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°  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

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

RENOVÁCIA DVERÍ
A 

ZÁRUBNÍ

európska jednotka v renováciách
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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.
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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
32

-0
05

0-
1

Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov  

a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

Práce vo výškach               0903 969 611   

Pozor na prílišné sebavedomie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Krásny jarný čas vám želám za celú 
našu redakciu, vážení čitatelia. Najskôr 
jedno obzretie sa v čase a úprimné blaho-
želanie budúcej pani prezidentke, spojené 
s nádejou, že sa jej podarí v úrade hlavy 
štátu naplniť tieto jej slová: „Hodnoty 
ako ľudskosť, humanizmus, solidarita a 
pravda sú dôležité pre množstvo ľudí na 
Slovensku a k týmto hodnotám sa musíme 
vrátiť!“ (Zuzana Čaputová)

Nuž a hneď aj výhľad do nadchádzajú-
ceho týždňa – tam môžeme vidieť veľmi 
silnú symboliku v historických súvislos-
tiach, oveľa starších. Desiateho apríla 1912 
totiž na svoju prvú plavbu vyplával par-
ník Titanic. A o štyri dni neskôr, dvadsať 
minút pred polnocou sa potopil. Nech dá 
Boh večnú slávu jeho obetiam. Tým, ktoré 
nemuseli byť. Keby nebolo samoľúbosti, 
spupnosti, keby nebolo ignorácie zdravé-
ho rozumu, keby nebolo honby po sláve, 
moci a zisku. Nič vám to nepripomína? Ak 
nie, treba precitnúť, ak áno, škoda ďalších 
úvah. Všetkým nám je jasné, o čo ide. A 
určite nielen v ľadovcových vodách Atlan-
tiku.

Nuž a ešte dva významné dátumy nás 
v najbližšom týždni čakajú. Oba je dob-
ré si pripomenúť. Deň narcisov je dňom 
boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v 
žltej farbe umelých a živých narcisov na 

podporu všetkých, ktorí čelia zákernej 
rakovine. Zakúpením tohto jarnej kviet-
ku dobrovoľnou čiastkou každý vyjadrí 
spolupatričnosť a podporu onkologickým 
pacientom. Finančná zbierka sa vracia 
verejnosti späť vo forme financovania 
programov a projektov na podporu onko-
logických pacientov i širokej verejnosti. A 
napokon - Medzinárodný deň solidarity 
oslobodených politických väzňov a bojov-
níkov proti fašizmu. Ten nám pripomína 
oslobodenie väzňov z nacistického kon-
centračného tábora v Buchenwalde v roku 
1945. Išlo o jeden z najväčších táborov na 
nemeckej pôde, ktorý zriadili v lete roku 
1937. Ocitlo sa tu približne 250 000 ľudí z 
36 krajín. Počet úmrtí je odhadovaný na 
56 000 osôb, z nich 11 000 Židov. Títo ľudia 
sa stali obeťami nútenej práce v nepriaz-
nivých podmienkach, zomierali v dôsled-
ku hladu, vyčerpania, choroby, ľudských 
experimentov, ale aj činmi a 
zneužívaním SS stráže.

Nie, nechcem skončiť 
smutnou témou, je predsa 
úžasná jar. Užívajme si ju 
plnými dúškami. Našu 
„slovenskú“ jar! Všet-
ko dobré vám!

AJ VY CHCETE INZEROVAŤ?  BRATISLAVSKO@REGIONPRESS.SK
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Eva Horáková   0907 702 195
Mgr. Simona Psotná 0905 719 134 
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Aké jedlá sú pre žlčník najriskantnej-
šie?

Žlčník je dôležitý orgán pri metaboliz-
me tukov. Preto všetky tučné a mastné 
jedlá spôsobujú zvýšenú tvorbu žlče v žlč-
níku. Ľudia s vyoperovaným žlčníkom by 
sa mali vyvarovať jednorazovému príjmu 
mastného jedla. Ale nielen oni. Vyprovo-
kovaná tvorba žlče môže u niektorých ľudí 
vyvolať žlčníkový záchvat, alebo „iba“ ne-
voľnosť, pocity plnosti v bruchu s bolesťa-
mi pod pravým rebrovým oblúkom, nieke-
dy až s vyžarovaním pod pravú lopatku.

