POTREBUJETE RIEŠIŤ
FINANCIE,POISTKY,
HYPOTÉKY ?
áciu,

VYPLÁCAME KAŽDÝ TÝŽDEŇ ▪ NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ
V prípade záujmu volajte na telefónne
číslo uvedené nižšie

0908 11 02 04

32-0096

michaelabirosova@gmail.com

0919 467 787

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

Typ práce: Upratovacie a čistacie práce
Hodinová mzda: 3,50 € / hod. v čistom + BENEFITY

94-0106

EMAIL:

0908 665 074

www.likvido.sk

PONÚKAM PRÁCU

v priemyselných parkoch DNV Bratislava a Lozorno

m bezplatnú konzult
V týchto oblastiach ponúka
a ľudský prístup
sti
eno
skús
dlhoročné
TEL.:

Odvoz a likvidácia odpadov
5 a 7,5 m3 kontajnermi
Pevné ceny žiadne ďalšie poplatky

Práce vo výškach

0903 969 611

32-0081

Zľavy až - 20% na práce a materiály

6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

66-0003-3

0917 751 129

32-0094

www.instavex.sk

0905 758 469
0905 877 690

ODVOZ ODPADOV

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

BEZPLATNÉ obhliadky a ponuky

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

Týždenne do 100 200 domácností

REKONŠTRUKCIE

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

PRIJMEME
SPOĽAHLIVÉ PANIE

32-0094

Najčítanejšie regionálne noviny

0905 621 229

16-0053

BRATISLAVSKO
západ

NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

94-0087

č. 33 / 14. august 2020 / 24. ROČNÍK

Hľadáme

UPRATOVAČOV/ČKY
Chcete si zarobiť a nerobí Vám problém fyzická práca?
Čo: Upratovanie výrobných a administratívnych priestorov
Kde: Bratislava - Devínska Nová Ves
Mzda: 620 EUR/mesiac + 100 EUR prémie + zmenové príplatky
Kedy: cez týždeň, 37,5 hod. úväzok
Zmeny: 1-zmenka alebo 3-zmenka (ranné, poobedné aj nočné)

Ponúkame stabilnú prácu s možnosťou zarobiť 800 € brutto
Kontaktuj nás na: 0902 900 557

petra.makova@leadec-services.com

94-0116

Podmienky: fyzická zdatnosť, zmysel pre poriadok

Akcia na vstavané skrine do 35%.
Dodanie od 3-15 dní. Záruka až 5 rokov.

 REKONŠTRUKCIE BYTOV
 VSTAVANÉ SKRINE, ŠATNÍKY
 BEZPEČTNOSTNÉ DVERE

0903/ 344 343

 INTERIÉROVÉ DVERE

Holíčska 7, Bratislava

 LAMINÁTOVÉ PODLAHY

 KUCHYNSKÉ LINKY NA MIERU
 PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
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www.vstavaneskrine.com
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52-0102

Na predajňu je potrebné sa telefonicky objednať. Otváracie hodiny v BA:
Po: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 17.00 h, Ut - Štv: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 17.00 h
Pia: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 16.00 h,
So: 10.00 - 12.00 h

hlavu hore / služby

01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Pekárska 7489/40A, 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 (100.200 domácností)
Každý týždeň: Dlhé Diely, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Petržalka, Devínska Nová Ves, Devín,
Horský park, Záhorská Bystrica,
Rusovce, Jarovce, Čunovo, Koliba,
Kramáre

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
»Predám RD s veľkou záhradou v Perneku T.č. 0910
901 208

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507
»Kúpim byt v Bratislave
a okolí 0903 461 817

