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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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PRE ZÍSKANIE
 ZĽAVY 

NA KLIMATIZÁCIU S MONTÁŽOU 

ZAVOLAJTE NA
 

0905 554 553 
A POVEDZTE HESLO: BRATISLAVSKO 
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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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STRIHANIE 
PSOV

VŠETKY PLEMENA
LACHOVA 18, PETRŽALKA
LEN NA OBJEDNÁVKU

       0910 982 902
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AF TRADE SLOVAKIA s.r.o.
0944 114 930 • 0902 156 516   www.aftrade.sk

PLASTOVÉ ROLETY
Montujeme aj na tenké rámy okien v zateplených bytovkách

do 175 € do 195 €do 125 €
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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
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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
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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

bratislavsko@regionpress.sk

Redakcia: Martinčekova 17 
BRATISLAVA

INZERCIA

BRATISLAVSKO
západ

DISTRIBÚCIA (67.000 domácností)

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 51.100 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 35.500 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 31.000 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 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

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
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KP - ŠENKVICE - Mur. Pr. - Vodo + Elektro

- Rez. - Vŕt - Búr - Panel - Betón - Murivo. 
Odvoz - Statik. Tel. 0905 700 118, 0903 225 232
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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zlaté šperky, strieborné 
príbory, tácky
zlaté mince, bankovky 
a filatelistické zbierky

Tel: 0903 704 242

KÚPIM 
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ELEKTRO 
PRÁCE

AJ DROBNÉ

Tel.: 0905 416 922 
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tel.: 0949 85 11 10

sedačky, postele,
koberce, 

kožené sedačky

tepujem.sktepujem.sktepujem.sk
HĹBKOVÉ TEPOVANIE
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ELEKTRIKÁR

KVALITNE a SPOĽAHLIVO

volajte
0904 763 222

elektroinštalačné 
práce BYTOV a RD

ESLINGEROVÉ VÝMENA POPRUHU NÁTER
SERVIS AJ TÝCH NAJSTARŠÍCH VONKAJŠÍCH DREVENÝCH ROLIET

DREVENÉ ROLETY

. . .spoľahlivosť,  r ýchlosť,  čistota...

DREVENÉ ROLETY – Korenačka
Klimkovičová 4, 841 01 Bratislava

0903 349 274 
info@drevenerolety.sk
www.drevenerolety.sk
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Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov  

a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

Práce vo výškach               0903 969 611   
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VYSÁDZANIE TRÁVNIKOV
KOSENIE TRÁVNIKOV 
(ŤAŽKO ZARASTENÝCH PLÔCH)

ČISTENIE POZEMKOV
0944 527 442
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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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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

»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce 
0940 384 665
»Výroba montáž opravy 
nábytku, kuch.liniek. 
T: 0905 807 964

»KOSENIE KROVINOREZOM 
0919 177 337

»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

»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

»0905 616 431

Komerčná
riadková
inzercia

REMESELNÍCI

SLUŽBY

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA TV, ELEKTRO

DOVOLENKA

VZDELANIE

KURZY

AUTO MOTO

DOVOLENKA

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

PREDÁM

KÚPIM

PREPRAVA

SLUŽBY

KRTKOVANIE

OKNÁ

KLIMATIZÁCIE

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

ČALÚNENIE

PRE KRÁSU

REMESELNÍCI

VODA-KÚRENIE-PLYN

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

OPRAVA PRAČIEK

VIZITKY
0905 799 782
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Výmena tesnenia
a oprava

všetkých druhov
a typov

OKIEN
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ZAUJALO NÁS / SLUŽBY
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0910 925 357

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

zimné záhrady zasklievanie terás
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40948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

AKCIA ZĽAVA DO 30% Možnosť výhry 300 €

bezrámovérámové bezrámové rámové

V sobotu štvrtého mája uplynulo 
presne 100 rokov, čo tragicky zahynul  
slovenský astronóm, fotograf, vojen-
ský letec, brigádny generál ozbroje-
ných síl Francúzska, diplomat a poli-
tik Milan Rastislav Štefánik.

Fotograf
Určite je vo verejnosti málo známa 

jeho fotka z Tahiti, kde sa ľahko opiera o 
palmu, do pol pása nahý. Štefánik však 
ešte v roku 1910 nafotil aj nahú Tahiťan-

ku. Je to jedna z najkrajších erotických 

slovenským aktom.

