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BRATISLAVSKO
východ
Týždenne do 94 750 domácností
KÚPIM BYT
V BRATISLAVE

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

Tel. 0949 220 180

66-0003-3

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

ZUBNÁ AMBULANCIA

Práce vo výškach

pre lekárov, kaderníkov, servisy, firmy, jednoducho

pre všetkých

0903 969 611

  
 

Stromová 16 - Kramáre

0905 662 407

320008 - 10

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

- ONLINE rezervácia termínov
- automatické SMS pripomienky
- aktuálne poradie v reálnom ase
- vyvolávací systém
- inteligentný KIOSK systém

www.kupson.sk

!!
 

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK

*

info@kupson.sk

  




0909 133 668

* systém je zdarma pri užívaní KIOSK-u bez SMS brány

52-0132

16-02

0901 708 070
pkprenajom@gmail.com

akáre
ZADARMO

32-0035-3

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

Internetová

68-54

6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

32-0024-4
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Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
ROBOTNÍKOVóþvýrobyðexpedície
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROVEĉþāðġþąðĝþą
KNIHÁROVEāôĉðĝþą
SKLADNÍKOV
Mzda od 820 € - 1 500 €

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

Požiadavky:

Pracuj s EUROPERSONALom v najlepších
automobilových spoločnostiach na Slovensku.
U nás zarábate

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

52-0096-17

Bližšie informácie:

VIAC ako je priemerná mzda!

Volajte bezplatne
0800 500 502 ¦ 0800 500 520 ¦ 0800 500 002
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služby

INZERCIA

Eva Horáková
0907 702 195
Mgr. Simona Psotná 0905 719 134
Silvia Vlasáková
0905 799 782
Distribúcia:
Radovan Janega
0907 887 362
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (94.750 domácností)
Každý týždeň: Rača, Trnávka,
Slovnaft, Vrakuňa, Dolné Hony,
Podunajské Biskupice, Nové
Mesto, Ružinov, Nivy, Staré
Mesto, Vajnory

»Kúpim simson, jawu 90 aj
diely. 0949 505 827

03 BYTY / predaj
»Predám 3-izb byt v Malackách. Tel. 0905 442 325

04 BYTY / prenájom
»Prenajmem 3-izb byt v
Malackách. Tel. 0905 320
880

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

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám 2 dverovú viacúčelovú skriňu (vešanie, police). Cena dohodou 0908
880 728

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

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

16 ZOZNAMKA

Tel. 0949 220 180

HĹBKOVÉ

Karol Mikláš

REMESELNÍCI

0917 649 213

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

»Tepujem hĺbkovo a ekologicky. Petrík 0907 152 995

ELEKTROINŠTALÁCIE

OKIEN

0903 791 159

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
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POŠLITE SMS

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

ČISTENIE

Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov

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

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

06 POZEMKY / predaj
»Predám SP 10 ár v Gajaroch (9 km od Malaciek).
Tel. 0905 442 325

08 STAVBA

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

»Prácu hľadám ako strážnik objektu, stavby, chaty.
Mám SBS preukaz typ S.
Tel. sms 0905 980 108

05 DOMY / predaj

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

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

15 HĽADÁM PRÁCU

Predám 1 izbový byt
v Dunajskej Lužnej za 78 000 €.
Roll door, balkón, pivnica.

POLIENKA aj GUĽATINA

16-0

02 AUTO-MOTO / iné

»Kúpim staré hokejové kartičky Slovana. 0908 876
988
»Kúpim vzduchovku 0910
419 469

Komerčná
riadková
inzercia

24-0020
24-0019

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

14 RÔZNE / iné

0905 621 229

PALIVOVÉ
DREVO

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

VODA-KÚRENIE-PLYN
»Vodoinštalatér 0904 307
824

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

Frézovanie

komínov

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

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

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

ZĽAVAEZ

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO

ER

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

»TV Servis u Vás 62 41 08 07,
0905 846 710
10-0049

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj

NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

16-0053

Martinčekova 17
BRATISLAVA
bratislavsko@regionpress.sk

Občianska
riadková
inzercia

32-0024-4

Redakcia:

»»

Občianska
riadková
inzercia

CHCETE SI PODAŤ INZERÁT ?