08 STAVBA
09 DOMÁCNOSŤ
»Lacno predám bytovú prenosnú klimatizáciu, výška
asi 80 cm. Používaná veľmi
málo. 0903 623 416

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM

Máme malú krajinu, ale je rozdelená
a rozdrobená. Je to diagnóza tohto národa, ktorý vďaka svojej nesvornosti
často trpel pod panstvom iných národov - Maďarov, Nemcov alebo Rusov.
Je dobré mať rôzne názory, diskutovať a hádať sa. Cieľom by však mala
byť dohoda a spoločný postup pre celú
krajinu. Celá naša história je príkladom
rozhádaných a proti sebe bojujúcich
skupín a osobností. Malý národ sa tak
stával ešte menším a slabším. Nepáči sa
nám, že Slovensko ovládajú zahraničné
korporácie a obchodné reťazce, ale nenaučili sme sa ešte nakupovať potraviny od
slovenských farmárov a spolupracovať
so slovenskými podnikateľmi. Aj v politike vidím ľudí, ktorí majú síce spoločný
cieľ, ale každý ho chce dosiahnuť iným
spôsobom. Ego a pýcha sú nástrojmi
zla. Zlo rozdeľuje, zabraňuje tvoriť dobro. Nesvornosť a závisť sú tie najhoršie
vlastnosti, ktoré si so sebou nesieme.
Na to, že sme kresťanská krajina, mohli
by sme byť viac dobroprajní, viac sa
počúvať a rešpektovať názor druhého,
menej rozdeľovať a viac spájať. Sme obdarení schopnosťou hľadať na druhých
namiesto talentov a darov chyby a nedostatky . Zároveň sme precitlivení na

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

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

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

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

KONTAKT: 0903 427 569

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
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»Maliarske, búracie práce,
bytové jadrá, zľavy na všetky druhy práce.
Tel. 0910 393 833
»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce
0940 384 665

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

VODA-KÚRENIE-PLYN
»www.vodo-instalater.sk
0903 557 127
»Vodoinštalatér 0904 307
824

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

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

34-0106

INZERCIA

14 RÔZNE / iné
»Kúpim zváračku k-200
alebo ks 250 aj nefunkčnú.
0944 634 153

REMESELNÍCI

» Ján Košturiak

kvalitne • rýchlo • lacno

09 volaj
05
t
799 e:
782

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

spätné väzby a kritiku k sebe samému.
Škodíme si tým.
Každý človek je iný a vidí svet iným
spôsobom. Pokora a ochota pozrieť sa
na svet očami druhého nás môže spojiť k
spolupráci. Iba spolupráca vedie k rozvoju, boje spôsobujú rozklad.
Mám pracovné skúsenosti s ľuďmi
z rôznych krajín a kontinentov. Napriek
mnohým náboženským aj kultúrnym
rozdielom sme vždy našli spoločnú reč a
dokázali sme spolupracovať. Spájal nás
spoločný projekt a cieľ. Možno nám aj
na Slovensku chýba spoločný projekt a
cieľ. Očistiť ho od zlodejov nestačí. Treba
mať väčšiu víziu pre naše deti a vnúčatá. V politike vidieť často malých ľudí s
veľkým egom. Hádajú sa a dokazujú si
kto je viac. Bolo by dobré, keby tam boli
veľkí ľudia s pokorou, ktorí pochopili, že
viac vzniká zo služby
a spolupráce. Vzorec
súperenia je 1 - 1 = 0.
Vzorec synergie je 1
+ 1 = 2 alebo 4 aj 100.
Nesvornosť je stagnácia, v svornosti je
progres.

OPRAVY STRIECH

13 RÔZNE / predaj
»Predám skartovačku. Cena
dohodou 0908 880 728
»Predám zachovalý málo
použItý 2-3 miest. stan.
Cena dohodou Tel. 0908
455 172

Komerčná
riadková
inzercia

10-0138

Martinčekova 17
BRATISLAVA
bratislavsko@regionpress.sk

Nesvornosť

VIZITKY

0905 799 782

59-292

Redakcia:

Občianska
riadková
inzercia

KONTAKT: 0905 989 719

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

ZVIERATÁ
AUTO MOTO
PREPRAVA
OKNÁ

Obhliadka,
poradenstvo
- renovácia dveri
a cenová
ponuka u Vás
- kľučky, zámky, sklo
doma - služba
- nové dvere a zárubne
zdarma !!!
- renovácia vstavaných skriň

PREPRAVA
KURZY
ČISTENIE
PONUKA PRÁCE
OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

obhliadky: 0905 605 934
prevádzka: 0948 288 791

2

OPRAVA PRAČIEK

VODA-KÚRENIE-PLYN

NAŠE SLUŽBY PRE VÁS:

renovacia@renovacia-dveri.eu

»ZIMMERMANN 0905 54 74
76
»Matúš 0905 616 431

OPRAVA PRAČIEK

www.renovacia-dveri.eu

Odeská ulica 75, 821 06 Bratislava,

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA CHLADNIČIEK

● BYTY ● BYTOVÉ JADRÁ ● ZATEPĽOVANIE BUDOV
● STAVEBNÉ PRÁCE ● STAVBA RODINNÝCH DOMOV
● KOVANÉ PLOTY ● BETÓNOVÉ PLOTY ● ELEKTROINŠTALÁCIE
● VODOINŠTALAČNÉ PRÁCE

ZĽAVY

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

KURZY

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

52-0081

BRATISLAVSKO
západ

Najčítanejšie regionálne noviny

REMESELNÍCI
REKONŠTRUKCIE
94-0004-2

2

ČISTENIE
BEZPEČNOSŤ

zamestnanie

bratislavsko západ

nástu

3

p

32-0091

IHNED

SBS GUARDING s. r. o.

SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky

príjme strážnikov na prevádzky

v Záhorskej Bystrici

BILLA Bratislava Mzda: 3,3330 €/h. brutto

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

Kaufland Bratislava Mzda: 3,9996 €/h. brutto

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

PRIJMEME
Mäsiarov (Rakúsko)

prijme ihneď

VODIČ "B", "T" - 700 € mesačne brutto

3000 EUR/mesačne Brutto

+ osob. ohodnotenie

85_0548

94-0118

Slovenská Grafia a.s.

príjme samostatných

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

bezpečnostných pracovníkov
na fyzickú ochranu prevádzok

PRIJME IHNEĎ

850 € brutto/ mesiac
Nástup ihneď !

TLAČIAROV
ROBOTNÍKOVóþvýrobyðexpedície
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROVEĉþāðġþąðĝþą
KNIHÁROVEāôĉðĝþą
MECHANIKAÿþûĈöāðŷòúŭò÷Ăăāþùþą

36-0001

Mzda od 820 € - 1 500 €

(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)

Požiadavky:

t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

Bližšie informácie:

75-11

0948 121 490

63-121

Kontakt: 0948 917 916

tel.: 0908 789 146 / email: kariera@ismont.sk

SBS
LAMA SK

v Bratislave
10-0184

v lokalite Bratislava
a Malacky. Práca vhodná
aj pre dôchodkyňu.
Mzda: 4,20 €/hod. brutto
+ príplatky

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545

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

BZ 20-33 strana
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52-0096-5

Hľadáme
šikovné pani
upratovačky

TESÁRA - 8 € / hod. brutto
OBKLADAČA - 16 € / m2
STROJNÍKA / VODIČA - 7,50 € / hod. brutto
MURÁRA/VÝSPRAVKÁRA: - 7,50 € / hod. brutto

Sklad Nemecko 2800 € /mes.
Drevár Rakúsko 3500 € /mes.

VODIČ "C" - od 805 € mesačne brutto
+ osob. ohodnotenie
Základná zložka mzdy + príplatky
a ODMENY

Príjmeme
do zamestnania
alebo na živnosť:

32-0084

A.I.I. Technické služby s. r. o.

Letná údržba ciest a komunikácií v BA
0911 / 721 409, recepcia@aii.sk

0948 948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

36-0002

Nástup ihneď.

