sky štatistický úráda Eurostat.

Naši dôchodcovia sú na konci

» red

Mandátnou zmluvou sa osoba označe-
ná ako mandatár zaväzuje obstarať ur-
čitú obchodnú záležitosť za odplatu  pre 
druhú osobu – mandanta, v jeho mene 
a na jeho účet.  

Obchodnou záležitosťou môže byť 
napr. vedenie účtovníctva, poskytovanie 
právnych služieb, uzatváranie poistných 
zmlúv, predaj podniku a podobne. Man-
dátna zmluva je svojim obsahom a účelom 
príbuzná príkaznej zmluve upravenou Ob-
čianskym zákonníkom a spolu s komisio-
nárskou zmluvou a zmluvami o sprostred-
kovaní, resp. obchodnom vedení, ju 
zaraďujeme medzi obstarávateľské zmluvy.  

Mandátna zmluva pre svoju platnosť 
vyžaduje naplnenie podstatných náleži-
tostí.  Medzi tieto náležitosti patrí určenie 
zmluvných strán - mandant a  mandatár. 
Vymedzenie obchodnej záležitosti a spô-
sob zariadenia obchodnej záležitosti -  ob-
chodnú záležitosť, ktorú má mandatár v 
mene mandanta vykonať, musí byť určité a 
presne špecifikované. Poslednou podstat-
nou náležitosťou je odplata - v mandátnej 
zmluve musí byť dohodnutá odmena pre 
mandatára. 

Mandátna zmluva patrí medzi ne-
formálne zmluvné typy to znamená, že 
zákon nevyžaduje písomne vyhotovenie. 
Výnimkou je prípad, keď predmetom zmlu-
vy je záväzok mandatára, ktorý spočíva vo 
vykonaní právnych úkonov v  mene man-
danta, kde mandant musí udeliť písomné 
plnomocenstvo. 

Najpodstatnejšími povinnosťami 

mandanta je najmä odovzdanie mandatá-
rovi informácie a veci, ktoré sú potrebné 
na vykonanie obchodnej záležitosti a na-
hradenie mandatárovi účelne vynaložené 
náklady a  dohodnutú odmenu. Obsahom 
povinností mandatára je zas postupovať 
pri výkone obchodnej záležitosti s odbor-
nou starostlivosťou, vykonať obchodnú 
záležitosť osobne, ak zmluva neurčuje inak 
a odovzdať mandantovi veci, ktoré od neho 
prevzal za účelom vykonania obchodnej 
záležitosti, vrátane povinnosti nahradiť 
prípadnú škodu, ktorú spôsobil na týchto 
veciach.

Medzi najčastejšie dôvody zániku 
zmluvy patrí splnenie záväzku, teda vyko-
nanie obchodnej záležitosti. Vzájomná do-
hoda o ukončení a taktiež samozrejme smrť 
mandatára, resp. zánik, ak mandatárom 
bola právnická osoba. Mandátnu zmluvu 
však možno za zákonom ustanovených 
podmienok  aj vypovedať, a  to buď čias-
točne alebo  v celom rozsahu. Účinnosť vý-
povede nastáva okamžite, ako je výpoveď 
doručená druhej strane. Pri výpovedi zo 
strany mandatára však nastáva účinnosť 
výpovede až koncom kalendárneho mesia-
ca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
výpoveď doručená mandantovi. 

Mandátna zmluva

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

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

Oslovujte efektívne:
Lokálne oslovenie zákazníkov 
vo vašich mestských èastiach

Nejde Vám biznis?

28. júna 1914   
spáchal Gavrilo Princip v Sarajeve atentát na Františka Ferdinanda, 
následníka rakúsko-uhorského trónu a synovca cisára Františka Jozefa I..

Výročia a udalosti

2. júla 1995   
Ján Pavol II. navštívil Prešov a modlil sa Akatist s gréckokatolíc-
kymi veriacimi.

