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Akcia na vstavané skrine do 30%. 
Dodanie od 3-15 dní. Záruka až 5 rokov.

 REKONŠTRUKCIE BYTOV
 VSTAVANÉ SKRINE, ŠATNÍKY
 LAMINÁTOVÉ PODLAHY
 BEZPEČTNOSTNÉ DVERE
 INTERIÉROVÉ DVERE 
 KUCHYNSKÉ LINKY NA MIERU

 PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

0903/ 344 343
Holíčska 7, Bratislava

0948/ 442 444
Bratislavská 72, Pezinok

www.vstavaneskrine.com

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
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Čistiareň SUNIX 
Mlynarovičova 18, 

Bratislava – Petržalka
www.pranie-kobercov.sk

PO-PI 9:00 - 18:00

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.

Zákazník si môže sám zabezpečiť odvoz a dovoz kobercov
na našu kamennú zberňu.

32
-0

01
0-

1

Jelenia 24, 1. poschodie, Bratislava  tel.: 0919 188 535

RENOVÁCIA DVERÍ
A 

ZÁRUBNÍ
°  vyrobíme a zrenovujeme aj BEZFALCOVÉ dvere
°  nové dvere na mieru do pôvodných zárubní
°  bez búrania, špiny a hluku
°  výborná údržba, žiadne nátery
°  obhliadka, poradenstvo a kľučka ku každým dverám ZDARMA

európska jednotka v renováciách

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - 
SCREEN - VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 

ŽALÚZIE
ROLETY
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Montáž do 3m, 

Každy meter 

18 € s DPH

len do 

30.4.2019

690 € s DPH
s montážou

FISHER KLIMATIZÁCIE

 /Cena je určená na 2,5 kW klimatizáciu. Pri objednaní 3,5 kW, teda vykonnejšej je cena + 30 € - 720 € s DPH/ 

FISHER KLIMATIZÁCIE

info@klimamonter.sk
tel. 0915 417 320
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TEPOVANIE

U VÁS DOMA strojom KARCHER.

sedačiek, kobercov, áut

UPRATOVANIE
bytov, domov, firiem

0905 186 136 AJ
VÍKENDY
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Kúpim 1 alebo 2-izb. byt 
v Bratislave. 

Rýchla platba 
0948 811 123
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Kúpim 3-izb. byt 
v Bratislave

 
0905 410 273
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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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ZUBNÁ AMBULANCIA
Stromová 16 - Kramáre

0905 662 407

AMBULANCIA IMPLANTOLÓGIE
0907 709 992

nazarbabinski@gmail.com

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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REDAKČNÉ SLOVO, POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

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

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 50.000 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

bratislavsko@regionpress.sk

Redakcia: Martinčekova 17 
BRATISLAVA

INZERCIA

DISTRIBÚCIA (67 000 domácností)

BRATISLAVSKO
západ

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.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

Presne pred rokom Slovenskom 
otriasla správa o vražde dvoch mladých 
ľudí. Hlboko ma zasiahla, tak ako kaž-
dého normálneho človeka. Vedeli sme, 
že mocenské štruktúry v réžii Smeru 
sú prehnité skrz naskrz, slúžia „našim 
ľuďom“, ktorí si z krajiny urobili svoju 
dojnú kravu. Ale posledných 10, možno 
15 rokov sme žili v tom, že predsa len sú 
nejaké hranice – a ich prekročenie sme 
si nedokázali vôbec predstaviť.

Toto sa pred rokom zmenilo. Preto 
vražda dvoch nevinných ľudí tak veľ-
mi šokovala celé Slovensko. Prvotný 
šok sa postupne pretavil do masových 
protestov, najväčších od roku 1989 - a 
tie napokon z vlády vyhnali najskôr R. 
Kaliňáka a potom aj R. Fica. Zaslúžene, 
pretože práve oni dvaja mali najlepšie 
informácie, čo sa v našom štáte deje. 
Vedeli, že sa Kočner vyhrážal Kuciakovi 
a zamietli to pod koberec. A čo je ešte 
horšie, celé roky Kočnera a jemu po-
dobných kryli cez svojich ľudí v polícii, 
na prokuratúre a dopustili, že najväčší 
gauneri boli beztrestní. Papalášska 
politika „naši ľudia na prvom mieste“ 
viedla až k vražde Martiny Kušnírovej 
a Jána Kuciaka, ktorý tieto praktiky od-
vážne odhaľoval. 