právnik radí, súťaž / zamestnanie, služby

4

Zabezpečovacie a neodkladné
opatrenia podľa CSP
Prijatím novej právnej úpravy v spo- ak bolo opatrenie vydané na dobu určitú)
rovom konaní (CSP - Civilný sporový alebo zrušením v prípadoch keď odpadnú,
poriadok) došlo k zániku právneho dôvody na základe ktorých bolo opatrenie
inštitútu „predbežné opatrenie“. Ako s vydané( napr. uspokojenie pohľadávky).
určitým ekvivalentom resp. náhradou
V situácii, keď sa nám želaný stav neposa v civilnom konaní stretávame s poj- darilo dosiahnuť, môžeme podať návrh na
mami zabezpečovacie resp., neodklad- nariadenie neodkladného opatrenia ako
né opatrenie.
subsidiárne opatrenie vo vzťahu k zabezpečovaciemu. Súd v takom prípade nariadi
Zabezpečovacím opatrením súd zria- neodkladné opatrenie iba za predpokladu,
di záložné právo na veciach, právach alebo že účel nebolo možne dosiahnuť inak.
na iných majetkových hodnotách dlžníka
V nadväznosti na vyššie uvedené, zana zabezpečenie peňažnej pohľadávky bezpečovacie opatrenie súd nariadi v príveriteľa, ak je obava, že exekúcia bude pade obavy, že exekúcia bude ohrozená,
ohrozená (napr. dlžník realizuje kroky na z rovnakého dôvodu súd nariadi neodzníženie svojej hodnoty majetku). Konanie kladné opatrenie. Neodkladné opatrenie
o nariadenie zabezpečovacieho opatrenia súd nariadi aj v prípade, ak je potrebné
je ovládané dispozičnou zásadou, t. j. za- bezodkladne upraviť pomery medzi strabezpečovacie opatrenie možno nariadiť nami. S ohľadom na subsidiárnu povahu
len na základe návrh adresovanému prí- neodkladného opatrenia vo vzťahu k zaslušnému okresnému súdu. Návrh okrem bezpečovaciemu opatreniu by mal navrvšeobecných náležitostí musí obsahovať hovateľ uviesť a dôkazmi podoprieť skuvymedzenie predmetu záložného práva, točnosti, na základe ktorých preukáže, že
osvedčenie obavy, že exekúcia bude ohro- účel nemožno dosiahnuť zabezpečovacím
zená, opísanie skutočností, ktoré osvedču- opatrením. Neodkladné opatrenie zaniká
jú dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému a zrušuje sa z rovnakých dôvodov ako zasa má v konaní poskytnúť ochrana. Súd bezpečovacie opatrenie.
rozhodne v lehote do 30 dní od doručenia
perfektného návrhu. Treba mať na pamäti,
že výkonu záložného práva predchádza
právoplatné rozhodnutie súdu o priznaní
pohľadávky. K skončeniu zabezpečova» Tím advokátskej kancelárie
cieho opatrenia môže dôjsť dvomi spôV4 Legal, s.r.o.
sobmi a to buď zánikom (uplynutím času,
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Najčítanejšie regionálne noviny

Vtipy
týždňa
» V reštaurácii:
- Je tá vaša slimačia paštéta naozaj zo slimákov?
- Áno.
- A skutočne iba zo slimákov?
- No, keď sa už tak pýtate,
pravdupovediac miešame
k tomu aj trochu bravčoviny.
- A koľko?
- Pol na pol, jeden slimák
jedno prasa.
» V obchode:
- Dobrý deň! Prosím si kilo
pomarančov.
- Budete si ich želať aj
zabaliť?
- Nie! Budem si ich kotúlať
až domov!
» Ako sa po poľsky povie
šampón proti lupinám?
- Pjona na glavu dľa
odstranenja čipsov pačesowich.
» Akcia v obchode s
obuvou:
- Za každé dve topánky,
ktoré si u nás kúpite, dostanete ďalšiu zdarma!

» redakcia

nanosterile.eu
bfacleaning.sk/nanosterile

LETNÉ ZĽAVY

Žalúzie, sieťky, rolety aj hliníkové

NAJLEPŠIE CENY U NÁS

Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom
UBYTOVANIE ZDARMA + STRAVNÉ LÍSTKY

68-43

85_0552

www.univerzaltrade.sk

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

• REKONŠTRUKCIE
• DOMOV A BYTOV
• MAĽOVANIE
• STIERKOVANIE
• SADROKARTÓN
• ZATEPĽOVANIE
• DOMOV A BYTOV
• ELEKTRO A VODO
• INŠTALAČNÉ PRÁCE
0910 925 357

E-mail: okna@univerzaltrade.sk

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

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836
Služba je spoplatnená 9,90 € (jednorazovo) a obmedzená
na jeden deň v týždni, a to v utorok.

www.pranie-kobercov.sk
PO-PI 9:00 - 18:00
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32-0003-8

0901 920 763

Tel.: 0905 474 663 , Závodná 3, Bratislava

16-0204

zateplenie stierky
maľovky kúpeľne
podlahy ploty
brúsenie parkiet
izolácia plochej
strechy
prístrešky atď...

59-278

rekonštrukcie
domov a bytov

Výročia a udalosti
objavil francúzsky astronóm Jules Janssen
hélium.

18. augusta 1868

UNIVERZAL TRADE s.r.o.