Výročia a udalosti



6

tip na výlet Najčítanejšie regionálne noviny
6

Jaskyne sú prekrásnymi prírodnými 
úkazmi, ktoré svojimi pozoruhod-
nosťami oslovujú veľké množstvo 
ľudí. Tie, ktoré sú na Slovensku sprí-
stupnené patria medzi skutočné 
klenoty našej vlasti a viaceré z nich 
sú známe v celej Európe a dokonca i 
vo svete. Nechajte sa aj vy zlákať na 
zaujímavé cesty za ich poznávaním.

Na Slovensku je známych viac ako 
7100 jaskýň, vrátane kratších jaskýň 
previsového charakteru. Najviac re-
gistrovaných jaskýň sa nachádza v 
Slovenskom krase, Nízkych Tatrách a 
Spišsko-gemerskom krase - Slovenský 
raj, Muránska planina, ako aj vo Veľkej 
Fatre, Západných, Vysokých a Belian-
skych Tatrách.

Znovuotvorenie našich 
sprístupnených jaskýň

Správa slovenských jaskýň v uply-
nulých dňoch ohlásila znovuotvorenie 
všetkých našich sprístupnených jaskýň. 
Spolu ich je trinásť a otvorené budú 
pre záujemcov v štandardných časoch, 
teda tak ako bývajú jaskyne otvorené 
počas sezóny. Vydať sa tak môžete do 
Belianskej jaskyne, Brestovskej jasky-
ne, Bystrianskej jaskyne, Demänovskej 
jaskyne slobody, Demänovskej ľadovej 
jaskyne, Dobšinskej ľadovej jaskyne, 
Domice, jaskyne Driny, Gombaseckej 
jaskyne, Harmaneckej jaskyne, Jasov-
skej jaskyne, Ochtinskej aragonitovej 
jaskyne, a Važeckej jaskyne. Všetky 
uvedené sprístupnené jaskyne sú vy-
hlásené za národné prírodné pamiatky 
a ich ochranu a prevádzku zabezpečuje 
Správa slovenských jaskýň ako organi-
začná zložka Štátnej ochrany prírody 
Slovenskej republiky. Ochtinská arago-
nitová jaskyňa, Domica, Gombasecká 
jaskyňa, Jasovská jaskyňa a Dobšinská 
ľadová jaskyňa sú zaradené dokonca aj 
do svetového prírodného dedičstva.

Obdivujte kvapľovú výzdobu 
aj mohutné podzemné siene

V porovnaní s inými prírodnými 
javmi sa jaskyne vyznačujú mnohý-
mi svojráznymi až unikátnymi črtami, 
ktoré zvýrazňujú tajuplnosť podzemia. 

Nevšedný a dlho nezabudnuteľný je 
pohľad na rôznorodé útvary kvapľovej 
výzdoby, vodou vypreparované skalné 
tvary, mohutné podzemné siene, pod-
zemné kaňony pretekané hučiacimi 
vodami alebo priezračné jazerá. Domi-
nantným znakom niektorých jaskýň 
je ich zaľadnenie. Známe sú aj nálezy 
kostí vyhynutých zvierat. V našich jas-
kyniach sa okrem netopierov vyskytuje 
veľa druhov drobných živočíchov pri-
spôsobených životu v podzemí. Keďže 
človek sa dostával do jaskýň už v dávnej 
minulosti a niektoré z nich dokonca v 
praveku osídlil, sú aj miestami histo-
rických pamiatok a archeologických 
nálezov.