Aj preto sú nechutné všetky sna-
hy R. Fica občianske protesty bagate-
lizovať, očierňovať ich organizátorov a 
útočiť na najnižšie ľudské pudy. Pretože 
Fico síce stratil premiérsky post - ale 

Martina a Ján prišli o to najcennejšie: 
prišli o život, ktorý im už nikto nevráti. 
Vražda je červená čiara a Fico s Kaliňá-
kom dopustili, že tí, ktorých kryli, ju 
prekročili. V tejto optike sú všetky Fico-
ve, Kaliňákove, Gašparove či Glváčove 
boliestky trápne a bezvýznamné. 

Slovensko sa za posledný rok 
veľmi posunulo. No stále tu vládne 
korupcia, nespravodlivosť a šikovní 
ľudia húfne opúšťajú krajinu. Preto je 
veľmi dôležité, aby sa slušní ľudia zom-
kli. Aby sme naše Slovensko spoločne 
ubránili proti extrémom a arogancii 
moci.

Najsilnejšia veta minulého roka 
zaznela z úst sestry Jána Kuciaka: “Guľ-
ku do srdca dostala celá naša rodina a 
všetci sme tak trochu zomreli.” Nad-
chádzajúce prezidentské voľby sa ko-
najú v čase pred Veľkou nocou, ktorá je 
v našej kresťanskej kultúre symbolom 
nového začiatku. Či sa stanú začiatkom 
znovuzrodenia našej spoločnosti je te-
raz v rukách každého z nás.

Takto pred rokom

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SRý p

O
bj

ed
ná

va
te

ľ: 
R

ob
er

t M
is

trí
k,

 B
ra

tis
la

va
. D

od
áv

at
eľ

: U
ni

m
ed

ia
, P

an
ón

sk
a 

ce
st

a 
7,

 B
ra

tis
la

va
 8

51
 0

4,
 IČ

O
: 3

13
80

99
   

   
   

 3
3-

00
01

 

Ráno hrkútajú hrdličky, z krovia, 
v ktorom sa v zime skrývali túlavé 
mačky sa ozýva najrôznejší štebot, 
objavujú sa prvé snežienky a bah-
niatka. Viem, je ešte február a jar má 
byť ešte kdesi mesiac preč. Ale – cítiť 
ju. Tento rok mimoriadne silno. Tak, 
ako jar pred tridsiatimi rokmi, i tú 
oveľa skoršiu z konca šesťdesiatych 
rokov. Teda, jari našich nádejí. Stále 
nenaplnených. Odborníci varujú, že 
môže prísť ešte mráz a nielen ten „z 
Kremľa“. 

Hoci, aj jeho dych akosi obchá-
dza naše končiny najmä vtedy, keď 
sa rozhoduje o vážnych veciach. 
Takže tešme sa, ale opatrne. Príliš 
prívetivá a najmä skorá jar, ktorá 
prichádza v zime, môže naozaj napá-
chať veľa škôd. V každom prípade už 
podvečerné prechádzky prestali byť 
„nočné“ a svetlo pribúda. Zatiaľ to 
astronomické, ale aj to poteší. „Kvetu 
kvitnúť nezakážeš: prekvitá, kvitne 
kvietok, krásna jar keď zavíta; jar je 
dievča, kvet je láska...“ Básnik Petőfi 
Sándor v preklade Jána Smreka. Áno, 
kvetu kvitnúť nezakážeš! To platí pre 
všetkých, v ktorých driemu takéto a 
im podobné nadpozemské ambície.

Na druhej strane – je dobré vrátiť 
sa k múdrosti predkov, najmä v také 
dni, akými je aj Matej (24. 2.). V našej 
ľudovej kultúre sa tento deň spájal s 
neúspechom a nešťastím. Nemala sa 
začínať žiadna práca, lebo by nedo-

padla dobre. Vôbec sa nesmelo šiť, 
priasť a tkať. Drotári a iní vandrov-
níci si tiež v tento deň nezačínali 
svoje potulky po svete. Vajíčka, ktoré 
sliepka alebo hus zniesla na Mateja 
sa nesmeli podsádzať, lebo sa z nich 
mali vyliahnuť nepodarky - matejča-
tá. 