BRATISLAVSKO
východ
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VZDELANIE / KURZY
KURZY

POLÍCIA PÁTRA
ČERVEŇÁK Marián– hľadaná osoba
Po 57-ročnom Mariánovi Červeňákovi zo
Sabinova je vyhlásené pátranie ako po obvinenej osobe na základe žiadosti povereného príslušníka PZ v Bratislave pre prečin
výtržníctva. Menovaný sa zdržiava na neznámom mieste a doposiaľ sa nepodarilo
zistiť miesto jeho súčasného pobytu.
HARSÁNYI Imrich – hľadaná osoba
Na 40- ročného Imricha Harsýnyiho z Bratislavy vydal Okresný súd v Bratislave príkaz na zatknutie pre zločin vydierania. Menovaný sa zdržiava na neznámom mieste
a doposiaľ sa nepodarilo zistiť miesto jej
súčasného pobytu.
HIDEGHÉTI Ľudovít – hľadaná osoba
Na 47 - ročného Ľudovíta Hideghétiho a z
Bratislavy vydal Okresný súd v Bratislave
príkaz na zatknutie. Menovaný sa zdržiava
na neznámom mieste a doposiaľ sa nepodarilo zistiť miesto jeho súčasného pobytu.
Akékoľvek informácie k hľadaným osobám môžete
poskytnúť na známom telefónnom čísle 158
alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.

2

PONUKA PRÁCE
REMESELNÍCI
REKONŠTRUKCIE
BEZPEČNOSŤ
PREPRAVA
ZVIERATÁ
OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV
NEHNUTEĽNOSTI
VODA-KÚRENIE-PLYN
MAĽBY-STIERKY-NÁTERY
OPRAVA CHLADNIČIEK
OPRAVA PRAČIEK
AUTO MOTO
PREPRAVA
OKNÁ
PREPRAVA

financie

bratislavsko východ
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0 % ÚROK ROČNE
Požičajte si 2 000 EUR, vrátite nám 2 000 EUR.
Parádna pôžička bez úrokov, poplatkov a skrytých podmienok vás nezaťaží.
Viac informácií o podmienkach parádnej pôžičky s úrokom 0 % ročne a Raiffeisen pôžičky
s odmenou získate v pobočke alebo na www.raiffeisen.sk/pozicka.
Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk
32-00130

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka

NA PÔŽIČK Y A Ž DO 2 0 0 0 EUR

RB_pozicka_jesen_207x277_1020.indd 1

13/10/2020 15:06
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redakčné slovo, hlavu hore / relax
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Máme to za sebou

Chlieb náš každodenný

Ale nie všetci, dodávam druhým dychom. Ako povedal predseda vlády,
niektorí si už môžu užívať slobodu a
iní musia zostať sedieť doma na zadku
zavretí.

Ročne zomrie od hladu takmer milión
ľudí a desatina ľudí na svete hladuje.
V modlitbe prosíme Boha o chlieb náš
každodenný.

Je to parafráza, ale podstata odkazu
zostala. Jedni si môžu užívať a iní majú
basu. Rovnosť pred zákonom. Zákaz diskriminácie v praxi. Alebo takto – príklad
z praktického života. Babička, vo veku
92 rokov, zázrak, že človek v takom veku
ešte žije a dokáže sa sám premiestňovať,
„ušla“ dcére, u ktorej býva, z domáceho väzenia a chcela na cintoríne zapáliť
sviečky na hroby svojich blízkych. Možno
naposledy, vzhľadom na jej vek.
Nejaký dobrácky „zodpovedný“ občan ju udal a policajt ju zatkol. Lebo musel. Lebo to nariadili, na základe akýchsi
neexistujúcich zákonov a v rozpore s tými
existujúcimi. Policajt je v tom chudák tak
isto ako tá babička. A jej dcéra sa teraz ide
zblázniť, vyvoláva od „Piláta k Herodesovi“, aby svoju matku, teraz už kriminálničku, oslobodila.
Nebol som na testoch. Nie zo vzdoru, ale pre dispenzárnu diagnózu a odporučenie lekára. Sedím doma. Akoby
som doma nesedel už od konca februára
– dobrovoľne. Neviem, čo smiem a čo ne-