Najväčšie pozoruhodnosti 
slovenských jaskýň
-Jaskyňa Domica patrí medzi naj-
významnejšie lokality výskytu sintro-
vých štítov a bubnov na svete.
-Gombasecká jaskyňa je výnimočná 
výskytom tenkých a krehkých trubicovi-
tých sintrových brčiek.
-Najväčšie náteky bieleho mäkkého sin-
tra sú v Harmaneckej jaskyni.
-Najväčší objem ľadu je v Dobšinskej 
ľadovej jaskyni, ktorá patrí medzi naj-
významnejšie ľadové jaskyne na svete. 
Medzi významné ľadové jaskyne patrí 
tiež Demänovská ľadová jaskyňa.
-Medzi jaskyňami s aragonitovou výpl-
ňou je najvýznamnejšia kryptokrasová 
Ochtinská aragonitová jaskyňa na Hrád-
ku v Revúckej vrchovine, náhodne obja-
vená pri razení geologickej prieskumnej 
štôlne v roku 1954. Bohatosťou a rôzno-
rodosťou foriem aragonitovej výplne sa 
radí medzi najhodnotnejšie aragonitové 
jaskyne na svete.
-Najväčší troglobiont – pravý jaskynný 
živočích u nás sa našiel v Gombaseckej 
jaskyni, neskôr aj v Domici. Slepá mno-
honôžka rodu Typhloiulus sp. s dĺžkou 
tela 26 mm; priemerom tela 1,1 mm; 
počtom článkov trupu 77; počtom párov 
nôh 147 je prvým nálezom troglobiont-
nej mnohonôžky na Slovensku. Počtom 
nôh predstavuje najnohatejšieho živo-
čícha našej fauny vrátane povrchových 
mnohonôžok a článkonožcov.
-Najmenší troglobiont, chvostoskok 

Megalothorax tatrensis. bol v roku 2013 
objavený v štyroch jaskyniach Nízkych 
Tatier, vrátane Demänovského jaskyn-
ného systému. Dosahuje veľkosť tela iba 
0,38-0,55 mm a vyskytuje sa prevažne 
na hladine jazierok.
-V jaskynnom systéme Čertova diera – 
Domica v Slovenskom krase sa pozoro-
valo 16 druhov netopierov.
-Najrozsiahlejší je systém Demänov-
ských jaskýň dlhý vyše 41 kilometrov. 
Jeho súčasťou je Pustá jaskyňa, Demä-
novská jaskyňa slobody, jaskyňa Vy-

vieranie, Demänovská jaskyňa mieru, 
Demänovská ľadová jaskyňa a ďalšie 
menej významné jaskyne.

Jediná sprístupnená jaskyňa 
s podzemnou plavbou

Domica je najznámejšou a najdlh-
šou jaskyňou Národného parku Slo-
venský kras a jedinou sprístupnenou 
jaskyňou s podzemnou plavbou pre 
návštevníkov. Jaskyňa Domica spolu s 
maďarskou jaskyňou Baradla vytvára-
jú unikátny jaskynný komplex, ktorý 
sa nachádza na území dvoch štátov – 
Slovenskej a Maďarskej republiky. Na 
prehliadkovej trase, ktorej súčasťou v 
prípade okruhu s plavbou je aj atrak-
tívna plavba po podzemnej riečke Styx, 
môžu návštevníci obdivovať nespočetné 
množstvo sintrových útvarov, z ktorých 
zrejme najviac vynikajú Rímske kúpele 
v Majkovom dóme. Okruh s plavbou má 
dĺžku 930 metrov, z toho plavba je 150 
m. Dĺžka trvania prehliadky pri okruhu 
s plavbou je približne 60 minút a teplo-
ta v jaskyni je od 10,2 do 11,4°C. Okrem 
toho je jaskyňa aj významným archeo-
logickým náleziskom, pretože v nej žil 
praveký človek pred 5-6 tisíc rokmi v 
mladšej dobe kamennej - neolite. Pri vy-

kopávkach boli nájdené rôzne kamenné 
a kostené predmety, ktorých časť môže-
te vidieť vo vstupnej hale.