Astronóm
Štefánikova astronomická kariéra sa 

tiež rozvinula na Tahiti, ktoré miloval 
pre čisté nebo, na ktorom sa dali nád-
herne sledovať hviezdy a planéty. Práve 
tam sledoval Halleyovu kométu prelie-
tavajúcu cez Slnko. Chcel tam dokonca 
vybudovať slovenskú kolóniu a otvoriť 
továreň na výrobu gombíkov z koko-
sových orechov. Počas siedmich rokov 
podnikol expedície za úplným zatme-
ním Slnka do Španielska, Turkménska, 
Brazílie a Oceánie. 

Horolezec
Štefánik mal síce chatrné zdravie a 

slabú telesnú konštitúciu, no najvyšší 
štít Európy Mont Blanc zdolal celkovo 
6-krát! Pritom z telesnej výchovy mal 

na vysvedčení štvorku. V jeho múzeu 
v Košariskách môžete vidieť kartotečnú 
skriňu, na ktorej je prvý šuplík označe-
ný ako Mont Blanc. Vždy mal pri sebe ta-
batierku, ale na rozdiel od iných mužov 
v nej nenosil tabak, ale lieky. Odjakživa 
mal totiž problémy so žalúdkom. Ovlá-
dal osem cudzích jazykov a doslova pre-
cestoval celý svet (okrem Antarktídy), 
hoci na výber mal iba loď alebo vlak.

Milovník
-

álne mal šesť priateliek, samozrejme, nie 
súčasne, ale postupne a všetky boli tma-
vovlasé. V júni 1919 sa mal Štefánik ože-
niť s markízou Giulianou Benzoniovou, 
ktorá ho nežne nazývala „malý Slovák“. 
Nestalo sa a Giuliana sa už nikdy nevyda-
la, až do roku 1986, kedy zomrela, zostala 
slobodná. O Štefánikovi povedala: „Na 
svete žijú zázrační ľudia, ba priam magic-
kí. Majú dar od Boha meniť skutočnosť na 
krásny sen a, naopak, sen na nekonečnú 
reťaz čarovných príhod.“                           (ib)

Štefánik nebol iba významná súčasť suchých politických dejín Európy
Pozoruhodné záľuby malého veľkého muža

Štefánik – horský turista 
Foto zdroj: Archív SNK

Foto zdroj: Archív SNK

Málo známe fakty
       M. R. Štefánik vystúpil krát 
       na Mont Blanc.
       Hovoril ôsmimi jazykmi.
       Jeho priate mi boli T. G. Masaryk,   
        Vavro Šrobár, J. G. Tajovský, ale  
       i ínsky cisár.
       Priatelil sa tie s kanibalským 
       kme om.
       Pochádzal z 12 detí.
       Vlast cu s tisíc knihami.
       Trpel chronickými bol i

alúdka.
       Meral len 160 cm a obúval si   
       topánky s ve u 2,5.

„Národu sa nedáva, len žobrá-
kovi, národu treba obetovať.“

„Blúdim vo svete sám a smut-
ný, moje jediné šťastie je, že sa 

stanem užitočným.“

„História a zdravá logika 
ukazujú, že čo je zhnité, nemá 

trvania.“

„Ja s udivením hľadím do 
vesmíru a snažím sa určiť v 

ňom súradnice mojej  duše.“

„Vzdycháme, že život je krátky 
a súčasne ním ľahkomyseľne 

mrháme.“

AJ VY CHCETE INZEROVAŤ?  BRATISLAVSKO@REGIONPRESS.SK
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ZDRAVIE / POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY

Keď sa rozhodneme začať s cvičením, je 
dobré poznať percento tuku v tele. Stáva sa 
často, že ak človek začne cvičiť, hmotnosť 
sa nemusí zmeniť – ale tuk už môže ubúdať 
a svaly postupne pribúdať. Na objasnenie - 
je dobré mať potrebné vyšetrenie podielu 
svalovej a tukovej hmoty, najčastejšie bio-
impendančnými prístrojmi na špecializo-
vaných pracoviskách, alebo mať zmeranú 
kožnú riasu najčastejšie nad trojhlavovým 
svalom - tricepsom,  prípadne stačí aj oby-
čajný krajčírsky meter a mať zapísané svoje 
miery –  obvod pása, bokov, ale môže byť aj 
obvod ramena, stehna a lýtka. 