Nebezpečné sú všetky vysmážané jedlá 
– vysmážané mastné mäso, ale aj vysmá-
žaná zelenina, podávané často spolu s 
hranolkami alebo čipsami. Rizikové sú aj 
ťažké dezerty, pikantné jedlá, morské prí-
šery, majonézy, kysnuté koláče, oriešky.
Čo pomáha tráveniu

Pred konzumáciou mastného sa odpo-
rúča tzv. stomachikum alebo digestívum 
– najčastejšie aperitív, obyčajne horký 
destilát, citliví ľudia, ktorí vedia o svo-
jich problémoch, obyčajne užijú tablety s 
obsahom enzýmov. Vhodná je aj citróno-
vá šťava v sýtenej minerálnej vode alebo 
sóde, čerstvé jablko alebo plátok ananásu.
Čo je dobre ohľadom na žlčník vypustiť 
na dovolenke?

V prímorských krajinách je častou chy-
bou, ktorú robia ľudia z neznalosti kon-
zumácia morských príšer – darov mora 
spolu s destilátom. Miestni vedia, že naj-
lepšie je k nim víno, inak dochádza často k 
podráždeniu žlčníka. Štipľavé jedlá treba 

rovnako konzumovať obozretne. Chilli 
con carne podľa miestnej receptúry je ťaž-
kou skúškou pre celý tráviaci trakt – môže 
vyvolať pyrózu, teda pálenie záhy, ktorá 
niekedy dokonca môže imitovať až srdco-
vý infarkt, žlčníkový záchvat, alebo navo-
dí „iba“ hnačkovitý stav. Každá odchýlka 
v transporte v tráviacom trakte znamená, 
že potrava alebo jedlo „nesadlo“ a treba sa 
mu do budúcna vyhýbať. 
Najriskantnejšie potraviny, koreniny 
a nápoje

Sú to vlastne všetky vysmážané, ope-
kané a fritované jedlá. U rizikových ľudí 
je vhodné dusenie, restovanie, grilovanie, 
ale nie dlhé. A z korenín hlavne bylinky, 
nie pikantné papriky alebo horčice.
Aké športy môžu podráždiť žlčník? 

Nebezpečné športy v súvislosti so žlč-
níkom u zdravých ľudí neexistujú. Iná 
situácia je u ľudí, ktorí majú v žlčníku tzv. 
piesok, alebo kameň. Tieto sa môžu pri 
náhlom pohybe posunúť a upchať tak pri-
rodzený odtok žlče a žlčníková kolika je 
na svete. Medzi jedlom a cvičením má byť 
minimálne jedna hodina.

Ako Vás bolí pod pravým 
rebrovým oblúkom a vyža-
ruje pod pravú lopatku, 
vyhľadajte lekára. Pravde-
podobnosť podráždeného 
žlčníka je veľká.

Žlčník a strava

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

na.
ravým 

vyža-
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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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REZANIE
BETÓNU

» Jadrové vŕtanie
» Búracie práce
» Murárske práce
» Odvoz - statik - elektr.

0904 328 983
info@rezanie-betonu.com
www.rezanie-betonu.com 51
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

AKCIA ZĽAVA DO 35% Možnosť výhry 300 €

balkóny terasyzimné záhrady 
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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
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tel.: 0949 85 11 10

sedačky, postele,
koberce, 

kožené sedačky

tepujem.sktepujem.sktepujem.sk
HĹBKOVÉ TEPOVANIE
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ELEKTRO 
PRÁCE

AJ DROBNÉ

Tel.: 0905 416 922 
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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Vykonávame 
všetky druhy 

STAVEBNÝCH PRÁC 
IZOLÁCIE STRIECH 
OPRAVY DOMOV 

za výhodné ceny

0902 272 708
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ELEKTRIKÁR

KVALITNE a SPOĽAHLIVO

volajte
0904 763 222

elektroinštalačné 
práce BYTOV a RD
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NÁTER  STARŠÍCH
DVERÍ A OKIEN

02/659 674 21, 0905 621 229
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO

VIZITKY
0905 799 782
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AUTO-MOTO, SLUŽBY
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78 m2, 1. posch., obchodný dom AFK, 
Záhorácka ul., Malacky

priestor vhodný na obchod, kanceláriu, 
služby, salón krásy a podobné

PREDÁM, ALEBO DÁM DO PRENÁJMU

Info: 0911 709 042
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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

www.regionpress.sk
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PRÁVNIK RADÍ / VZDELANIE
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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

Pri komparácii právnej úpravy náj-
mu bytu podľa Občianskeho zákon-
níka (ďalej len „OZ“) a krátkodobého 
nájmu bytu (ďalej len „KNB“) podľa Zá-
kona o krátkodobom nájme bytu (ďalej 
len „ZKNB“) je možno v  rámci týchto 
úprav badať viacero markantných 
rozdielov, ktoré sa týkajú najmä záni-
ku nájomného vzťahu. Na rozdiel od 
prísne formalizovanej úpravy zániku 
nájmu bytu na základe výpovede ná-
jomnej zmluvy podľa OZ, úprava zá-
niku nájmu bytu zakotvená v ZKNB je 
flexibilnejšia a účastníkom nájomného 
vzťahu poskytuje zmluvnú voľnosť vo 
väčšej miere. 

OZ upravuje presne určený výpo-
vedné dôvody, ktoré v žiadnom prípa-
de nemožno rozširovať. Naopak ZKNB 
popri zákonných výpovedných dôvo-
doch umožňuje zmluvným stranám, 
aby si zmluvne dohodli ďalšie výpo-
vedné dôvody. Tieto však musia spĺňať 
podmienku, že ide o dôvod, pre ktorý 
nemožno spravodlivo požadovať trva-
nie nájomného pomeru. K zániku KNB 
môže dôjsť aj odstúpením od nájomnej 
zmluvy, pričom rovnako ako pri výpo-
vedi si zmluvné strany môžu osobitne 
dojednať aj ďalšie dôvody odstúpenia 
odlišné od tých, ktoré uvádza ZKNB. 
Odstúpením od nájomnej zmluvy pod-
ľa OZ sa zmluva zrušuje od začiatku. 

Naopak pri KNB sa pri odstúpení 
nájomná zmluva zrušuje od okamihu 
doručenia odstúpenia jej adresátovi. 

Ďalším rozdielom je dĺžka výpovednej 
doby a okamih začatia plynutia výpo-
vednej doby. Podľa OZ je výpovedná 
doba minimálne 3 mesiace, pričom 
začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci doručenia 
výpovede. 

Za určitých podmienok (ak je ná-
jomca v  hmotnej núdzi, ktorú si sám 
nespôsobil) môže byť táto lehota predĺ-
žená o ochrannú dobu, ktorá trvá 6 me-
siacov. Na druhej strane podľa ZKNB 
je výpovedná doba najmenej 1 mesiac 
a pri určitých výpovedných dôvodoch 
len 15 dní, pričom výpovedná doba 
začína plynúť dňom nasledujúcim po 
dni doručenia výpovede a teda proces 
ukončenia takéhoto nájomného vzťahu 
môže byť výrazne rychlejší. 

Výhodou KNB pre prenajímateľa 
je, že v prípade ukončenia KNB mu ne-
vzniká povinnosť poskytnúť nájomcovi 
bytové náhrady. Záverom si dovoľuje-
me upozorniť na podmienku uplatne-
nia právneho režimu ZKNB, ktorou je 
okrem iného aj požiadavka registrácie 
prenajímateľa podľa Zákona o  dani 
z príjmov v zákonnej lehote.

Nájom bytu a krátkodobý nájom bytu

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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TRÁVNIK 
BEZ ÚDRŽBY...

KUPÓN NA Z¼AVU

Platí len do 30. 4. 2019!  
Vz ahuje sa iba na tovar v predajni. 
Z avy sa nes ítavajú, neplatí spätne, 
na akciový tovar ani na objednávku.
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6x v SR / Bratislava, Martin, 
Nitra, Trenčín, Trnava, Žilina

umelá tráva 
Blackburn
všívaný, bez nopkov, 
v šírkach 1,33, 2 a 4 m

u
B

5,59

E/m2

4,59
akciová cena

umelá tráva 
Cricket
vpichovaný, s nopkami, 
v šírkach 1,33, 2 a 4 m

E/m2

3,99

2,99
akciová cena

 umelá tráva 
 predstavuje ideálne riešenie  
 pre miesta, kde nemôže byť 
 použitý prírodný trávnik