Opatrenia, ktoré treba 
pri návšteve jaskýň dodržiavať:

Vzhľadom ku stále trvajúcemu riziku 
šírenia nákazy COVID-19 by ste mali pri 
návšteve jaskýň dodržiavať nasledovné 
zásady:
-sledujte aktuálne informácie umiestne-
né priamo pri jaskyniach
-počet ľudí na vstup do jaskyne môže 
byť znížený oproti bežnému stavu - 
možno bude treba viac trpezlivosti pri 
čakaní
-správca jaskyne prispôsobí počet vstu-
pov aktuálnej situácii na prevádzke
-pri návšteve jaskyne si prekryte dýcha-
cie cesty
-udržujte predpísaný odstup od ostat-
ných neznámych osôb
-dezinfikujte si ruky
-obmedzte na minimum dotyky tváre 
rukami
-návštevu odložte, ak sa necítite zdra-
votne v poriadku

Návšteva jaskyne 
s malým dieťaťom

Ak sa chystáte na návštevu jaskyne 
spoločne s deťmi, mali by ste zvýšiť 
pozornosť. Správa slovenských jaskýň 
žiada návštevníkov, vzhľadom k zvýše-
nej návštevnosti rodičov s veľmi malými 
deťmi od 1 do 4 rokov, aby pri prehliad-
kach fyzicky náročnejších jaskýň mali k 
dispozícii ruksakové sedačky. Umožní 
to zvládnutie prehliadky jaskyne v sta-
novenom čase. Týka sa to všetkých, ale 
najmä nasledovných jaskýň: Demänov-
ská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, 
Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänov-
ská ľadová jaskyňa, Harmanecká jas-
kyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa, 
kde je možný vstup deťom len od 6 ro-
kov, nakoľko je to dané obtiažnosťou 
prehliadkovej trasy jaskyne.

Informácie poskytla ŠOP SR a Správa slo-
venských jaskýň, foto autor Pavol Staník

STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Sprístupnené jaskyne patria medzi skutočné klenoty Slovenska 

Spoznajte krásy slovenských jaskýň

Demänovská ľadová jaskyňa

TIP NA VÝLET Najčítanejšie regionálne noviny

Brestovská jaskyňa

Nezabudnite!
Skôr ako sa vydáte do niektorej z 13 
sprístupnených jaskýň, sledujte a 

overte si aktuálne informácie aj na 
stránke Správy slovenských jaskýň 

ssj.sk
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Pred niekoľkými dňami sa vo Vráb-
ľoch stretli členovia Združenia Reg-
start. Preberali témy regionálneho 
podnikania a zamestnanosti, ako 
aj regionálnych inovačných ekosys-
témov, transformačných trendov, 
ktoré  ovplyvnia Slovensko a zdravé 
regionálneho poľnohospodárstva. 

V diskusiách vystúpil napríklad 
Vladimír Šucha, z Európskej komisie, 
Marek Hattas, primátor mesta Nitra, 
Ján Košturiak, zakladateľ Podnikateľ-
skej univerzity, Martin Kováčik, IMM/
KraussMaffei, Vladimír Levársky, OMS 
Lighting, Norbert Brath, Inovato, Patrí-
cia Pavlovská, Zdravé záhrady, Eduard 
Janíček, Ovisfarma, Emil Schultz, Emi-
love Sady, Josef Dvořáček, Sonnentor, 
Tadeáš Gavala, Ceferino a ďalší.

Regstart je platforma, ktorá spája 
proaktívnych odborníkov inovujúcich 
regióny, v ktorých žijú a pracujú a spo-
ločne zdieľajú skúsenosti z úspešných 
riešení. Na stretnutí vo Vrábľoch disku-
tovali  aj ADDA Consultants, Igor Čajko, 
BB SK, Patrik Remenár, BB SK, Jozef 
Palla Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o., 
Marek Turanský, GO SLOVAKIA, Tibor 
Tóth, primátor mesta Vráble, Peter Bi-
lík, ANASOFT, Peter Mácsay, PP Invest, 
Mário Tomášik, Martindom, Erik So-
lár, AHA Farma, Ľubomír Švec, ŠVEC 
GROUP, Ján Košturiak, IPA Slovakia, 
Peter Ballon, INOVATO, Ľubomír Klieš-
tik, Kamenárstvo Klieštik. 