Ak sa hmotnosť nemení, ale zmenšujú 
sa namerané obvody, znamená to, že ste 
na dobrej ceste – ubúda množstvo tuku 
a narastá svalová hmota.  V praxi  máme 
prípady, že rovnako vážiaci ľudia vyze-
rajú ináč – ten, kto pravidelne cvičí môže 
byť štíhlejší, ako ten, kto necvičí. Ten, kto 
má pravidelnú fyzickú aktivitu, zlepšuje 
si vzájomný vhodný pomer svalov a tukov 
v prospech pre svalovú hmotu. Zníženie 
podielu tukov znamená aj zníženie riziko-
vosti na srdcovocievne a metabolické ocho-
renia. Zvýšenie svalovej hmoty znamená aj 
zlepšenie fyzickej kondície.

Už 10 kilogramov navyše oproti op-
timálnej hmotnosti zreteľne vidieť, dáva 
telu úplne iný vzhľad – je menej pružné, 
rozložitejšie, zavalité. Nabratie 10 kg sva-
lov a  rovnaké ubratie tuku v  tele dodáva 
vzhľad štíhlosti a  jasných kontúr. To však 
vôbec neznamená, že z človeka sa stáva 
kulturista.  Iba má atletickejšiu postavu. 

Úloha svalov je vykonávať fyzickú aktivi-
tu, pohyb. Úloha tuku je udržiavať telesnú 
teplotu, slúži ako izolačná vrstva. Prítom-
nosť väčšieho množstva tuku spôsobuje 
hypertenziu, cukrovku, ochorenia srdca 
a ciev. Udržanie percenta tuku v tele je dô-
ležitý ukazovateľ zdravia.

Dosiahnutie správneho pomeru medzi 
tukmi a svalmi je dlhodobý cieľ a nedá sa 
dosiahnuť žiadnym krátkodobým trikom, 
liekmi alebo zázračnou procedúrou. Tak-
že kilogram tuku nie je ťažší ako kilogram 
svalu, ale zaberie väčší objem a telo člove-
ka vyzerá objemovo väčšie zavalitejšie. Do-
siahnutie optimálneho Body Mass Indexu 
BMI je jeden z cieľov optimálnej hmotnos-
ti, druhý je dosiahnutie správneho pomeru 
tuku a svalov.  Čím má človek menej tuku, 
podkožného aj medziorgánového, vyzerá 
štíhlejší a je aj zdravší. Hmotnosť je jeden 
z  cieľom, ktorý stojí na ceste k  zdraviu. 
Druhým je podiel svalov a tukov. 

Takže, všetci, ktorí cvičíte a ručička na 
váhe sa nemení, alebo neklesajú čísla, ne-
buďte sklamaní. Ak si  budete viesť údaje 
o vašich mierach, porovnáte obvody pása, 
bokov, stehien,  alebo si dávate 
zmerať percento tuku v tele, 
určite rozdiely zaznamená-
te, navyše máte pozitívne 
ohlasy z  okolia a  jasne to 
vidíte aj na voľnosti  vo 
vašom oblečení.

Ach tá naša hmotnosť!

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

metabolizmu a výživy

vnáte obvody pása, 
dávate 
tele,

ená-
vne 
e to 
vo
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Konzultácia s výživovou 
špecialistkou 

Trápia Vás zdravotné problémy s obezitou?

(zvýšený tlak, cholesterol, krvný cukor, bolesti kľbov)

Máte tráviace ťažkosti? Neviete prečo nechudnete?

Chudnete pomaly a vracia sa Vám hmotnosť?

