
BV 21-42 strana 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 86 750 domácností 

BRATISLAVSKO
východ

Č. 42 / 22. OKTÓBER 2021 / 25. ROČNÍK

Sme lídrom na trhu

v montáži KOKPITOV

SAS Automotive s.r.o.
Opletalova 71, 841 07 Bratislava

Operátor výroby

Manipulačný
pracovník
v sklade

n á s t u p

IHNED
zmenové príplatky
a iné benefity

adštandar ne odmeňovanán d
nadčasová práca

náborový príspevok
€až do výšky 500

variabilná zložka
50 – 130 € po zaškolení

zabezpečená doprava
a ubytovanie

€
brutto962

€
brutto993

Ďalšie benefity:

Nástupný plat 822 € + 140 € variabilná zložka

Nástupný plat 853 € + 140 € variabilná zložka

PONUKA PRÁCE

Career.Bratislava@faurecia.com

+421 +421902 557 655 902 557 825|
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tel.: 0908 789 146 / email: kariera@ismont.sk

Cena práce v závislosti od pozície: od 10,-€ / hod. brutto

Prijmeme 
do zamestnania

alebo na živnosť:
STAVBYVEDÚCEHO / PRÍPRAVÁRA STAVIEB

 MAJSTRA / MONTÁŽNIKA OKIEN
VODOINŠTALATÉRA / ŽELEZIARA

TESÁRA / ŽERIAVNIKA / STROJNÍKA  
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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA

EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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00915 948 417

0905 758 469

PRIJMEME 
SPOĽAHLIVÉ  PANIE 

na upratovanie 
kancelárskych priestorov  

od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto
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■  Elektroinštalácie 24 hod. 

■  Prípojky NN VN, práca s plošinou do 22m 

■ Revízne správy ■ Vytyčovanie káblových porúch 

■ Pílenie stromov, orezy aj pod napätím 

■ Projektovanie, bleskozvody, inžiniering

0904 466 149 
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0903 594 868

JOŽOVCI
• sťahovanie • likvidácie
• výnos • prenos nábytku

»»» ZŤP, dôch. -10% ««« 
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Upravte posledné miesto odpočinku 
svojich milovaných

Dušičková zľava -20% 
na všetky balené štrky

AZ Stone, Senecká cesta, Bernolákovo 
(oproti Slovnaft)

0940 652 478
www.azstone.sk, info@azstone.sk

E M P R E S - I N

miesto: Brandys nad Labem, ČR
plat: od 30 000 Kč.
možnosť nadčasov
týždenné zálohy
nástupný bonus 5 000 Kč
ubytovanie a doprava zabezpečená
možnosť zabezpečiť alebo obnoviť preukaz na VZV

Tel: 0919 496 491 I Mail: info@empres.sk

Hľadáme 

VODIČOV NA VZV, 

práca v skladoch
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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: Rača, Trnávka, 
Slovnaft, Vrakuňa, Dolné Hony, 
Podunajské Biskupice, Nové 
Mesto, Ružinov, Nivy, Staré 
Mesto, Vajnory

BRATISLAVSKO
východ

bratislavsko@regionpress.sk

Redakcia: Martinčekova 17 
BRATISLAVA

INZERCIA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (86.750 domácností)

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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    42.810 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
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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

REMESELNÍCI
»Maľovky–stierky–obkla-
dy–omietky aj menšie prá-
ce 0940 384 665

REKONŠTRUKCIE
»Rekonštrukcie bytov a 
kúpeľní, obklady, voda a 
elektroinštalácie. 0908 570 
594, www.vrablic.sk

SLUŽBY
»Pílenie stromov 0909 227 
892
»PÍLENIE STROMOV 0919 177 
337

ČISTENIE
»Tepujem hĺbkovo a ekolo-
gicky. Petrík 0907 152 995

ELEKTROINŠTALÁCIE
»Elektroinštalácie 0909 
227 892

VODA - KÚRENIE – PLYN
»Vodoinštalatér 0904 307 
824

MAĽBY - STIERKY – NÁTERY
»Maľovanie 0,80 €/m2, 
stierka 2,80 €/m2, plávaj-
uce podlahy 0905 204 032
»Maľby, podlahy 0915 462 
513