V ďalších týždňoch sa uskutoční 
niekoľko pracovných stretnutí na ko-
ordináciu spolupráce v komunitách pre 
ľudí na okraji spoločnosti (OZ Dobrý 
Pastier, Oáza, Greckokatolícka Charita, 
PE Bonum, Dorka, Áno pre život a i.), 
vývoja a testovania nových modelov 
systému Agrokruh, nových konceptov 
automatizácie a digitalizácie poľnohos-
podárstva a distribúcie potravín, vývo-
ja nových konceptov elektrobicyklov a 
elektrovozíkov a modulárnej výstavby.

Regstart vytvára platformu pre 
spájanie sa expertov a firiem, ktorí spo-
ločne realizujú projekty v oblasti ino-
vácii dizajnu a výroby elektobicyklov, 
systémov Agrokruh, inteligentných 
systémov pre poľnohospodárstvo a 
vodné hospodárstvo, lokálnu ener-
getiku, systémy smart city, lokálne 
farmy a systémy vlastnej distribúcie 
slovenských poľnohospodárskych pro-
duktov a potravín, rozvoja komunít pre 
integráciu ľudí na okraji spoločnosti, 
ekologických technológií, modulárnej 
výstavby a výskumu, vývoja a vzdelá-
vania.

Práca pre regióny

» Zdroj: www.regstart.org
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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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MEDIAN SK, s.r.o., spoločnosť
pre prieskum trhu, médií a verejnej mienky

HĽADÁ 
extérnych spolupracovníkov

člen ONLINE PANELU 
schopných realizovať jednoduché
projekty (vypĺňanie dotazníkov)

člen adMeter PANELU
(el. meranie médií smartfónom)

Kremnická 6, 851 01  Bratislava V
02 / 208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

Výhodné platové podmienky. Ubytovanie zabez-
pečené a hradené. Možnosť záloh a nadčasov. 
Prax podmienkou. Náplň práce: Obsluha, nastavo-
vanie a údržba strojov. 

Bližšie informácie na tel. čísle 0915 932 584.

Príjmeme 
ZORAĎOVAČOV 
do ČR
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Vtipy 
týždňa

» Trampi sedia okolo hu-
bovej praženice a jeden sa 
pýta: 
- Sú tie huby v praženici 
naozaj jedlé?
Odpoveď: 
- Nepýtaj sa a jedz! Aj tak 
sa všetci nepomestíme do 
stanu.

» Príde hubár k doktorovi: 
- Pán doktor bolí ma 
brucho, ale priniesol som 
vám hríby.

» J- Ešte nikdy som nevi-
del toľko suchých húb ako 
v nedeľu.
- Nevrav, ty si bol v nedeľu 
v hore?
- Nie. V krčme a došlo pivo.

» Na túre hovorí sprie-
vodca:
- Keby milostivé dámy na 
chvíľu zmĺkli, počuli by 
sme mohutný hukot vodo-
pádov...

» V jedálnom vozni sa roz-
čuľuje cestujúci:
To je strašné, už sto kilo-
metrov čakám na rezeň!

» redakcia
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PRIJMEME DO TRVALÉHO PRACOVNÉHO POMERU

VEDÚCI: základná zložka mzdy 1001,- € brutto + funkčný príplatok od 100,- €
PREDAVAČ: základná zložka mzdy 1001,- € brutto

Do predajne: v Devínskej Novej Vsi, Petržalke a Dúbravke
Nástup možný ihneď / Prax v odbore vítaná

Prémie v závislosti od tržieb, docházková odmena, zákonné príplatky
a ďaľšie zamestnanecké výhody.

Žiadosti posielajte na: kardosova@tauris.sk
www.tauriscassovia.sk / www.masiarstvoubyka.sk

VEDÚCEHO PREDAJNE 
A PREDAVAČA MÄSA A MÄSOVÝCH VÝROBKOV
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