 jednoduchá na údržbu
 perfektný vzhľad
 žiadne kosenie, hnojenie, 

 zalievanie, stačí len zamiesť 
 či opláchnuť vodou 
 a je zase čisto

máme 
najväčší 

výber
kobercov, 

PVC a vinylu
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PV
bytové PVC 

ponúkame tiež v šírkach5mpoposkytujeme komplexné služby

profesionálne 
nainštalujeme

koberce
aj PVC

tovar dovezieme 
po celej SR
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poskyytujem

rezanie podlahovej 
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BRENO.sk

KUPÓN NA Z¼AVU9 ÓÓÓÓÓ

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno.sk
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PROMONT GLASS s.r.o. D R E V O  -  H L I N Í K  -  O C E Ľ  -  S K L O  -  P L E C H  -  B R A M A C

POZOR!     JARNÁ AKCIA  30% ZĽAVY

Od základov až po strechu... 0915 135 811    0918 623 064

RÁMOVÉ ZASKLENIE

ZÁHRADNÉ DOMČEKY PRÍSTREŠKY PRE AUTÁ

2222
rokov

D R E V O H L I N Í K O C E Ľ S K L O P L E C H B R A M A CL I N Í K O C E Ľ S K L O P L E C HD R E V O H L I N Í K O C E Ľ S K L O P L E C H B R A M A CÍ
TERASY   ZIMNÉ ZÁHRADY   PRÍSTRESKY   ALTÁNKY   BALKÓNYˇ

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

www.promontglass.skpromontglass@promontglass.skPPk realizáciik realizáciik realizácii
kompletnej terasykompletnej terasykompletnej terasy

DARČEKDARČEKDARČEK
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PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2019

Oficiálnou víťazkou druhého kola 
prezidentských volieb je Zuzana 
Čaputová so ziskom 58,4 percenta 
hlasov. Maroš Šefčovič získal 41,59 
percenta hlasov. Oficiálne výsled-
ky potvrdila Štátna komisia pre 
voľby a kontrolu financovania po-
litických strán. 

„Na základe takéhoto výsledku vo-
lieb, sčítania hlasov aj štátna komisia 
skonštatovala svojím uznesením, že za 
prezidentku SR bola zvolená pani Zuza-
na Čaputová,“ vyhlásil predseda komi-
sie Eduard Bárány a zagratuloval víťaz-
ke volieb. Poďakoval zároveň všetkým 
ďalším kandidátom, ktorí sa zúčastnili 
na voľbách, a tiež tým, ktorí sa podieľali 
na ich organizácii.

Celoplošne okrem Prešova
Budúcu prezidentku si voliči väčši-

novo vybrali v siedmich slovenských 
samosprávnych krajoch, výnimkou 
bol iba Prešovský, v ktorom zvíťazil jej 
protikandidát Maroš Sefčovič. Celkovo 
Zuzanu Čaputovú volilo 1.056.582 vo-
ličov, Marošovi Šefčovičovi odovzdalo 
svoj hlas 752.403 voličov. Volebná účasť 
dosiahla 41,79 percenta, čo je 1.847.417 
voličov. Oproti prvému kolu bola účasť 
nižšia.

Naša krajina je takmer unikát
Slovensko sa po víťazstve Zuzany Ča-

putovej v sobotňajších prezidentských 
voľbách stane po jej inaugurácii v júni 
ôsmou krajinou Európskej únie, ktorá 
má na čele ženu, informovala agentúra 
AFP. Ženy sú v súčasnosti na čele šty-
roch ďalších európskych krajín, ktoré 
nie sú členskými krajinami EÚ. Erna 
Solbergová v Nórsku, Katrín Jakobsdót-

tir na Islande a Ana Brnabičová v Srb-
sku zastávajú posty premiérky. Salome 
Zurabišviliová je od decembra minulé-
ho roka prezidentkou Gruzínska.