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

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

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

OPRAVA  ŠIJACÍCH STROJOV
»Prídem k Vám 0910 363 
014

Komerčná
riadková
inzercia

NEHNUTEĽNOSTI

DOVOLENKA

REMESELNÍCI

ELEKTROINŠTALÁCIE

VODA-KÚRENIE-PLYN

ČISTENIE

SLUŽBY

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA PRÁČIEK

AUTO SKLO

ZVIERATÁ

OZNAM

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

PÔŽIČKY

KÚPIM

PREPRAVA

REKONŠTRUKCIE

Jedni tieto dni volajú Dušičky, iní 
Sviatky zosnulých, ďalší zas Všet-
kých svätých. Je to úplne jedno. 

Sú to dni, počas ktorých viac ako 
inokedy spomíname na ľudí, ktorí ke-
dysi na tomto svete boli, bojovali s jeho 
nástrahami a prispievali k jeho ľudskej 
vľúdnosti.

Samozrejme, nemyslím teraz na sú-
ťaž, kto drahšie a honosnejšie vyzdobí 
miesta posledného odpočinku, ani na 
tých, ktorí stojac nad hrobmi so zopnu-
tými rukami ohovárajú prítomných, sú-
dia, čo kto má oblečené a s kým prišiel 
či nie.

Vychádzam aj zo starých „povier“, 
podľa ktorých sa v týchto dňoch vra-
cajú do domovov duše tých, ktorí ich 
už dávno nechtiac opustili. Niektorí 
predčasne, iní prirodzene, na „staro-
bu“. Každý odchod bolí, ak odchádza 
človek, ktorého sme mali radi. A bolí aj 
po rokoch. (Platí aj pre milované domá-
ce zvieratká.) Dobrí ľudia nám chýbajú, 
do našej blízkosti akoby sa natláčali ich 
opaky. Nasilu, agresívne bezohľadne, 
bezcitne.

Aj preto je dôležité pripomenúť si 
tých, po ktorých tu na zemi zostalo po-
solstvo dobra, lásky, citu, po ktorých 

zostalo dielo pre všetkých a nie iba 
vkladné knižky, ktoré si nikto na druhý 
breh zobrať nemôže.

Zasvieťme tým vracajúcim sa dušič-
kám svetlo na cestu domov, rozsvieťme 
im naše srdcia. Venujme im koncentro-
vanú spomienku a spomeňme si na ich 
odkaz pre nás, budúce generácie. Zašiel 
by som aj ďalej – naplňme ich výzvy, 
ktoré tu oni nestihli dokončiť. Nepreži-
me nadchádzajúce sviatky iba tak, pre-
sunom od cintorína k cintorínu, „lebo 
sa to patrí“. Ak nie priam musí.Toto nie 
sú sviatky pre „tých druhých“. Ani aby 
bolo iba „navonok“ čo sa patrí. Sú to 
sviatky spomínania, radosti z toho, že 
nám bolo dopriate žiť spolu so skvelými 
ľuďmi a určite aj čas náležitých a ospra-
vedlniteľne smutných spomienok. A 
nezabúdajme počas nich na tých ži-
vých, ktorí tu neraz sami žijú či živoria 
okolo nás a najviac im chýba 
pohladenie a dobré slovo.

Prosím, aj keď sú to 
dni už zomrelých, mysli-
me počas nich aj či najmä 
na živých!

Krásne sviatoč-
né dni vám želá

Víkend či dva pred

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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KAMENÁRSTVO

0948 650 959 | jankebis@gmail.com | www.kamenarjanko.estranky.sk

Záhorácka 30 (AFK), Malacky | Po–Pia: 10–15, So: 9–12
Radi sa s vami stretneme
aj mimo otváracích hodín!

NAJLACNEJŠÍ na Slovensku
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V LOKALITE SENEC 

A OKOLIE PREDÁM 

recyklát frakcie 0/63, s dokladom 

o zhodnotení. Ponuka je s nakládkou 

a dopravou recyklátu. Cena v závislosti od 

množstva a vzdialenosti (podľa dohody).