V ten deň znesené vajíčka gazdi-
né radšej zahodili cez plot alebo ich 
dali žobrákom.  No zároveň hospo-
dári a ovocinári považovali Mateja za 
patróna dobrej úrody. Preto v ten deň 
chodili do sadov a záhrad a snažili sa 
prebudiť ovocné stromy zo zimného 
spánku. Potriasali ich alebo klopali 
na ne varechou. Ak na Mateja bolo 
počuť hlas škovránka, gazdovia už 
mohli vyťahovať pluhy. Ak v ten deň 
pršalo, mali sa urodiť zemiaky, ak 
mrzlo, malo sa dariť pohánke. 

Aj pranostiky pripisujú Matejovi 
dôležitú úlohu. Jeho deň mal zname-
nať koniec zimy a priniesť čerstvý zá-
van jari. Ak bol chotár ešte v bielom 
kožuchu, Matej mu ho mal vyzliecť. 
Takže ak máte zimy dosť, 
tešte sa. Matej totiž ľady 
láme. Ale pozor, ak ich 
nenájde, tak ich ešte na-
robí... 

Pekný týždeň!

Že by tu už bola?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

e zimy dosť, 
totiž ľady 

or, ak ich
h ešte na-

eň!
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ZASKLIEVANIE 
  BALKÓNOV A LODŽIÍ

ZASKLIEVACÍCH 

SYSTÉMOV10POSKYTUJEME 

POZÁRUČNÝ SERVIS, 

NAMI MONTOVANÝCH SYSTÉMOV 

ZA
DA

RM
O AKCIA na rok 2019 podľa výberu

Demontáž a odvoz starých rámov ZDARMA

Dvojkrížnej 33, Bratislava  
(Po: 8.00–19.00, Ut: 8.00–16.30, Str: 8.00–19.00, 
Štvr: 8.00–16.30, Pia: 8.00–16.30, So: 9.00–13.00)

B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o. 
02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465, bomax@bomax.sk

www.bomax.sk

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
39
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ELEKTRO 
PRÁCE

AJ DROBNÉ

Tel.: 0905 416 922 

0903 791 159

Výmena tesnenia
a oprava

všetkých druhov
a typov

OKIEN
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Stavebné práce
všetkého druhu

Komplexné riešenia

FIRMA IŠA

0948 240 819
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO

VIZITKY
0905 799 782

bratislavsko@regionpress.sk

Oslovujte efektívne:
Lokálne oslovenie zákazníkov 
vo vašich mestských èastiach

Oslovujte efektívne

Nejde Vám biznis?
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VZDELANIE, SLUŽBY
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RÝCHLEJŠIE

ANGLICKY
Dospelí, deti aj  rmy

Dou ovanie pre deti a študentov

Skype výu ba online

Ukážkova hodina zdarma

www.volis.sk

NNNavvšttívttee teerazz
VOLIS Academy,

Štefánikova 19, Bratislava 
+421 2 5296 5527

Umenie je na Veky.
Kvalita Bruva je veľmi viditeľná, cítite to do úplného detailu.
BRUVO Slovakia vyrába plastové okná a dvere, ktoré si môžete
vychutnávať rok za rokom...Každé okno,vyrobené z plastových
profilov triedy “A”, má vo vnútri rámu štandardne oceľovú výstuž,
čo zabezpečuje nulovú deformáciu.Maco bezpečnostné kovanie
nedá dlhoprstým žiadne šance a je to takisto štandard každého
okna a dverí. BRUVO Slovakia je viac ako plast. Nie... je to
umenie, životný štýl, ktorý isto oceníte.
Kvalita má meno ! 