Svet zdravia - Karlova Ves / Petržalka  0948 773 180 

ODBORNÍK NA VÝŽIVU

teraz len za 7,90 € pre DVE OSOBY
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 Vážení čitatelia,  dovoľte nám predstaviť politickú 
stranu NÁRODNÁ KOALÍCIA. Nie sme novou stranou. 
Vznikli sme v roku 2015 s cieľom vytvoriť priestor pre 
spojenie roztrieštených národných síl.  Po výraznom 
omladení v priebehu rokov 2018 – 2019 NÁRODNÁ 
KOALÍCIA programovo reagovala na vývoj vo svete i v 
Európe, ale aj na zmeny nálad a postojov občianskej 
verejnosti v Slovenskej republike.
 Nie sme zástancovia zrušenia Európskej únie, 
ani odchodu jednotlivých krajín z EÚ. Britský brexit 
pokladáme za hraničnú a nešťastnú situáciu, ktorá 
však naznačila, že Európska únia v súčasnej podobe 
stratila dôveru značnej časti obyvateľstva krajín EÚ a 
mala by prejsť reformou. Pokladáme za dôležité ne-
zakrývať problémy, reálne hodnotiť a riešiť stav Eu-
rópskej únie.
 Napriek existencii podporných kohéznych 
fondov rozdiely medzi slabšími a silnejšími regiónmi 
EÚ ďalej narastajú. Množstvo kvalifi kovanej pracov-
nej sily odchádza z ekonomicky menej rozvinutých 
krajín do tých vyspelejších, vyľudňujú sa celé úze-
mia. Len zo Slovenska odišlo za lepšie platenou prá-
cou do vyspelejších západných krajín 300 tisíc ľudí, 
čo je viac než 20% práceschopného obyvateľstva. 
To je exodus, ktorý je príznačný aj pre ďalšie nové 
členské krajiny EÚ. Kapitál prichádzajúci z vyspelých 
krajín do tých menej rozvinutých prináša najčastejšie 
len manuálnu prácu pri montážnych linkách, za níz-
ke mzdy, s nízkou pridanou hodnotou.
 Vplyvom nevyváženej agrárnej politiky 
vo väčšine nových členských krajín došlo  
k masívnej redukcii poľnohospodárskej 
výroby, keď podiel domácej produkcie na 
vnútornom trhu klesol na 40 – 50 %, sa-
mozrejme v spojení s výrazným poklesom 
pracovných miest. Tento stav nesmieme 
ďalej pripustiť. Odliv kvalifi kovanej pra-

covnej sily v Európe nie je možné nahradiť prílevom 
nekvalifi kovaných migrantov z Afriky či arabských 
krajín. Predstava povinných kvót na prijímanie mi-
grantov prirodzene vzbudzuje odpor a nedôveru ob-
čanov Slovenska a ďalších krajín v politiku EÚ. Je to 
absolútne neprijateľné, požadujeme lepšiu ochranu 
vonkajších hraníc EÚ a riešenie problémov migrácie 
v krajinách, kde vzniká. Uchovanie kresťanských 
tradícií ako základu kultúrnej identity v našej spo-
ločnosti pokladáme za principiálny prvok domácej 
politiky.
 Program našej strany plne refl ektuje to, že zákla-
dom spoločnosti má byť tradičná rodina postavená 
na manželskom zväzku muža a ženy, ako to zakot-
vuje aj Ústava Slovenskej republiky. Absolútna väč-
šina slovenského obyvateľstva odmieta uplatňovanie 
rôznych liberálnych rodových ideológií a liberálnych 
rodových experimentov, ktoré pripúšťajú napr. man-
želstvá homosexuálnych párov, resp. adopciu detí 
týmito pármi, čím rozkladajú tradičnú rodinu.
 E u ró p - ska únia musí vo väčšej miere 
rešpek- tovať tradície a verejnú 

m i e n k u 

v jednotlivých národných členských štátoch, musí 
sa vrátiť k pôvodnej predstave EÚ ako spoločenstva 
suverénnych národných štátov, ktoré z dôvodu najmä 
efektívnej hospodárskej spolupráce spájajú svoje sily 
a účelne a uvážlivo presúvajú časť svojich kompeten-
cií do Bruselu. Pokladáme za neprípustné, keď bru-
selské elity začínajú suverénnym zvrchovaným štá-
tov vnucovať vlastné videnie sveta a vlastné riešenia, 
ktoré však značnej časti krajín nevyhovujú.
 To sa týka aj sankcií proti Rusku, ktoré doposiaľ 
nič nevyriešili, ale oslabujú hospodárstvo krajín EÚ. 
Týka sa to najmä východoeurópskych krajín, ktoré 
s Ruskom tradične obchodovali vo väčšom rozsahu 
než tie západné. Podobne namietame aj závery bru-
selských inštitúcií, v tom aj Európskeho parlamentu, 
ktorý pravidelne  prezentuje svoju rusofóbne postoje, 
že Rusko je pre Európu nepriateľ. Rusko treba vnímať 
kriticky tam, kde je to opodstatnené, ale pre Európu 
je Rusko predovšetkým partner, s ktorým je treba aj 
partnersky rokovať. Nesmieme zabudnúť, že to bolo 
práve Rusko, kto zachránil počas 2. svetovej vojny 
východoeurópske slovanské národy, ale aj ďalšie ná-
rody, pred hrozbou genocídy.
 V Európskom parlamente sa chce NÁRODNÁ  
KOALÍCIA zaradiť do politickej skupiny reprezentuj-
úcej vyššie uvedenú konštrukciu Európskej únie ako 
spoločenstva suverénnych národných štátov.