Kontakt: Zuzana Švecová,  
tel. číslo: 0901 715 000, 

mail: zuzana.svecova@pkptransport.sk

AUTO-MOTO / predaj 1

AUTO-MOTO / iné 2

BYTY / predaj 3 

BYTY / prenájom 4

DOMY / predaj 5 

POZEMKY / predaj 6

REALITY / iné 7
» Kúpim byt v Bratislave aj pô-
vodný stav 0918 479 756
» Kúpim byt v Bratislave 0907 
402 507
» Kúpim byt v Bratislave a oko-
lí 0903 461 817

STAVBA 8
» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

DOMÁCNOSŤ 9
» Predám 3 nové válendy po 
60 eur.tel 0905 317 810 

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

HOBBY A ŠPORT 11

DEŤOM 12

ROZNE / PREDAJ 13
» Predám málo používanú 
chladničku ARDO za 100 eur.tel 
0905 317 810
» Predám starožitný sekretár 
za 100 eur.tel. 0905 317 810
» Predám chlapčenské obleče-
nie a obuv od 0 do 6 rokov.tel. 
0905 317 810
» Predám retro športový ko-
čík zo 70 rokov a 2 starožitné 
lustre.cena dohodou.tel. 0905 
317 810

ROZNE / INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNAMKA 16

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

Chcete si
podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera BV medzera Číslo 
rubriky medzera Text inzerátu

Príklad:
RP BV 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám 
vyúčtuje váš mobilný operátor. 
Cena je 0,60 € s DPH za každých 
začatých 30 znakov textu vášho 
inzerátu vrátane medzier. Nič iné 
neúčtujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
• TLAČIAROV
• ROBOTNÍKOV do výroby, expedície a lisovne

• NASTAVOVAČOV orezových liniek

• KNIHÁROV - zoraďovačov

• KNIHÁROV - rezačov

• MECHANIKA polygrafických strojov

• SKLADNÍKOV
• ELEKTRONIKA, ELEKTRIKÁRA 

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Požiadavky:
• zdravotná spôsobilosť na výkon práce v noci 
• vyučenie v odbore výhodou, nie podmienkou 

Mzda od 850 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 500 €, príplatky do 150 €)
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BRIGÁDA V BA IHNEĎ

   (Nutný preukaz na VZV a potravinársky preukaz vieme vybaviť )
+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok 

BEZ UBYTOVANIA NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

-  pomocné práce v logistike BA  ►4,60  € / hod. (brutto) len muži 

-  pomocné práce v tlačiarni BA  ►4,00 € / hod.  (brutto) muži + ženy

- manipulačné práce v sklade BA  ► 5,80 € / hod. (brutto) muži + ženy
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Bratislave

948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzku 

DANUBIA v Bratislave

948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,50 €/h. netto
Nástup ihneď.
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KURZ SBS
V BRATISLAVE

KURAM

Volajte: 0904 001 475
195 €195 €
CENA 

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

kurz  začína  15.11.2021
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HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121
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TextilEco a.s., 
Organizačná zložka (predajne textilu GENESIS)

hľadá nové kolegyne na pozíciu 

Asistentka predaja
• TPP alebo brigáda
• nástup možný ihneď
• mzda od 850 €/ brutto (TPP)
• motivujúce prémie
• príplatky za prácu cez víkend

V prípade záujmu pošlite svoj životopis na email

miroslav.pullman@textileco.as
tel.: 0917 417 475

Ak niekto o sebe hovorí, že je kresťan-
ský politik alebo podnikateľ, tak spo-
zorniem. Nedávno som dostal otázku, 
či som kresťanský podnikateľ. 

Chcel by som nim byť, ale povedať 
to o  sebe je veľmi trúfalé. „Kresťanstvo 
sa nediskutuje, kresťanstvo sa žije,“ 
povedal kedysi Otec Anton Srholec. 
Sú mi podozriví ti, čo neustále rozprávajú 
o  tom, akí sú kresťania. Máme v politike 
ľudí, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu. A aké 
sú ich činy? Niekedy vidíme skupinky, kto-
ré rozdeľujú ľudí na dobrých a zlých. Ob-
čas sa vyskytne aj bojovník, šíriaci hádky 
a nenávisť. A ďalší ho ako ovečky nasledu-
jú. Kresťanom šéfuje aj chlap s mnohými 
ženami a deťmi, ktorý sa vysmieva z nor-
málnej rodiny. Komentovať  poblúdených 
kresťanov, podporujúcich fašistov ani 
netreba. 