BRUVO Slovakia
Plastové okná a dvere

Priemyselná ul. 5  92601 Sered’ • 031/ 701 25 26 • www.bruvo.sk  

pl
as

tov
é okná a dvere

KVALITA ‘A
’

Vyrobené na 

  Slovensku
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BRATISLAVA NOVÉ ZÁMKY

BANSKÁ BYSTRICA – 

6 m komín SF
DN 160 mm

6 m komín SF
DN 200 mm

VZOROVÝ VÝPOČET

STAVEBNÉ CENTRUM

405,20 €

474,29 €

250 €

316 €

Kachle ANDREA
9 kW, 85 kg, Ø 130 mm
810 x 525 x 515 mm

Kachle SOFIA
13 kW, 87 kg, Ø 130 mm
845 x 660 x 510 mm

VÝHODY KERAMICKÉHO KOMÍNA SAFETY FIRE:
  použitie pre plynné, kvapalné, ale 

hlavne pre tuhé palivá s výstupnou 
teplotou spalín až do 600 °C

  vyľahčená komínová tvárnica 
z Liaporbetónu, obj. hmotnosť  
1 100 – 1 200 kg/m3

  odolnosť voči kondenzátu a vyhoreniu 
sadzí

  založenie v interiéri aj exteriéri
  možnosť použitia aj pre kondenzačné 

kotly s plastovým systémom ALMEVA
  spracovanie skladby, CP a tech.

poradenstvo ZDARMA
  platí pri kúpe uceleného komína SF 

doprava v rámci Bratislavského 
kraja ZDARMA

188 €
Sporák ELENKA
varenie a pečenie
7 kW, 52 kg, Ø 130 mm
740 x 520 x 805 mm
prevedenie  
(dymovina)  P/Ľ

Profi keramický 
komínový systém
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VRECOVANIE

STAVEBNÉ CENTRUM

4,80 €

BIG BAG
rozmer: 90 x 90 x 80 cm

EEEEEEEEEEEEEE

LIAPOR/ KERAMZIT
Keramický granulát  
vhodný ako izolačný  
podsyp na vyrovnávanie  
nerovných plôch.

cena50 l vrece
frakcia  1-4

 4-8

 8-16

7,14 €
6,07 €
6,07 €

cena/m3

 83,38 €
73,08 €
67,41 €

frakcia  1-4

 4-8

 8-16

objem: cisterna

KAMENIVO voľne ložené
frakcia: 16 – 22 mm

PIESOK voľne ložený

DOLOMIT voľne ložený
frakcia: 4 – 8 mm

KAMENIVO voľne ložené
frakcia: 0 – 22 mm

MELAFÝR voľne ložený
frakcia: 0 – 4 mm

KAMENIVO voľne ložené
frakcia: 0 – 4 mm

DOLOMIT voľne ložený
frakcia: 16 – 32 mm

16,00 €/t

19,80 €/t

22,50 €/t

16,00 €/t

22,50 €/t

19,80 €/t

38,40 €/t

frakcia  1-4

 4-8

 8-16

BIG-BAG
 113,57 €
102,76 €
98,84 €

cena
obj. hmotnosť/m3 

1-4 500 kg

4-8 350 kg

8-16 275 kg
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ZAMESTNANIE, SLUŽBY, VTIPY

Pre posilnenie pracovného tímu príjmeme pracovníkov 
do tlačiarenskej prevádzky na pozíciu:

TLAČIAR - STROJMAJSTER

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:
» miesto výkonu práce - Trnava
» možnosť pracovať aj na vedľajší PP, 
   (živnosť, dohoda)

PONÚKANÝ PLAT:
» základná zložka mzdy  
   980 € (brutto) / mesiac
» + variabilná zložka, až do výšky 2 000 €

NÁPLŇ PRÁCE:
» obsluha rotačného offsetového     
tlačiarenského stroja ROTOMAN (16, 32 strán)

POŽIADAVKY:
» min. 1 rok prax v oblasti offsetovej       
tlače na pozícii tlačiar

REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2,
917 01 Trnava

0905 555 044

rado@regionpress.sk

w w w.regionpress.sk

»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce 
0940 384 665
»Vodoinštalatér 
0903 969 126
»DOMÁCI MAJSTER – údrž-
ba, drob.opravy, batérie, 
sifóny, WC, vypínače, prac.
dosky, vŕtanie dier, kúpeľ-
ne – obklad, mon.doplnky, 
plávaj.pod., vysprávky, 
maľby 0918 781 012
»GLAZOVANIE VANÍ. 29 rokov 
prax, 6 rokov záruka. Cena 
60 €. Tel.: 0904 267 926 
www.glazovanievani.es-
tranky.sk