smiem, lebo „papier“ o slobode nemám.
Prichádzajú nočné mrazy. Môžem ísť na
chalupu vypustiť vodovod, aby mi nepotrhalo vedenie a neodtrhlo batérie?
Môžem ísť vypnúť vodu, aby mi nezaplavilo pivnicu? Dokedy nesmiem prekročiť
hranice extravilánu obce, v ktorej žijem?
A to nemám tých 92 rokov ako tá babička, zmätená a ponížená. A navyše – som
ešte aj novinár. Mám čakať, kým mi mráz
zničí chalupu mojich starých rodičov a
potom si už len od predsedu vlády vypočuť slovo „prepáčte“? Dokedy mám sedieť
v domácom väzení a kedy sa môžem opäť
pripojiť k pánovi premiérovi, užívajúcemu si slobodu? Iba preto, že už desiatky
rokov bojujem s chorobou? To je trest za
to, že som si dovolil ešte žiť? Babička dostane žalár za to, že chcela zapáliť sviečku na hrobe? Babička, ktorá doma pozerá
iba maďarskú televíziu a po slovensky
takmer nevie? Za to žalár? Za
tých 92 rokov jej trápenia sa
tu na Zemi?
Máme to za sebou, ale,
zdá sa, že na množstvo odpovedí ešte čakáme. A to
mi verte, ja si na ne
počkám!
Všetko dobré -

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Slovo chlieb nám pripomína Krista,
ktorý sa stal chlebom pre druhého. Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal
ho a dával učeníkom, hovoriac: „Vezmite
a jedzte: toto je moje telo.“ Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac:
„Pite z neho všetci: toto je moja krv novej
zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na
odpustenie hriechov. (Matúš 26:26-28).
Máme nadbytok rôznych „chlebov“ aj otrávených a nechutných, ktorými nás
dnešný svet kŕmi a ovplyvňuje. A prišla
karanténa. Zdá sa mi, že sme do nej dali
aj Boha. Bez diskusie sa zatvárajú kostoly.
Sväté prijímanie dávajú kňazi na ruku. To
však nie je oblátka, cez ktorú sa šíria vírusy. Je to živý Ježiš Kristus, ktorý na svätej
omši prichádza medzi nás. Chlieb náš
chlieb každodenný. Dôležitejší, ako ten zo
supermarketu. Aj toto vypovedá o našej
dobe. Supermarkety áno, kostoly nie.
Mnohé pandémie v minulosti prežívali ľudia s Bohom. Dával ľuďom silu a
ochranu. My sme dnes Boha dali do karantény. Máme veľa úžasných kňazov,
kaplánov alebo rehoľníkov. Len pastieri

nad nimi sú čudná skupinka. Slovka nepovedia. Ježiš nás neprišiel nakaziť vírusom, ale láskou, vierou a nádejou. Veľa
ľudí cíti beznádej, opustenosť a strach.
Bez Boha sme slabí a bezbranní.
Pustime Boha z karantény, pokľaknime
a modlime sa za náš každodenný chlieb
života, odpustenie našich hriechov,
ochranu pred pokušením a zlom.
Kde sú v dnešnej ťažkej dobe naši
kresťania v politike? Zabúdame na
princípy, ktoré platia už vyše 100 rokov? Princíp dôstojnosti ľudskej bytosti,
princíp úcty k ľudskému životu, princíp
spoločenstva, princíp spoluúčasti, princíp prednostnej ochrany chudobných a
zraniteľných, princíp solidarity, princíp
správcovstva, princíp subsidiarity, princíp ľudskej rovnosti, princíp spoločného
dobra. Dali sme Boha do karantény a
zabudli sme na náš
každodenný chlieb.
Tí hore by si mohli
trochu zalistovať
v sociálnej náuke
cirkvi a budovať krajinu pre obyčajných
ľudí.

» Ján Košturiak

w w w.regionpress.sk
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SPOLOČNOSŤ
zdravie
/ služby
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Recepty s vitamínom D proti COVIDU
V boji proti koronavírusu odporúčajú odborníci zvýšiť príjem vitamínov. Významnú úlohu v tomto
smere zohráva vitamín D. Prinášame jednoduché recepty, ktoré
vám ho môžu pomôcť doplniť.