Dámsky klub blahoželal
Prezidentky Litvy a Estónska po-

priali Zuzane Čaputovej k víťazstvu v 
prezidentských voľbách v SR. „Gratu-
lujem, Zuzana Čaputová, novozvolená 
prezidentka Slovenska! Želám vám 
veľa úspechu pri službe svojej krajine 
a jej obyvateľom!“ napísala na Twitteri 
litovská prezidentka Dalia Grybaus-
kaite. Bývalá eurokomisárka je prvou 
ženou na poste hlavy štátu v Litve od 
júla 2009. Rovnakú platformu využila aj 
prvá prezidentka ďalšej pobaltskej kra-
jiny, Estónska, Kersti Kaljulaidová, kto-
rá nastúpila do funkcie v októbri 2016. 
Ku svojej gratulácii dodala: „Teším sa 
na mnohé zaujímavé rozhovory, plod-
nú bilaterálnu spoluprácu a spoločnú 
ochranu našich hodnôt a zásad.“ Ku 
gratuláciám sa pridala aj súčasná pred-
sedníčka Valného zhromaždenia OSN 
María Fernanda Espinosová. „Blahože-
lám Zuzane Čaputovej k jej zvoleniu za 
prvú prezidentku Slovenska. Potrebuje-
me viac žien pri moci, aby sme dosiahli 
zmenu. Pokračujme v budovaní sveta 
so skutočnou rovnosťou pohlaví,“ na-
písala vo svojom tvíte bývalá minister-
ka zahraničných vecí juhoamerického 
Ekvádora.

Rozporné domáce hodnotenie
„Nezávislý kandidát na preziden-

ta SR s podporou strany Smer-SD pán 
Maroš Šefčovič získal v druhom kole 
prezidentských volieb podporu viac ako 
750 000 hlasov našich občanov. Z tejto 

voľby, na rozdiel od opozičných parla-
mentných strán, vyšla strana Smer-SD 
posilnená. Zároveň blahoželáme pani 
Zuzane Čaputovej k zvoleniu za pre-
zidentku Slovenskej republiky.“ To sa 
hovorí v oficiálnom vyhlásení strany, 
ktorá nominovala protikandidáta. Jej 
odchádzajúci podpredseda Peter Kaži-
mír však nesúhlasí so Smerom-SD, stra-
na by podľa neho mala priznať prehru. 
„Ako by mohla byť najsilnejšia politická 
strana v krajine posilnená volebným 
procesom, v ktorom, aby neuškodila 
vlastnému kandidátovi, nemohla sa 
k nemu ani naplno prihlásiť. Jediným 
posilneným je Maroš Šefčovič, ktorý v 
osobnej voľbe získal podporu trištvrte 
milióna voličov zo všetkých kútov Slo-
venska,“ vyhlásil prostredníctvom tla-
čovej agentúry Peter Kažimír. Podľa jeho 
názoru je potrebné si priznať, že strana 
Smer-SD voľby prehrala. 

A toto sa dobre sleduje
Americký denník The New York Ti-

mes zverejnil hneď päť článkov o výsled-
ku prezidentských volieb na Slovensku.
Publikoval správu agentúry Associated 
Press s titulkom „Liberálny nováčik Ča-
putová bola zvolená za prvú slovenskú 
prezidentku... Liberálna environmen-
tálna aktivistka a relatívny nováčik v 
politike prilákala voličov zhrozených 
korupciou a politikou hlavných strán“, 
píše sa tiež v článku.

Aj Reuters zdôraznil, že Zuzana Ča-
putová využila verejný hnev nad korup-
ciou a zoslabila trend víťaziacich popu-
listov a politikov vystupujúcich proti EÚ 
v Európe. The New York Times publiko-
val ešte ďalšie dva materiály agentúry 
Reuters o vývine výsledkov hlasovania 
po čiastkovom a konečnom sčítaní hla-
sov. Onedlho denník zverejnil aj roz-
siahly článok od vlastných reportérov. 
„Využijúc vlnu nespokojnosti verejnosti 
s rozšírenou korupciou, ale odmietajúc 
zapojiť sa do osobných útokov na svo-

jich oponentov, sľúbila, že vráti slušnosť 
do slovenskej, často toxickej politickej 
klímy,“ napísali reportéri Marc Santora 
a Miroslava Germanová.