Dali by ste sa operovať od lekára, 
lebo je dobrým kresťanom, ale vôbec ne-
rozumie medicíne? Načo sú cirkevným 
hodnostárom majetky, o ktoré sa nevedia 
postarať? Spomínam si na prípad diecé-
zy, ktorá získala rekreačný areál za jedno 
euro. Nechala ho spustnúť a ponúkla ho 
kňazovi, ktorý pomáha núdznym za nie-
koľko sto tisíc. A čo „kresťanskí“ podnika-
telia, ktorí nechajú po sebe dlhy a záväzky 

a už sa neozvú? 
Ako najčastejšie teda škodia „kresťa-

nia“? Tu je niekoľko skúseností: Ich slová 
a skutky sa rozchádzajú. Nemajú odvahu 
postaviť sa zlu vo svojom okolí. Nechajú 
sa zneužívať a niekedy aj aktívne podpo-
rujú zlé veci. Často bojujú za správne veci, 
ale takým nevhodným spôsobom, že celú 
myšlienku viac diskreditujú, ako jej pomá-
hajú. Niektorí sa snažia riadiť veci, ktorým 
nerozumejú a  niekedy dokonca uveria 
tomu, že je to Boží plán a oni sú „Božími 
bojovníkmi.“ Podľahnú pýche a  nepri-
jímajú spätné väzby na korekciu svojho 
správania. Myslia si, že slovo sa skutkom 
stane bez akejkoľvek námahy. Hádajú sa 
medzi sebou, kto je lepší kresťan. 

To, kto z nás žil ako skutočný kresťan 
nebudú posudzovať inštitúcie z tohto sve-
ta. Gilbert Keith Chesterton o  kresťanoch 
napísal: „Kresťan má 
byť odborníkom v 
pravde a priebojní-
kom v láske. K štýlu 
kresťana patrí: Nepo-
hŕdaj ani nepodliezaj! 
Bohu sa klaňaj, k 
blížnemu sa 
skláňaj.“ 

Pozor na „kresťanov“

» Ján Košturiak
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Naposledy som písal o riaditeľoch, 
ktorí chcú niečo meniť. Po čase to 
vzdajú, sú odvolaní alebo sa z nich 
stanú iba úradníci. Ukázal som to 
na svojom príklade, keď som radšej 
odišiel z pozície riaditeľa. 

Len preto, že som menil zlé veci a ve-
rejne som kritizoval systém. Nešlo mi o 
sebaľútosť. Chcel som na vlastnom prí-
klade ukázať, ako to (ne-)funguje. Ta-
kýchto prípadov poznám veľa, dejú sa. 
A budú sa diať. Preto je pre mňa dôle-
žité hovoriť a písať o tom. Aby sa potom 
ministerstvo nečudovalo, prečo nie je o 
miesto riaditeľa školy záujem. 

Určite sú aj veľmi dobrí riaditelia, 
ktorí majú silnú pozíciu. Môžu mať 
vlastnú školu alebo majú kontakty či 
nejakú moc, alebo skrátka riešia len 
školu a nekritizujú systém. Ale takých-
to je málo. Veľká časť riaditeľov škôl re-
zignovala na pedagogiku a aktivizmus, 
sú sluhami ministerstva, zriaďovateľa, 
zamestnancov, ktorí si neželajú zmeny. 

V systéme autokratického riadenia 
škôl je viac-menej práve riaditeľ ten, čo 
môže všetko zmeniť. Alebo nezmeniť. 
Isto, má nejaké poradné orgány. No le-
gislatíva je jasná - za všetko zodpovedá 
riaditeľ. Preto v konečnom dôsledku 
on rozhoduje, čo bude platiť. Môže sa 
prikloniť k väčšine, nech by aj mala zlý 
názor. Tým si zabezpečí sympatie. Ale 

môže sa prikloniť k zmene, ktorú za-
stáva menšia časť školy. A potom môže 
očakávať reakciu. Pozitívnu či negatív-
nu. Najhoršie je prikláňať sa na stranu 
osôb, úradov, ktoré netušia, ako má vy-
zerať škola. Avšak, je to pohodlnejšie, 
ako „cikať proti vetru“.