»Rekonštrukcie bytov a kú-
peľní, obklady, voda a elek-
troinštalácie. 
0908 570 594, www.vrab-
lic.sk

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

»Maľby, podlahy
0915 462 513

»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

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA TV, ELEKTRO

DOVOLENKA

VZDELANIE

KURZY

AUTO MOTO

AUTO SKLO

ZVIERATÁ

OZNAM

DOVOLENKA

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

PÔŽIČKY

OPRAVA SPORÁKOV

ČISTENIE

PONUKA PRÁCE

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

ČALÚNENIE

REKONŠTRUKCIE

REMESELNÍCI

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

OPRAVA PRAČIEK

Vtipy 
týždňa

» Chuck norris išiel do krč-
my a pri bicykli si nechal 
papier ik ,“neodporúčam 
kradnúť CHUCK NORRIS.“
O hodinu vyšiel z krčmy a 
uvidel lístok „neoporúčam 
naháňať PETER SAGAN.

» Viete čo znamená 
skratka ZRPŠ 
-Zajtra Ráno Podpálime 
Školu.

» Učiteľka dá Jankovi 
poznámku: „váš syn nič 
nevie.“ 
Otec dopíše: „preto chodí 
do školy...“

» Prečo sa Janko Hraško 
nekúpe? 
Lebo by vyklíčil.

» Ide babka po púšti a 
vyvrie jej voda z kolena.  

» Syn sa pýta otca: Oci, aké 
je to byť opitý? Otec: Synu 
pozri vonku na tých dvoch 
psov. Keď si opitý vidíš šty -
roch. Syn: Ale oci , tam je 
iba jeden pes.

»   Upratovačka na policaj-
nej stanici ohlasuje znásil-
nenie. Policajt spisuje zápis-
nicu a pýta sa upratovačky: 
- Pani a nemohli ste ujsť? 
Ona rozčúlene odpovedá: 
- A ako? Na pravo stena, na 
ľavo stena, on za mnou a 
vpredu už som mala pou-
mývané.

» Horoskop na zajtra: 
Zajtra Vás budú všetci 
chváliť, nosiť na rukách a 
zahŕňať kvetinami. 
Pohreb je už taký... 

 » redakcia
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POLITICKÁ INZERCIA / ZAMESTNANIE, SLUŽBY

»Kúpim byt v Petržalke aj 
zadĺžený 0907 784 338 

»Dám do prenájmu 1 i.byt v 
BA1/4. Tel.: 0951 163 091

»Predám pozemok v Mod-
re - Trnavská ul., vedený 
ako trávnatý porast, 2 x 
vihohrad zaregistrovaný, 
záhrada. Príjazdová cesta 
je možná z dvoch strán, šír-
ka cca 10,30 - 12,70 m. Cel-
kom 3190 m2, typ pozemku 
E/C, 40€/m2, 0908 152 490

»Kúpim byt v Bratislave 
0948 008 910
»Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507
»Kúpim garáž v Bratislave. 
Platba v hotovosti 
0918 479 756
»Kúpim stavebný pozemok 
v Bratislave vhodný na 
stavbu rodinného domu. 
Nie RK 0918 479 756
»Kúpim, byt v Petržalke Nie 
RK 0944 860 729
»Vezmem do prenájmu 1 
alebo 2i byt v BA, T. 0940 
834 389
»Vezmem do prenájmu 3 
alebo 4i byt v BA, Ďakujem 
T. 0910 873 862
»Kúpim 1 alebo 2i byt v BA, 
T. 0940 834 389
»Kúpim 3 alebo 4i byt v BA, 
Ďakujem T. 0910 873 862

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

»Vezmem do prenájmu RD v 
BA, Ďakujem 
T. 0910 873 862

»Kúpim haki lešenie, 
0908 532 682 
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. 
T.č.: 0905 925 991

»Kúpim staré hodinky, min-
ce, bankovky, odznaky, kni-
hy. Tel.: 0903 753 758 
»Kúpim rôzne starožitnosti 
aj v poškodenom stave. 
Tel.: 0903 753 758 
»Kúpim zlaté 1,2,5,10 duká-
ty CSR, CSSR, Rak.-Uhorska 
a iné zlaté a strieborné 
mince a papierové peniaze 
mob.0944 120 497 

»Kúpim staré Primky a iné 
mechanické hodinky. 
Tel.: 0905 767 777

»Kuchár menučkár hľadá 
prácu 0904 585 976 

Občianska
riadková
inzercia

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

14 RÔZNE / iné    

CHCETE 
SI PODAŤ 
INZERÁT?