budú uvarené, vodu zlejte (cestoviny
nepremývajte pod studenou vodou) a
cestoviny vložte na panvicu k lososovi
a smotanovej omáčke. Zvyšný škrob,
ktorý zostane na cestovinách, omáčku
mierne zahustí. Pridajte nastrúhaný syr
a všetko spolu premiešajte. Na tanieri
Bežne získava naše telo vitamín D môžete ozdobiť rukolou.
prostredníctvom slnečného žiarenia. V
jesenných a zimných mesiacoch, kedy Nátierka s tuniakom
je slnečných lúčov menej, nám jeho zá- Suroviny: 1 vaničku syru typu cottage, 1
soby môžu pomôcť doplniť aj niektoré konzervu tuniaka, 1PL horčice, 1 jarnú
potraviny. Sú to predovšetkým ryby, na- cibuľku, soľ, korenie
príklad losos, tuniak či sardinky, potom
oleje z rybej pečene, ale aj vaječný žĺtok, Postup: Tuniaka zmiešajte v miske so
mlieko a mliečne výrobky, kvasnice či syrom cottage a horčicou a nadrobno
rastlinné tuky a oleje.
nasekanou jarnou cibuľkou. Nátierku
dochuťte korením a soľou. Podávajte s
celozrnným chlebom.
Penne s lososom

a smotanovou omáčkou
Suroviny: 300 g cestovín Penne, filet čer- Šalát s vajíčkom a tuniakom
stvého lososa, olej, 1 menšiu cibuľu, cca Suroviny: 1 menšiu bielu cibuľu, 1 čer150 ml smotany, soľ, korenie, syr typu
parmazán, rukola na ozdobenie

venú cibuľu, 2 ČL bieleho vínneho octu,
1 PL dijonskej horčice, 4 PL olivového
oleja, 2 vajcia, štipku soli, 2 paradajky,
Postup: Cibuľu očistite a nadrobno na- 200 g tuniaka v oleji, 1 rímsky šalát, 100
krájajte. Lososa pokrájajte na kocky. g baby mix šalátu, korenie, 50 g malých
Na panvicu nalejte olej, vložte cibuľu a čiernych olív
orestujte, potom pridajte lososa, soľ a
nechajte pár minút podusiť. Následne Postup:
zalejte smotanou, okoreňte a na mierZálievka: Bielu cibuľu očistite,
nom ohni krátko povarte, priebežne nadrobno nakrájajte a vložte do misky.
premiešajte.
Zalejte octom, olejom a horčicou, podľa
Do hrnca dajte vodu, pridajte soľ, potreby prisoľte a okoreňte.
priveďte k varu a vložte cestoviny. Keď
Šalát: Vajcia uvarte natvrdo, očistite a

Pripravte si cestoviny s lososom.

foto autor ThorstenF pixabay

cou zálievky a zľahka premiešajte. Cirozkrojte na štvrtiny.
Červenú cibuľku nakrájame na ko- buľu, paradajky, olivy, kúsky tuniaka a
lieska, paradajky nakrájajte na štvrtin- vajíčko položte na šalát a polejte zvyky. Umyte šalát, natrhajte na menšie škom zálievky. Podávajte s celozrnným
kúsky, vložte do misky, zalejte polovi- pečivom.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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ZÁCLONY • ZÁVESY
GARNÍŽE
www.vuenne.sk / 0905 413 229
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Zameranie • Návrh • Šitie • Montáž
Kompletná realizácia na mieru

kultúra, verejné zdravie

Kultúrno-kreatívne centrá
dostávajú zelenú
Ministerka kultúry SR Natália Milanová podpísala prvé rozhodnutia o
schválení projektov na budovanie
kreatívnych centier.
Na prvé štyri projekty predložené v
rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sa rozdelí nenávratný finančný príspevok 43,5 milióna eur. Ministerstvo kultúry SR (MK SR)
v najbližšom období vydá rozhodnutia aj
pre ďalšie úspešné projekty.
Prostriedky z IROP, prioritnej osi 3
Mobilizácia kreatívneho potenciálu v
regiónoch, ktorá je v gescii ministerstva
kultúry, získajú na budovanie kreatívnych centier mesto Trenčín, Trnavský a
Košický samosprávny kraj a RTVS Banská Bystrica. Spoločným cieľom plánovaných kreatívnych centier je zvýšenie zamestnanosti v kultúrnom a kreatívnom
priemysle. Vzniknú po rekonštrukcii a
modernizácii v už existujúcich budovách. Rozvíjať budú tvorivý potenciál
študentov a absolventov umeleckých a
kreatívnych odvetví, kreatívnych pracovníkov, umelcov, osôb v slobodnom povolaní, ako aj podnikateľov a ostatných
subjektov v kultúrnom a kreatívnom
priemysle. Okrem vybudovania infraštruktúry investujú aj do rozvoja neziskových organizácií, organizácií verejného
a akademického sektora a služieb, ktoré
vychádzajú z požiadaviek ich regiónu.