Občas mi je vyčítané, že veci zve-
rejňujem. Keby ste však počuli príbehy, 
ktoré mi ľudia hovoria.  Sú desivé. Jed-
notlivec si sám nepomôže. A to sa deje 
v školách, ktoré by mali byť symbolom 
dobra, ľudskosti a empatie. Príbehy 
týchto ľudí, nech sú to učitelia, rodičia 
či riaditelia, sú plné bolesti, utrpenia a 
nespravodlivosti. Záleží mi na tom, aby 
sa zlé konanie dostávalo na verejnosť. 
Mlčaním si síce nastolíme pokoj a vy-
tvoríme ružovú predstavu o svete. Po-
tom však zo škôl nikdy nevymiznú nad-
radenosť, totalita, rodinkárstvo, neúcta 
k deťom a k rodičom, devalvácia peda-
gogiky, bossing či mobbing, prekonané 
a zastarané postupy, nekomunikácia či 
byrokratickosť. Mlčať by nemali hlavne 
rodičia, ktorí majú neraz ako jediní moc 
naprávať veci.

Na to, že ste nič nespravili, si spo-
meňte, keď budete riešiť niečo so školou 
a narazíte. Mlčať sa rovná pochovaniu 
ďalšej generácie. Generácie budúcich 
občanov.  

Hlavne nemlčať 
o problémoch v školách 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny

Vtipy 
týždňa

» Kto ako miluje
Murár - od základov
Cukrár - sladko
Záhradník - kvetnato
Knihár - neviazane
Letec - prelietavo
Slepý - nevídane
Hluchý - neslýchane
Mechanik - jemne
Účtovník - vypočítavo
Riaditeľ - direktívne
Lekárnik - po kvapkách
Kapelník - od podlahy

» Postup lásky
Postup láskyAký je postup 
lásky?
Najskôr ti žena lezie do 
postele, potom do peňa-
ženky a nakoniec na nervy.

» Perníkové srdce
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PLASTOVÉ DOSKY IHNEĎ K ODBERU 
tel.:  055/728 91 24

Toplast Košice  mobil: 0908 989 410

PLOTYPLOTY LAVIČKYLAVIČKY

4 €
/1m-ks
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pre ľudí pre mestá

TERASYTERASY PIESKOVISKÁPIESKOVISKÁ
pre firmy pre škôlky

www.toplast.com

S DOVOZOM  po  SR
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

0905 621 229

SLUŽBY

Tohtoročná dopravno-preventívna 
akcia Deň bielej palice v uliciach 
slovenských miest potvrdila, že 
väčšina vodičov signál bielou pali-
cou zo strany nevidiaceho či slabo-
zrakého chodca pozná a vie, že mu 
treba zastaviť. 

Skonštatoval to organizátor akcie 
- Únia nevidiacich a slabozrakých Slo-
venska (ÚNSS) s tým, že počas akcie 
zaregistrovali 5188 áut, z toho figuran-
tom 4170 vodičov zastavilo a 1018 nevi-
diaceho ignorovalo.

Sumárne čísla podľa únie ukazujú, 
že na signál figuranta nezastavilo 19,6 
percenta vodičov. Oproti roku 2019 ide 
o mierne zhoršenie, v ňom totiž vodiči 
dosiahli v celkových výsledkoch 18,8 
percenta. „V Nitrianskom kraji neza-
stavilo nevidiacemu len 7,1 percenta 
vodičov. Naopak, štatisticky najhorším 
je Bratislavských kraj, v ktorom až 27,2 
percenta vodičov odignorovalo signali-
záciu figuranta,“ spresnila ÚNSS.

Kým v roku 2019 bolo do akcie za-
pojených 50 miest a 55 priechodov, do 
tohto ročníka bolo spočiatku prihláse-
ných 37 miest a 41 priechodov. „Žiaľ, 
zhoršujúca sa situácia v regiónoch spô-
sobila, že naši figuranti spolu s hliad-
kami dopravnej polície boli napokon 
v 33 mestách a na 38 priechodoch po 
celom Slovensku,“ spresnila hlavná 

koordinátorka Dňa bielej palice Ivana 
Frčová.