 NÁRODNÁ KOALÍCIA ponúka kvalitnú kandidát-
ku, zastúpenú odborníkmi zo všetkých oblastí 

verejného života. Volebnými lídrami NÁROD-
NEJ KOALÍCIE sú Peter TOMEČEK,  skúse-
ný regionalista, predtým poslanec NR SR a 
župan Trnavského samosprávneho kraja, 
Anton MARTVOŇ, právnik a vysokoškolský 
pedagóg, predtým poslanec NR SR a Slavomír 
HARABIN, stredoškolský pedagóg, synovec 
prezidentského kandidáta Štefana Harabina.

Predstavujeme stranu NÁRODNÁ KOALÍCIA31



BZ 19-18 strana 5

5

SPOLOČNOSŤ / POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY

Najstrašnejšia vojna v dejinách 
ľudstva, trvajúca dlhých 2 194 dní, 
sa začala 1. septembra 1939 úto-
kom vojsk nacistického Nemecka 
na Poľsko a skončila sa jeho bez-
podmienečnou kapituláciou pred 
predstaviteľmi protifašistickej ko-
alície 8. mája 1945. 

Posledné výstrely druhej svetovej voj-
ny zazneli až 12. mája 1945 pri Slivici a 
Milíne. V severnej časti Juhoslávie bojo-
vali nemecké vojská ustupujúce do Ra-
kúska ešte aj 15. mája 1945. Definitívny 
koniec druhej svetovej vojny nastal pod-
písaním bezpodmienečnej kapitulácie 
Japonska na americkej bitevnej lodi v 
Tokijskom zálive dňa 2. septembra 1945.

Svet zničujúci konflikt
Do druhej svetovej vojny sa postupne 

zapojilo viac než šesť desiatok štátov, v 
ktorých žilo približne 80 percent vtedaj-
šej svetovej populácie. Priama bojová 
činnosť zasiahla územie až 40 štátov 
sveta. Bojovalo sa v Európe, severnej 
Afrike, Atlantiku, Oceánii, južnej a ju-
hovýchodnej Ázii. Do armád bojujúcich 
krajín bolo zaradených asi 110 miliónov 
ľudí. Počas šiestich rokov jej trvania 
zomreli a utrpeli zranenia desiatky mi-
lióny ľudí. Ani 70 rokoch po jej skončení 
neexistujú presné a všeobecne akcepto-

vateľné čísla obetí, ale podľa najnovších 
údajov v nej zahynulo asi 60 miliónov 
ľudí (približne 1/3 strát tvorili vojaci a 
2/3 civilisti). Zo súhrnného počtu obetí 
pripadá približne 83 percent na prísluš-
níkov štátov protifašistickej koalície a 17 
percent obetí na obyvateľov mocností 
Osi a ich Spojencov. Najväčšie straty, 
takmer 27 miliónov vojakov a civilistov, 
utrpel vtedajší Sovietsky zväz.