Mzda: 800 EUR
ELEKTROTECHNIK: Mzda: 832 EUR
VODIČ VZV: Mzda: 800 EUR
Kontakt: 0918 493 960
Mail: stajanslovakia@azet.sk

52-003-109

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

PRÁCA NA SLOVENSKU
MONTÁŽNY PRACOVNÍK:

320007-9

Kontakt: 0918 454 003

32-0009-1

DEZINFEKCIA PRIESTOROV
ÚČINNÁ 2 ROKY

zdravie / relax, reality, služby

BRATISLAVSKO.SK

0901 708 070
pkprenajom@gmail.com

oo
na faceb

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom

Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov

BA-m.č. Podunajské Biskupice

OKIEN

0903 791 159

HĹBKOVÉ

Najnižšie podanie: 311 000,- EUR
Možnosť zníženia ceny
Termín konania dražby:
dňa 10.09.2020 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby:
Konferenčná miestnosť K3,
na prízemí, HOTEL COLOR, Pri
Starom mýte 3095/1, 831 04
Bratislava, Bratislava, okres

Karol Mikláš

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

PALIVOVÉ
DREVO

POLIENKA aj GUĽATINA

Bratislava III, Bratislavský kraj.
Dražobná zábezpeka: 20 000,00 EUR
Predmet dražby: rodinný dom so súpisným číslom 12307, postavený na
parc. č. 2948/50, garáž so súpisným číslom 12308, postavená na parc. č.
2948/51. Pozemky parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parc. č. 2948/6, parc. č. 2948/50, parc. č. 2948/51 o celkovej výmere 806 m2,
spoluvlastnícky podiel v 1/1. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 4428, k.ú.
Podunajské Biskupice. Pozemok parcely registra „C“ evidovaný na parc. č.
2948/4 o celkovej výmere 1280 m2, spoluvlastnícky podiel v 2/96. Predmet
dražby je evidovaný na LV č. 4431, k.ú. Podunajské Biskupice.
Kontakt: 0911 833 869,
bela@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk
52-0004-46

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

16-0226

Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je
nákladná váha a železničná vlečka.

24-0020
24-0019

Ministerstvo zdravotníctva pokra- Jana Ježíková.
Na Slovensku máme k 1. júlu katečuje vo veľkom upratovaní liekovej
politiky a nastavuje pravidlá tak, gorizovaných 4 291 liekov, teda tých,
aby mal pacient pri každej diagnóze ktoré sú pre pacientov k dispozícii po
liek bez doplatku alebo so sociálne predpísaní lekárom z verejného zdraakceptovateľným doplatkom.
votného poistenia v plnej alebo čiastočnej úhrade. Nové referenčné skupiny
Po novom sa tak odstránia vyššie budú nastavené v praxi od najbližšej
doplatky za rozdielne množstvo liečiva jesene.
v lieku, tzv. „Prax ukázala, že pacienti
V súčasnosti sa pracuje na ohlásenemali pri všetkých diagnózach do- nej zmene legislatívy v rámci sociálnestupný liek bez doplatku alebo so so- ho balíčka, ktorý sa dotýka najzraniteľciálne akceptovateľným doplatkom. V nejšej skupiny obyvateľov. Ide o úpravu
liekovej politike preto pokračujeme vo zákonov, ktorými sa zrušia doplatky za
veľkom upratovaní, až 400 liekov bude lieky pre deti do šiestich rokov veku,
preradených do nových referenčných ľudí ťažko zdravotne postihnutých a
skupín tak, aby mal pacient zabezpe- dôchodcov, pri ktorých sa bude zohľadčenú liečbu bez ohľadu na „silu lieku“, ňovať výška ich príjmu, a to do výšky
ktorú mu predpísal jeho lekár,“ vysvet- doplatku najlacnejšieho zameniteľnéľuje štátna tajomníčka ministerstva ho lieku.
zdravotníctva Jana Ježíková.
Ako príklad z praxe možno uviesť
liek na mnohopočetný myelóm, čo je
druh rakoviny, ktorá útočí na určitý
druh bielych krviniek. Na trhu dnes
existuje v troch rôznych „silách lieku“,
10, 15 a 25 mg, pričom iba najsilnejší 25
mg bol plne hradený. Po novom budú
plne hradené aj 10mg a 15mg balenia.
„Táto zmena zabezpečí dostupnosť
liečby pre pacientov s rovnakou diagnózou, bez ohľadu na ich individuálne
potreby dávkovania,“ doplnila štátna
tajomníčka ministerstva zdravotníctva
» red

E
SLEDUJT
NÁS ku

10-0047

Lieková politika
v prospech pacienta
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16-0226

bratislavsko západ

Wellness a Relax centrum Palárikovo
LUXUS A ŠIROKÉ SPEKTRUM MOŽNOSTÍ KTORÉ VÁS NEOMRZIA

Remeselnícka 702/2, 941 11 Palárikovo
tel.: 0907 988 632 | 0905 990 272 | 035/649 31 44
e-mail: info@wellnesspalarikovo.sk
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UBYTOVANIE

Ponúkame možnosť ubytovania v novo
zariadenom, modernom penzióne
s príjemnou atmosférou plnou ticha a
pohody. Objekt po celkovej rekonštrukcii
poskytuje vhodné ubytovanie aj tým
najnáročnejším klientom.