Deň bielej palice prebieha na vy-
typovaných priechodoch dve hodiny. 
Počas nich prechádzajú figuranti cez 
priechod pre chodcov a ďalší spolupra-
covník (zapisovateľ) si značí, ako na 
jeho signalizáciu zareagovali vodiči.

„Nevidiaci dáva najavo svoj záu-
jem prejsť cez cestu vodorovným zod-
vihnutím palice na niekoľko sekúnd. 
Následne by mal vodič zastaviť a keď 
nevidiaci či slabozraký vyhodnotí, že je 
preňho situácia bezpečná, prechádza 
cez priechod pre chodcov. Pri chôdzi po 
priechode pre chodcov bielou palicou 
systematicky pohybuje pred sebou po 
povrchu vozovky,“ vysvetlila Frčová. 
Blikanie či trúbenie na nevidiacich a 
slabozrakých je podľa ÚNSS nevhodné. 
Môže byť totiž pre nich varovným sig-
nálom, po ktorom treba ostať stáť.

Každý piaty vodič ignoruje 
nevidiacich na priechode

» red
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CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

alebo kúpiť v predajni:

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45
,90
EUR 63

,00
EUR

31
,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
si môžete objednať na:

sledujte nás aj na facebooku:
www.facebook.com/cbdexpert.sk

Ak sa chcete stať  predajcom aj Vy,
kontaktujte nás a získajte zaujímavé

podmienky

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

Možnosť predaja osobne 
aj na predajni.
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Aká je správna dávka CBD?
V predošlých článkoch sme sa veno-

vali účinnosti CBD, čiže kanabidiolu, 
ktorý získavame z konopy siatej a vyu-
žíva sa v súvislosti s rôznymi fyzickými 
či psychickými problémami. Správne 
dávkovanie tejto látky je však jednou 
z najťažších úloh zistiť, aká dávka je 
správna a v akej forme si ju podať.

Do hry vstupuje mnoho faktorov

Dávkovanie CBD sa môže výrazne líšiť 
a preto počas výskumov v oblasti konop-
nej medicíny vedci pracujú s rôznymi 
množstvami. Úlohu zohrávajú faktory 
ako hmotnosť, druh zdravotného prob-
lému, časové rozmedzie a koncentrácia 
CBD. Vo všeobecnosti však pacienti v 
štúdiách užívajú približne 100 až 800 
miligramov denne.

V štúdii pre medicínsky žurnál Phar-
macotherapy, ktorá sledovala vplyv CBD 
na ľudí s Parkinsonom a psychózou, 
šesť pacientov zaznamenalo zlepšenie 
symptómov iba s dávkou 150 miligramov 
denne. V inom výskume zas pacient so 
psychózou registroval zlepšenie stavu až 
po užití 1 200 miligramov CBD za jeden 
deň.

Ako si teda zvoliť správnu dávku? Na 
túto otázku žiaľ neexistuje presná od-
poveď. Portál zameraný na overené me-
dicínske informácie Healthline uvádza 
všeobecné odporúčania, podľa ktorých 
sa možno orientovať. Prvým krokom je 

začať s malou dávkou a postupne ju zvy-
šovať podľa potreby. Dobrým štartom je 
začať užívať 20 až 40 miligramov a po 
týždni prípadne dávku zvýšiť o ďalších 
päť miligramov.

Prepočet na kvapky

Väčšina CBD olejov má 10 mililitrov. 
Pri koncentrácii 10% to znamená to, že 
celé balenie obsahuje 1 000 miligramov 
látky. Z 10 ml sa dá nakvapkať približne 
200 kvapiek, takže jedna kvapka také-
hoto oleja obsahuje 5 miligramov CBD. 
Spomínaných štartovacích 20 miligra-
mov CBD sa teda nachádza v približne 
štyroch kvapkách CBD oleja s koncentrá-
ciou 10%. Pri 5-percentnom CBD štarto-

vacie množstvo zodpovedá 8 kvapkám, 
pri 20-percentnom CBD oleji 2 kvapkám.