Najčítanejšie regionálne noviny

Domáca izolácia
pre pozitívne testovaných

Po prvom kroku, vydaní rozhodnutí o schválení projektov, začne MK SR v
novembri uzatvárať zmluvy s úspešnými
žiadateľmi. Podľa podmienok výzvy začnú čerpať prostriedky na budúci rok. Ide
o komplexné projekty, ktoré kombinujú
investície, ako sú stavby a inovatívne
technológie s tzv. mäkkými výdavkami,
napríklad na školenia a individuálne poradenstvo. Preto sa očakáva plynulé čerpanie prostriedkov až do roku 2023, kedy
musia byť projekty zrealizované.
Osobitosť kultúrneho a kreatívneho
priemyslu spočíva v tom, že vytvára most
medzi umením, kultúrou, podnikaním
a technológiami. Kultúrny a kreatívny
priemysel je navyše charakteristický
tým, že vytvára pracovné miesta, ktoré
nemožno presunúť do zahraničia, pretože sa viažu na špecifické kultúrne a historické zručnosti a sú späté s územím a
tradíciami, ktoré ich určujú. Významná je
tiež skutočnosť, že kultúrny a kreatívny
priemysel prispieva viac ako akékoľvek
iné odvetvie k zamestnanosti mládeže
a žien. Kultúrny a kreatívny priemysel
takisto preukázal po kríze v roku 2008
väčšiu odolnosť v porovnaní s ostatnými
odvetviami, čo potvrdila aj jeho schopnosť naštartovať pozitívne zmeny v iných
hospodárskych odvetviach, napríklad v
cestovnom ruchu, maloobchode a digitálnych technológiách.

» red

Počas domácej izolácie neopúšťajte miesto vášho pobytu. Obmedzte
kontakty s inými osobami a neprijímajte návštevy.

najmä dôsledné umývanie rúk dezinfekčným mydlom a časté, nárazové
vetranie miestností. Kľučky, povrchy
a predmety, ktoré bežne používate,
dezinfikujte častejšie prípravkami s
Ak sa domáca izolácia vykonáva obsahom chlóru alebo alkoholu. Pouv rodinnom dome, je v poriadku trá- žívajte jednorazové papierové a vlhčeviť čas na dvore či v svojej záhrade. né utierky.
Každý člen rodiny má mať svoj
V bytovom dome môžete ísť na svoj
súkromný balkón. V prípade bytové- vlastný uterák. Rovnako vlastný taho domu možno rešpektovať nutné a nier, poháre či príbor, po použití je ich
krátke opustenie priestorov – (vyhodiť potrebné umyť v umývačke riadu alesmeti, prebrať nákup, vyvenčiť psa bo umyť ručne v teplej vode s detergena podobne) samozrejme, za nutnosti tom. Ideálnym riešením pre pozitívne
prekrytých horných dýchacích ciest, testovaného člena rodiny je samostatsociálneho odstupu a dezinfikovania ná izba. Ak to nie je možné, izbu by
rúk pred opustením bytu. Rovnako je nemal zdieľať s rizikovými osobami
podstatné zdržiavať sa v spoločných (starší ľudia, osoby s chronickými
priestoroch bytového domu iba na ne- ochoreniami a oslabenou imunitou).
vyhnutný čas, nepoužívať výťah. Na
Kontakt s inými členmi domácopustenie bytového domu však treba nosti by mal byť minimálny. Kúpeľňu
mať relevantný dôvod, pretože v prípa- by pozitívne testovaný mal používať
de nahlásenia porušenia karantény je ako posledný, následne ju umyť a dezotázne dokazovanie, že to bolo nevy- infikovať. V blízkosti iných ľudí treba
hnutné opustenie miesta izolácie.
nosiť rúško, pri kýchaní, kašľaní a smrNákupy si zorganizujte s pomocou kaní používať jednorazové papierové
priateľov, rodiny či blízkych a popros- vreckovky, ktoré hneď po použití treba
te ich, aby vám ich nechali pred dve- zahodiť do bezkontaktného odpadrami alebo na inom určenom mieste, kového kaša a umyť si ruky mydlom
prípadne, ak sa dá, využite službu a vodou (najmenej 20 sekúnd), použiť
dovozu potravín do domácnosti, resp. alkoholový dezinfekčný prostriedok
služby samospráv.
na ruky.
Medzi základné preventívne opatrenia voči vírusovému ochoreniu patrí » Zdroj: Úrad verejného zdravia SR
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Podpora zámeru
reformy ochrany prírody