KONGRESS

REŠTAURÁCIA

Do pozornosti dávame novo zrekonštruNávštevníkom ponúkame možnosť
ovanú kongresovú miestnosť, ktorá je ako stravovania v našej reštaurácii. Každý týždeň
stvorená na usporiadanie rôznych akcií, ako
je od pondelka do piatka k dispozícii
napríklad školenia, semináre, obchodné
obedové menu.
stretnutia, workshop, kurzy a iné spoločenské podujatia.

BZ 20-33 strana
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76-0076

WELLNESS

Hosťom je k dispozícii oddychový bazén
s rôznymi atrakciami , tri druhy sáun,
fitness centrum a masáže. V priestoroch
relax centra sa nachádza aqua bar, v ktorom
si je možné pochutnať na dobrej káve a
širokej ponuke alko a nealko drinkov.

SPOLOČNOSŤ
spoločnosŤ

6
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Niekoľko rád ako
Hlavnou cieľovou skupinou aplikácie sú najmä tínedžeri
bezpečne používať
TikTok
V súvislosti s používaním sociálnej siete TikTok pripájame zopár
rád, ktoré odporúča polícia:
-ak si odmietate uzamknúť účet pre
svojich priateľov, uvedomte si, že medzi
masou neznámych priateľov sú ľudia,
ktorí vám môžu a chcú ublížiť, a preto
tomu prispôsobte obsah svojich videí
-zverejňujte iba také videá, za ktoré sa
nebudete hanbiť
-nezverejňujte také videá a informácie,
z ktorých by neznámy človek mohol
zistiť v ktorom meste, nebodaj na ulici
bývate
-v prípade, že vás budú iní užívatelia
obťažovať komentármi, zablokujte si
ich
-ak šikanovanie z ich strany bude pokračovať naďalej inou formou, obráťte
sa na rodiča, kamaráta alebo učiteľa
-nikdy nepristupujte na podmienky
ľudí, ktorí by vás takouto formou vydierali, nestraťte svoju hrdosť a vždy
situáciu riešte s chladnou hlavou
-nepublikujte videá, na ktorých ste
sporo oblečení, pretože sa takouto formou podieľate na výrobe obsahu pre
pedofilov
-nikdy nikomu neposielajte svoje nahé
fotografie alebo videá, ani vo forme súkromnej správy
-zapájajte sa iba do takých výziev, pri
ktorých vám nič nehrozí, majte na pamäti to, že niekto pred vami výzvu splnil neznamená, že aj vám sa to podarí

Polícia varuje pred nástrahami
TikToku
Polícia varuje rodičov a tínedžerov
pred nástrahami sociálnej siete čínskej mobilnej aplikácie TikTok.
Niektoré z výziev patria do skupiny nebezpečných a môže dôjsť k
poraneniu ich napodobňovateľov.
S viac ako 800 miliónmi užívateľmi je čínska mobilná aplikácia TikTok
šiestou najpopulárnejšou sociálnou sieťou na svete. V počte stiahnutí, takmer
dve miliardy, je najsťahovanejšou aplikáciou, ktorá je dostupná vo viac ako
150 krajinách sveta vrátane Slovenskej
republiky. „Jej hlavnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia, prevažne do 20
rokov, pričom silné zastúpenie majú aj
mladiství do 15 rokov. Policajný zbor sa
v tejto súvislosti obracia na rodičov, ale
aj samotných užívateľov, aby si dávali
pozor na nástrahy, ktoré táto moderná
forma komunikácie prináša,“ hovorí
Denisa Bárdyová, hovorkyňa Prezídia
Policajného zboru.