Na zlej strane
Do vtedajšieho vojnového diania 

aktívne zasiahla aj dobová Slovenská 
republika, ktorej armáda sa ako prvá 
ocitla na fronte po boku Wehrmachtu, 
a to už 1. septembra 1939 pri napadnu-
tí Poľska. O rok a pol neskôr potvrdilo 
vojnové spojenectvo Slovenskej repub-
liky s nacistickým Nemeckom vyslanie 
slovenskej armádnej skupiny s 50 689 
mužmi do ťaženia proti Sovietskemu 
zväzu. Po účasti vo vojne proti Poľsku a 
zapojení sa do vojny proti Sovietskemu 
zväzu Slovenská republika 12. decembra 
1941 vyhlásila vojnu Spojeným štátom 
americkým a Veľkej Británii. Vojaci slo-
venskej armády tak od začiatku druhej 
svetovej vojny do jej posledných dní na 
európskom bojisku, okrem územia svo-
jej vlasti, pôsobili na území terajších de-
siatich krajín, a to Poľska, Ukrajiny, Bie-
loruska, Ruska, Moldavska, Rumunska, 

Maďarska, Rakúska, Talianska a Česka.  
ustupujúce nemecké vojská.

Slováci prejavili antifašizmus
Slováci a príslušníci národností ži-

júcich na území Slovenska sa však 
tiež významne zapojili do bojov proti 
nacistickému Nemecku a jeho sateli-
tom od prvých dní vojny, a to rôznych 
bojiskách. Bojovali nielen v českoslo-
venských vojenských jednotkách sfor-
movaných v zahraničí, v povstaleckej 1. 
čs. armáde na Slovensku a v domácom 
partizánskom hnutí, ale aj v armádach 
iných štátov protifašistickej koalície, či 

v hnutiach odporu na území okupova-
ných krajín. Československé vojenské 
jednotky vytvorené v zahraničí sa zú-
častnili bojov v Poľsku a vo Francúzsku, 
podieľali sa na protivzdušnej obrane 
Veľkej Británie, na bombardovacích ná-
letoch spojeneckého letectva na Nemec-
ko a ním okupované územia, bojovali v 
severnej Afrike a  Sýrii. Na východnom 
fronte bojovali v mnohých operáciách, 
a počas oslobodzovania územia Česko-
slovenska mali významné miestovo Vý-
chodokarpatskej, Východoslovenskej, 
Západokarpatskej, Ostravskej a Praž-
skej operácii.                                              (ib)

8. mája si pripomíname 74. výročie skončenia druhej svetovej vojny v Európe

Sloboda je dar, ktorý si treba vážiť

Foto: VHÚ-VHA Bratislava
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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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Príbeh o prútoch

Pritom nás viac

Naše riešenia sa 

Vážime si, že 

Zlodeji vo vládnych

» Miroslav Bebllavý
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www.obycajniludia.sk
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»Kúpim havarované alebo 
motoricky poškodené auto, 
motocykel. 
Tel. 0905 218 938 

»Predám v Dúbravke 1 izb.
byt. Cena dohodou 
0910 605 828

»Predám 4i rodinný dom, 
centrum Stupavy, 450 m2 
pozemok. 220 000€ tichá 
ulička, tel 0908 898 025
»Predám rod.dom v Plav.
Štvrtku, stred obce, všetky 
siete, cena 145.000 €, doho-
da, volať od 10:00 do 20:00 
hod. Tel. 0911 600 122 
»Predám 4i rodinný dom, 
centrum Jablonové, 450 m2 
pozemok. 180 000€ tichá 
ulička, tel. 0908 898 025

»Predám pozemok v Plav.
Štvrtku v chatovej oblasti o 
výmere 2345 m2, len vážny 
záujemca, dohoda istá. 
Tel. 0911 600 122 

»Kúpim garáž v Bratislave. 
Platba v hotovosti 
0918 479 756
»Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507

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 stavebný pozemok 
v Bratislave vhodný na 
stavbu rodinného domu. 
Nie RK 0918 479 756
»Kúpim byt v Bratislave 
0948 008 910
»Kúpim byt v Petržalke aj 
zadĺžený 0917 708 319
»Kúpim 1 izbový byt v Petr-
žalke 0917 708 319
»Kúpim starší dom s väčším 
pozemkom. 0950 870 988
»Kúpim rodinný dom, SP 
alebo byt 35 km od Brati-
slavy. Tel. 0903 765 606 
»Kúpim väčší alebo menší 
byt v Bratislave 
0918 479 756

»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 výhodne nové 
dvierka na kuchynskú lin-
ku, rôzne, 0919 17 62 33