„Rozsiahle konšpirácie boli hodené 
do toxickej vyhne rétoriky - v krajine, 
ktorá zaznamenala v posledných ro-
koch výrazný vzostup extrémistických 
skupín. Konečné výsledky sú víťaz-
stvom iného typu politiky,“ píše NYT.
BBC: Kandidátka bez politickej skúse-
nosti porazila vysokopostaveného dip-
lomata
AFP: Pozorovatelia prirovnávajú Čapu-
tovú k Macronovi. 
Reuters: Víťazom prezidentských vo-
lieb je slovenská Erin Brokovichová

( podľa americkej bojovníčky za život-
né prostredie, ktorú vo filme z roku 2000 
stvárnila Julia Robertsová.)

A toto tu ešte nebolo

Spracoval: (ib)
Foto: Financial Times, archív

„Je dôležité snažiť sa na Slovensku o pravdivú a korektnú politiku“ - Z.Č.

Výsledok prezidentských volieb 
je vzburou občianskej spoločnosti

Foto: archív

Graf a tabuľka                                                                                                              zdroj: ŠÚ SR

Tabuľka
Počet volebných okrskov          5 940 
Počet a podiel odovzdaných zápisníc okrskových volebných komisií          5 940  100,00 %
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov1  4 419 883
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní2 a účasť 1 847 417    41,79 %
Počet a podiel voličov, ktorí odovzdali obálku3 1 847 115   99,98 %
Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov4 1 808 985    97,93 %

Za všetko hovorí aj titulná strana pon-
delkového vydania najrenomovanej-
ších novín na svete – The Financial 
Times. Napokon, tú si pozrite sami.
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ZAMESTNANIE, SLUŽBY

»GLAZOVANIE VANÍ. 29 rokov 
prax, 6 rokov záruka. Cena 
60 €. Tel.: 0904 267 926 
www.glazovanievani.
estranky.sk
»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce 
0940 384 665
»Glazúrovanie vaní 0905 
983 602
»Výroba montáž opravy 
nábytku, kuch.liniek. 
T: 0905 807 964

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

»Zemné a výkopové práce 
bágrami, výkopy základov 
pre rod.domy, úpravy teré-
nu a pozemkov
0944 037 744, www.nech-
sapaci-zemneprace.web-
node.sk

»www.vodo-instalater.sk 
0903 557 127

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

»Maľby nátery stierky 
0949 576 829
»Maľby, podlahy 
0915 462 513
»M a ľov k y - r ýc h le - č i s t o 
0905 723 981

»ZIMMERMANN 
0905 54 74 76
»Matúš 0905 616 431

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

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

»Prídem k Vám 0902 257 
996, 0910 803 603

Komerčná
riadková
inzercia

REKONŠTRUKCIE

SLUŽBY

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA TV, ELEKTRO

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

DOVOLENKA

ZVIERATÁ

PREPRAVA

SLUŽBY

OKNÁ

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

ČALÚNENIE

REMESELNÍCI

VODA-KÚRENIE-PLYN

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

OPRAVA PRAČIEK

»Predám veterána Austin 
A40, cena dohodou. 
Tel. 0902 743 401 

»Kúpim havarované alebo 
motoricky poškodené auto, 
motocykel. 
Tel. 0905 218 938 

»Prenajmem okamžite za-
riadenú izbu so samostat-
ným vchodom v Petržalke 
študentke alebo zamest-
nanej žene - nefajčiarke, 
0905 269 005 

»Kúpim byt v Bratislave 
0948 008 910
»Kúpim rodinný dom, SP 
alebo byt 35 km od Brati-
slavy. Tel. 0903 765 606 
»Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507
»Predám chatu na samote 
v Malých Karpatoch, 26 á 
pozemok, dobrá cena, 
0903 717 087
»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

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     

»Kúpim 3 alebo 4i byt v BA, 
Ďakujem T. 0910 873 862
»Vezmem do prenájmu RD v 
BA, Ďakujem 
T. 0910 873 862
»Kúpim byt v Petržalke aj 
zadĺžený 0917 708 319
»Kúpim 1 izbový byt v Petr-
žalke 0917 708 319

»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

»Predám motorovú kosu 
putá 0949 363 307
»Predám doma chované 
Brojlerové kurence, dove-
ziem zdarmo. 
Tel.: 0904 323 543 

»Kúpim staršiu vzduchovku 
alebo babetu.
Tel. 0907 374 235 

»Kuchár hľadá prácu
0907 585 976 

Občianska
riadková
inzercia

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

08 STAVBA    

07 REALITY / iné       

16 ZOZNAMKA    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

CHCETE 
SI PODAŤ 
INZERÁT?