POŠLITE  SMS

07 REALITY / iné       

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

… pre budúce generácie.

                                     
         Žalúzie - Siete; Predaj - montáž

 Plastové okná
Profesionálny Servis plastových okien.

Výhodná cena servisu so zárukou.
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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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Príjmeme 
spoľahlivé  panie 

na upratovanie 
kancelárskych priestorov  

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

Kontakt: 0905 758 469 
0915 948 417
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tel.: 0949 85 11 10

sedačky, postele,
koberce, 

kožené sedačky

tepujem.sktepujem.sktepujem.sk
HĹBKOVÉ TEPOVANIE
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PRIJMEME
vodiča sk. C
rozvoz po Slovensku
vozidlom do 12 ton

0905 401 532
0905 245 918

mzda 50 €/deň
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∙ Široká ponuka
   práce na kamión
∙ Jazdíme SK + EU
∙ Zánovný vozový park
∙ Priem. hr. mzda 600 €
   + diéty + odmeny =
   možný zárobok 2.400 €

0908 203 203
www.ruzatransport.sk

Prijmeme
vodičov MKD
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Hľadám
brigádničku,

vitálnu dôchodkyňu

do OC Lamač na predaj

včelích produktov.

Mzda: 3,50 € hod.

 a odmeny. 

Tel.: 0905 714 017

Milí priatelia, Vláda hovorí o tom, 
že sa máme najlepšie za celú históriu 
Slovenska. Ja vravím, že kradne sa 
najviac za celú históriu Slovenska 
a bežní občania sa majú horšie. 

Je do neba volajúce, že vláda dá 
800,000,000 € za mýtny systém, 
ktorý nefunguje a 1,600,000,000 € 
za stíhačky, ktoré sú nám nanič. 
Zase sa pár ľudí nabalilo na úkor nás 
všetkých. Takýchto nezmyselných a 
pre mňa pofi derných výdajov štátu 
je niekoľko, no iba tieto dva výdaje 
robia dokopy 2,4 miliardy €, čo by 
stačilo na navýšenie dôchodku 
pre každého seniora a invalida o 
100 eur mesačne.

Áno, hovorím to preto, lebo naj-
horšie sa na Slovensku majú dô-
chodci a invalidi. Priemerný dô-
chodok je okolo 450 €, z čoho 230 
ide na prevádzku domu (energie a 
drobné opravy), 10 telefón, 60 lieky, 
60 drogéria (pracie prášky, čistiace 
prostriedky a kozmetika) a dôchod-
ca reálne žije z 90€ na mesiac, čo sú 
3€ denne. Raňajky, obed a večera 
dokopy za 3 €, to je veru „prospe-
rita“.. A to nehovorím o cca 100,000 
občanoch, ktorí žijú z menej ako 300€ 
mesačne. Keď sa stane niečo nepred-
vídateľné (napr.vážna choroba), tak 
si musí dôchodca požičať od rodiny 
alebo od úžerníckych splátkových 
spoločností, lebo banka dôchodcovi 

nepožičia. Aj preto je na Slovensku 
22 tisíc ľudí s exekúciou len vďaka 
Kiskovým splátkovým fi rmám, čo je 
pre predstavu taký počet obyvateľov, 
ako žije v meste Pezinok alebo Vra-
nov nad Topľou. Takého máme teraz 
prezidenta, slniečkára, ktorý napá-
chal veľa škody svojim podnikaním a 
ešte viac škody svojím nič nerobením 
v prezidentskom paláci. 

Ak si znovu zvolíte slniečkára 
(Mistrík alebo Čaputová), resp. pri-
takávača vládnej koalície (Šefčovič), 
nič sa pre vás nezmení.