»Predám motorovú kosu 
putá 0949 363 307

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

»Predám jelenie parohy, 
trofeje, poľovnícku výstroj 
a taniere zdobené poľov-
níckou tématikou. 
Tel.: 0902 679 183
»Predám prikývku ušitú z 
kožušín na gauč 190x160cm 
a na 2 kreslá 60x160cm. 
Tel.: 0902 679 183 
»Podarujem difenbachiu 
Alexandra Matušku v prí-
pade záujmu ma kontak-
tujte na tel č: 02/65424551 
»Predám rozličnú fototech-
niku, vhodné i pre zberate-
ľov a funkčný starší písací 
stroj vhodný pre zberateľov. 
T.: 0902 679 183

Občianska
riadková
inzercia

09 DOMÁCNOSŤ    

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

08 STAVBA    

07 REALITY / iné       

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          
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0Mzda: 50 € / deň. Tel.: 0902 511 123

HĽADÁM VODIČA nad 3,5 t na TPP
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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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prijme do TPP pracovníkov
 do strážnej služby pre 

objekty v BRATISLAVE+okolie
Nástup : ihneď

Hodinová mzda : od 2,80 € netto/ hodina

KONTAKT: 0908 976 436

SBS RAVI s.r.o. 
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Dopravná spoločnosť so sídlom v Pezinku prijme na TPP
vodiča pre MKD - prepravy SK-DE-SK
(parkovanie v MA, víkendy doma + bonus na cestovanie)
požadované podmienky:
- prax vodiča min. 4 roky pre skupinu C + E
- platné náležité doklady o zdravot. a psycholog. spôsobilosti
- platná kvalifikačná karta vodiča + karta vodiča do tachografu
Kontakt: 0903 788 417 ,  0905 529 725
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H ADÁME NOVÝCH 

KOLEGOV PRE POBO KY

V BRATISLAVE A PEZINKU

MÁŠ RAD ŠPORT? SI AKTÍVNY ŠPORTOVEC,

I FANÚŠIK NIEKTORÉHO TÍMU?

STA  SA SÚ AS OU NÁŠHO TÍMU!

o bude tvojou úlohou? Budeš prijíma  kurzové 
stávky, vypláca  výhry, predáva  produkty a služby
a stara  sa o našich zákazníkov. Pracuje sa aj v dvoj-
zmennej prevádzke.

o za to? Ponúkame mzdu od 624 EUR brutto, prí-
platky nad rámec zákona a bonusy za predaj, mzdu 
na ú te najneskôr 6. de  v mesiaci, stravné nad rámec 
zákona, balík zaujímavých predajných tréningov 
a fyzicky nenáro nú prácu.

Kedy? K udne aj hne  alebo pod a dohody.

Pošli svoj životopis na hr@ifortuna.sk alebo
nám zavolaj na 02/5788 4230.

Viac o nás nájdeš na 
www.ifortuna.sk 
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Kontakt: monika.zikova@leadec-services.com
- pre zaslanie životopisu

tel. kontakt: 0911 544 003 

Leadec s. r. o. prijmeme do TPP 
UPRATOVAČOV/KY

Stručná pracovná náplň: 

Mzda: 547 € brutto/mesiac + osobné ohodnotenie a pohyblivé zložky
až do 150 € /mesiac, stravné lístky v hodnote 4 € 

ručné a strojové upratovanie a čistenie
vo výrobných halách  
Nástup: ihneď
Ponúkame: stabilný príjem, príspevok na stravu, istotu dlhodobého 
 zamestnania, dochádzkový bonus, príspevok na dopravu, zákonné príplatky 

Požadujeme: manuálnu zručnosť, ochotu pracovať na 3 zmeny 

Pracovisko:   Priemyselný park Devínska Nová Ves
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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 

Najčítanejšie

regionálne

noviny

INZERCIA
0905 719 134

VIZITKY
0905 799 782
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hľadá Skladníkov s VZV
do nemeckého mesta Regensburg 
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 9€ netto, hodinová mzda za prácu nadčas je 10€ netto
   nástup možný ihneď
Požadujeme:
   prax na VZV  
   znalosť anglického alebo nemeckého jazyka
   vlastné auto výhodou

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180 - 0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 

800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

��	
�������� 

11 EUR/hod.

�
	�������������� 

(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto

��������	
�����������
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KURZ SBS

Evidovaní na Úrade práce 
môžu mať kurz ZADARMO!

Volajte: 0904 001 475

v BRATISLAVE
kurz začína 13.05. 2019 

195 €
CENA 