Pozor na vydieranie
či kyberšikanu

Obsah TikToku je tvorený krátkymi
videami so zvukovým pozadím. Užívatelia sú motivovaní zbieraním srdiečok
ako formou pozitívnej reakcie za svoje
videá a zvyšovaním počtu sledovateľov
svojho komunikačného kanála. „Práve
v tejto súvislosti je nutné si uvedomiť, že
videá sa takýmto spôsobom dostávajú k
mase neznámych internetových užívateľov, medzi ktorými sú aj potenciálni
páchatelia trestnej činnosti. Neškodné
sledovanie zo strany cudzích ľudí sa
môže pretransformovať do vydierania

autor natureaddict pixabay

ilustračné foto
alebo kyberšikany,“ upozorňuje hovorkyňa. Pri každej modernej technológii a
sociálnej sieti je dôležité chrániť si svoje súkromie a obmedziť obsah svojho
účtu len pre svojich priateľov, respektíve užívateľov, ktorým prístup k svojmu
obsahu majiteľ účtu manuálne schváli.
„Aj keď súčasná doba sa snaží naznačovať, že rozdiel v počtoch sledovateľov a
fanúšikov je rozhodujúci a kľúčový, nie
je to tak. V prvom rade musí každý dbať
na svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj
bezpečnosť svojich blízkych. Za užívateľmi, ktorí sa môžu pýšiť stá tisícmi až
miliónmi fanúšikov, stoja komunikačné
tímy a manažéri, ktorí dozerajú práve
na nebezpečné aspekty komunikácie na
sociálnej sieti,“ objasňuje D. Bárdyová.

Venujte pozornosť aj videám

ilustračné foto

autor StartupStockPhotos pixabay

Súčasťou TikToku sú videá, na ktorých sa objavujú sporo oblečení tínedžeri, niekedy vo veku pod 15 rokov. Pred
kamerou vystupujú s cieľom pobavenia
svojho publika, splnenia výzvy alebo
získania uznania za svalstvo, ak sú aktívni športovci. „Práve takýto obsah láka
anonymných užívateľov, medzi ktorými
sú aj pedofili. Tí takýmto jednoduchým
spôsobom získavajú bez vedomia majiteľa videí jeho obnažené zábery, sťahujú
si ich buď pre vlastnú potrebu, alebo ich
šíria medzi svoju komunitu naďalej,“
vysvetľuje hovorkyňa.
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Reťazové výzvy
tiež predstavujú riziko

Samostatnou kapitolou rôznorodosti
obsahu sú reťazové výzvy, ku ktorým
dochádza medzi jednotlivými užívateľmi. Niektoré z výziev majú humorný a
bezpečný charakter, ďalšie patria do
skupiny nebezpečných a môže dôjsť k
poraneniu ich napodobňovateľov.

Rodičia by mali s deťmi
hovoriť o rizikách

Rodičom tínedžerov polícia odporúča, aby neriešili nové technológie striktným zákazom, ktorý by ich deti mohol
ešte viac motivovať k tomu, aby si založili „tajný“ účet proti vôli rodiča. Racionálnejšie je viesť s tínedžermi debatu, v
ktorej im budú vysvetlené možné riziká
uvedené v tomto článku. „V prípade
mladistvých do 15 rokov odporúčame,
aby bol medzi priateľmi či fanúšikmi
ich účtov na sociálnych sieťach jeden
z rodičov s cieľom kontroly zverejňovaného obsahu,“ radí D. Bárdyová a poukazuje na príklady zo zahraničia, ktoré
ukazujú dokonca účty na TikToku, na
ktorých obsahoch sa spoločne podieľajú rodičia so svojimi deťmi. Spolupráca
na vtipných videách môže viesť nielen
k pobaveniu a stmeleniu vzájomného
vzťahu, ale aj kontrole nad celým obsahom ďalších videí.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

služby, relax

bratislavsko západ

7

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

020
8. 2
31.

splátky od 149 €

splátky od 98 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155
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• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma
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Frézovanie
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10-0049
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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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Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás
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zdravie / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

47-095
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AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

®

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Vstavané skrine
na splátky

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

KŠX-Delta príjme
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Prijmeme nových zamestnancov
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Základná mzda:
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Mail:

493 960

mhruby.idelta@gmail.com

0918 531 177
www.lk-servis.sk
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85_0543
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Bonusy k pobytu nájdete na
www.oravskahoraren.sk
Rezervácie:
0918 591 942, 0905 978 920

Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava

66-0162

Voľné termíny: 20.9 - 26.9 | 27.9 - 3.10
4.10 - 10.10 | 11.10 - 17.10 a neskôr

TPP ��������������������������������
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34-0099

0800 500 091.

Kontakt: 0918
85-0515
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85_0547, I 61- 0206
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Facebook: aiwsk

32-0001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