87-0071

Slovenský ochranársky snem (S-O- to nedoplatila ochrana prírody a zároveň
-S) podporuje zámer reformy Štátnej boli uspokojené oprávnené nároky vlastochrany prírody (ŠOP) SR. Víta aj ini- níkov na náhradu za obmedzenie bežciatívu envirorezortu, aby pozemky v ného obhospodarovania,“ poznamenal
chránených územiach, ktoré sú v sprá- profesor Huba.
ve štátnych Lesov SR, prešli pod ŠOP.
Dodal, že prijímanie kľúčových rozhodnutí musí vychádzať z poslania náSnem považuje komplexnú reformu rodných parkov s prioritou ochrany príochrany prírody na SR za jednu z priorít. rody a byť v súlade s novými vedeckými
„Bez toho bude ochrana prírody vždy len poznatkami.
v role akéhosi bezdomovca. Bude písať
„Naše národné parky stále predstastanoviská, ale rozhodovať bude niekto vujú najvýznamnejšie prírodné dedičiný. A naše národné parky sa budú čoraz stvo, kde – v zmysle zákona – má byť
viac stávať lunaparkami, zásobárňami ochrana prírody nadradená nad ostatné
dreva a nerastných surovín, poľovnými činnosti. Je vo verejnom záujme toto derevírmi, či lukratívnymi korisťami pre re- dičstvo uchovať aj pre budúce generácie
alitný biznis a pochybných developerov,“ a zlepšiť ich stav v súlade s medzinárodhovorí profesor Mikuláš Huba.
nými kritériami,“ tvrdí Mikuláš Huba.
Správcovstvo pozemkov v chráne- Zároveň je podľa neho požiadavka naliených oblastiach by si vyžiadalo prijať havejšia v dobe klimatickej krízy, pretože
viaceré ďalšie organizačno-právne opat- nenarušené ekosystémy znižujú jej dosarenia. Taktiež treba správy chránených hy a zvyšujú odolnosť okolitej krajiny.
oblastí personálne a kompetenčne dovybaviť. Dôvodom je, aby okrem právnych
kompetencií vedeli rozhodovať naozaj informovane, priblížil Mikuláš Huba. ŠOP
sa musí podľa S-O-S stať orgánom štátnej
správy.
Ochranársky snem pripomína, že by
sa nemalo zabúdať na neštátnych vlastníkov pôdy. „Konečne by sa už mala nájsť
politická vôľa na to, aby sa štát obojstranne výhodne dohodol s vlastníkmi pozem» red
kov v chránených územiach tak, aby na

PRIJMEME
SPOĽAHLIVÉ PANIE

A.I.I. Technické služby s. r. o.

0905 758 469
0905 877 690

prijme ihneď

t70%*Ǝ# 5 ûIPECSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP

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

36-0002

Mzda: 3,9996 €/h. brutto
Nástup ihneď.

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

Základná zložka mzdy + príplatky
a ODMENY

320007-20

t70%*Ǝ$ ûIPECSVUUP PTPCOÏPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP

v Bratislave

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

94-0159

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

E-mail: bratislavsko@regionpress.sk
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t-EǪovÏUVrOVTy rBkÞTkBžJWOPTť
tNÈNFTUÈMFEPTUBUPLQPOÞLBKQSFNVäPW
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
t s negatívnym COVID-certifikátom môžete pracovať

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
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Prijmeme nových zamestnancov
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0800 500 091
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Viac info
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52- 0112



78 120 0229
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85-0769

Facebook: aiwsk

32-0107

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-154

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 45%
0948 787 777 | www.balkona.eu

0
202
11.
15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