POŠLITE  SMS
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Zamestnajte sa ihneď v stabilnej spoločnosti s dlhoročnou tradíciou 
a staňte sa členom nášho tímu 

UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Bratislava 
hľadá kolegov na tieto pozície:

EXPEDIENT/-KA 
miesto výkonu práce BRATISLAVA 
Koľko zarobíte:
Od 800€ brutto + variabilné zložky mzdy
Priemerná mesačná mzda našich expedientov 
v roku 2018 bola od 1000€ do 1200€ brutto
Čo budete vykonávať ako expedient/-ka?
 fyzický príjem a výdaj liekov 

 a zdravotníckeho materiálu 
 manipulácia s liekmi a zdravotníckym 

 materiálom v skladových priestoroch
 príprava liekov a zdravotníckeho materiálu 

 na vyskladnenie
 kontrola a balenie vyskladnených liekov a 

 zdravotníckeho materiálu 

Čo je potrebné preto urobiť?
Pošlite nám svoj životopis na adresu: zamestnanie@unipharma.sk 

UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 
http://www.unipharma.sk

VODIČ/-KA  
BRATISLAVA 
Koľko zarobíte:
Od 935€ brutto + variabilné zložky mzdy
Priemerná mesačná mzda našich vodičov 
v roku 2018 bola od 1160€ do 1350€ brutto
Čo budete vykonávať ako vodič/-ka?
 bezpečne naložiť, doručiť a odovzdať lieky 

 a zdravotnícky materiál s dokladmi 
 odberateľovi  
 dodržiavať pracovný postup pre prepravu 

 liekov a zdravotníckeho materiálu,  sanitačný 
 poriadok a hygienický režim vozidla
 evidovať a zúčtovávať jazdu s motorovým 

 vozidlom

Čo ešte  získate:
FINANČNÉ BENEFITY:
 mimoriadna ročná odmena
 vernostná alebo dochádzková odmena
 mesačný bonus pre najlepších zamestnancov
 referenčný bonus
 príspevok na rekreáciu
 úrazové pripoistenie pre vodičov
 pravidelné príspevky na MHD
 príspevky na mimopracovné aktivity 

 (relax, masáže)
 príspevok k doplnkovému dôchodkovému 

 sporeniu (III. pilier )
 príspevky pri životných a pracovných jubileách

NEFINANČNÉ BENEFITY:
 stabilná práca v prosperujúcej firme
 voľné víkendy 
 čisté, klimatizované, moderné skladové 

 priestory a technické vybavenie
 kvalitný vozový park, klimatizované vozidlá 
 vitamínové balíčky
 zvýhodnené služby vlastnej cestovnej 

 kancelárie 
 zaujímavý sociálny program 
 príspevok na stravu nad rámec zákona
 zvyšovanie kvalifikácie
 možnosť kariérneho rastu 
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Upratovanie kancelárií (práca na 3 hod. denne 
Pondelok až Piatok / začiatok od 15:00  hod.)

 / dostupnosť:               č. 59, 93, 94, 91, 191 ,   nástup od IHNEĎ

PRIJMEME UPRATOVAČKY

Volajte od 09:00 hod do 16:00 hod.
na 0905 756 560, prípadne píšte na praca@euclean.sk

Bratislava - Petržalka ul .Ševčenkova, práca na 
privyrobenie, ponúkaný plat: 300 EUR  čisté / mesiac
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Bratislave

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,5868 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.
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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 

0905 877 690 

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 799 782
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk
Tel.: 0908 914 180

OPERÁTOR VÝROBY 
800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto
��	
�������� 

11 EUR/hod.

��������	
�����������
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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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NASTAVÍM
PRELADÍM

VÁŠ SATELITNÝ 
PRIJÍMAČ

0904 702  269
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STRIHANIE   PSOV

LEN NA OBJEDNÁVKU       
       0910 982 902

VŠETKY PLEMENA
LACHOVA 18, PETRŽALKA