Ani príliš veľa, ani príliš málo

Najväčšou chybou, ktorej sa dopúšťa-
me pri užívaní akéhokoľvek výživového 
doplnku je poddávkovanie svojej dennej 
dávky. Každý metabolizmus máme na-
stavený na svoju dennú dávku, na zákla-
de ktorej si vstrebe potrebné živiny a za-
čne pracovať vo vyživenom režime, preto 
je veľmi dôležité dodržať svoju dennú 
dávku (nešetriť) a radšej užiť trošku viac 
(naše telo si vstrebe iba koľko reálne po-
trebuje, ostatok sa vyplaví v moči), ale 
nie menej.

Dlhodobé užívanie vysokých dávok 
však má svoje rizíka. Paradoxne, najmä 
pre zdravých.  Jedným z možných efek-
tov látky je totiž modulácia funkcií imu-
nitného systému, vrátane potláčania. 
Ako sme spomínali v predošlej časti, 
pozitívom je, že CBD môže zmierniť prie-
beh autoimunitných ochorení. Ľudia s 
funkčným imunitným systémom však 
jeho utlmenie nepotrebujú.

Problémy môžu nastať aj v prípade, ak 
CBD kombinujete s inými liekmi. Spôso-
biť to môže napríklad poškodenie peče-
ne. Ak máte zdravotné ťažkosti a užívate 
lieky, pred užitím CBD odporúčame po-
radiť sa s lekárom.             » red.

Foto: Canva.com

Relax Studio Danillo
Hrobákova 1,
Bratislava-Petržalka
Tel.: 0919 074 858

SÚŤAŽ!

Všetky zaujímavé ponuky z nášho

regiónu odteraz nájdete

nielen v poštovej, ale aj

v e-mailovej schránke

Newsletter BRATISLAVSKO

Každý týždeň vyžrebujeme spomedzi 
všetkých odberateľov výhercu,

ktorý sa stane majiteľom REALME 8, 

smartfónu s top parametrami.

Prihláste sa na stránke

sutaz.bratislavsko.sk
na odber nášho newslettra

a hrajte o nový super
výkonný mobil.

pre odberateľov NEWSLETTRA

Uhlopriečka displeja:  6,4"
Typ operačného systému:  Android 11
Kapacita batérie:  5 000 mAh
Typ SIM karty:  2× Nano SIM
Vnútorná pamäť:  128 GB
Fotoaparát:  64 + 8 + 2 + 2 Mpx
Najrýchlejší  internet:  LTE
Slot na pamäťové karty:  Micro SD

REALME 8 128 GB ČIERNY
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Máte chuť na niečo NOVÉ ? 

POLMETROVÁ 
SMOTANOVÁ PIZZA 50 cm!

obsahuje: cesto, syr mozarella, klobása, 

slanina, cesnak, červená cibuľa, kyslá smotana

AKCIA - 14 € 

Prosciutto
AKCIA!!!cesto, kečup, syr mozarella, zelená paprika,cibuľa, olivy zelené, olivy čierne, Prosciutto30 cm  / cena:  8,80 €

MY SME CENY

NEZVYŠOVALI

NOVINKA
  KEBAB PIZZA 

PRE RÝCHLU DONÁŠKU
PO CELEJ BRATISLAVE 

VOLAJTE TELEFÓNNE ÈÍSLA

02 / 4524 22 10     02 / 4525 78 01 

02 / 4444 11 77     02 / 6541 14 15

0911  998  444       0911  997  444 

VOLITEĽNÁ AKCIA!!! 

cesto, kečup, syr mozarella, šunka, šampiňony

Pizza s dvomi  prísadami a treťou prísadou

podľa Vášho výberu za  výnimočnú cenu

38 cm  / cena: 11,00 €

Môžete si vybrať  cesto 

s plneným syrovým 

okrajom( BAMBINO) 

a vrch posypaný 

Mozzarellou 

ŠPECIALITY 

NOVINKA:

Pečené bravčové vykostené koleno 
250 g

cena:  7,50 €

Domáce kačacie stehno 
450 g

cena:  9,80 €

www.misterpizza.sk
VIAC NA STRÁNKE
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

������������������������

���TO, RÝCHL���������������

stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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