Ja vám, milí občania, naopak sľu-
bujem, že ako prezident NEDOVO-
LÍM rozkrádanie štátu a budem 
robiť všetko preto, aby ušetrené 
peniaze išli dôchodcom a inva-
lidom. Nieje predsa normálne, že 
niekto celý život tvrdo pracuje a musí 
trieť biedu, pričom politici rozkráda-
jú náš štát.

Som bojovník, ktorý sa riadi prá-
vom a doteraz nikdy neprehral. Ani 
v boji o lepší život dôchodcov nepre-
hrám, lebo vo funkcii musí prezident 
byť prezidentom všetkých občanov.

HARABIN: Pre našich (starých) rodičov

Štefan Harabin
čianský kandidát 
na prezidenta SR

byť prezidentom všet
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MUŽOV AJ ŽENY NA POZÍCIU

LISÁR/LISÁRKA
(OBSLUHA LISU, LISOVANIE GUMY)

(520€/MES. + 0,12€/HOD. + 0,90€/HOD. 
+ 0,09€/HOD. + PRÍPLATKY)

MIESTO PRÁCE: DOLNÉ VESTENICE

- MONTÁŽNIK 
(SKLADANIE A MONTOVANIE SKRÍŇ)

(650€/MES. + 0,20€/HOD. + 100€ + 50€ 
+ 50€ + PRÍPLATKY)

- ELEKTROMONTÁŽNIK
(704€/MES. + 0,20€/HOD. + 100€ + 50€ 

+ 50€ + PRÍPLATKY)
MIESTO PRÁCE: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

UBYTOVANIE ZABEZPEČUJE FIRMA
Kontakt: 0918 493 960

mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA PRIJME:

09
-4
0
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
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KURZ SBS

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

Volajte: 0904 001 475

195 €
CENA 

v BRATISLAVE
kurz začína 11.03. 2019

HESTIA, n.o.  ŠZ, ZS a ADOS prijme:

Poskytujeme sociálne služby:

ako Špecializované zariadenie (ŠZ) a Zariadenie pre seniorov (ZS). 

Poskytujeme aj ošetrovateľské služby.  Ambuluje u nás praktická 

lekárka, dochádza neurológ, psychiater, chirurg a urológ. 

Viac informácií nájdete na www.hestia.sk 
Ing. Dobrotková, MPH, riaditeľka, mobil: 0902 144 492

dobrotkova@stonline.sk, adresa: Bošániho 2, 841 02 Bratislava

OPATROVATEĽKA - 4€ / hod. (brutto)
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PROBLÉMY S VLASMI
Kvôli mnohým otázkam čitateľov znovu zverejňujeme adresu 
firmy KVATROFIN s.r.o., ktorá sa úspešne zaoberá predajom 
vlasovej kúry SALON TEXTURES.
Prednedávnom sme priniesli rozhovor s vedením tejto firmy o 
problematike vypadávaniu vlasov a o výrobkoch SALON TEXTURES, 
ktoré táto firma veľmi úspešne uviedla na tuzemský trh.
Dozvedeli sme sa o prípravkoch, ktoré vyvinuli podľa najnovšej 
technológie špičkoví odborníci z USA. Kompletná vlasová kúra sa skladá 
z terapeutického vlasového šampóna za 23 € a kondicionéra za 16 €. 
Podľa obrovského ohlasu spokojných zákazníkov sa konečne osvedčil 
preparát, ktorý skutočne zastaví padanie vlasov 
a obnoví ich nový rast. Zároveň nás zástupcovia 
firmy ubezpečili, že tieto prípravky je možné získať  
nielen v mieste firmy, ale veľmi rýchlo vybavujú 
písomné aj telefonické objednávky, a to zaslaním 
tovaru na dobierku.

www.vlasovakura.sk
KVATROFIN s.r.o., Škarniclovská 1, 
909 01 Skalica, tel.: 034/664 74 35
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5-dňový
autobusový 

zájazd do Paríža

-40%

 265 €
159 €

TEL: 0948 479 714
www.daka.sk
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Ponúkame prácu na pozíciu 
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na rôznych projektoch v Nemecku.
Skladanie a zváranie konštrukcií.
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- prax v odbore
- vlastné auto výhodou
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- stabilnú a dlhodobú prácu na HPP
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- cesta a ubytovanie hradené
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- pracovný odev
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e-mailom na 12$3$4+--56$&73")
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