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Platí do 31. 5. 2019 
alebo do vypredania zásob. 

Za prípadné tlačové chyby neručíme. 
Cena je uvedená vrátane DPH. Ilustračné foto.

KUPÓN NA Z¼AVU

Platí len do 31. 5. 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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Inšpirujte sa vo Vašej 
najbližšej predajni BRENO 
s najširším sortimentom podlahových krytín.
       5x v SR / Bratislava, Martin, 
       Nitra, Trenčín, Žilina
     

   

máme 
najväčší výber
kobercov, PVC a vinylu

bytové PVC 
ponúkame tiež v šírkach5m
Komplexné služby zákazníkom sú pre nás samozrejmosťou

Koberec aj PVC Vám 
profesionálne nainštalujeme
K
p

Váš tovar Vám 
dovezieme po celej SR
V
d

Obšívanie 
kobercov
O
k

Rezanie podlahovej 
krytiny na mieru
R
k

Poradenstvo
a individuálny prístup

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno.sk

BRENO.sk

kusové koberce    

Terazza

už od

odoláva 

UV žiareniu

NOVINKA
DO BYTU 
AJ NA ZÁHRADU...

cena za rozmer 60x110 cm

13,20

materiál 100% PP BCF, 
viacej veľkostí a farebných kombinácií

/ks
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Žalúzie, sieťky, rolety aj hliníkové

UNIVERZAL TRADE s.r.o.

JARNÉ  ZĽAVY

Tel.: 0905 474 663 , Závodná 3, Bratislava
E-mail: okna@univerzaltrade.sk

www.univerzaltrade.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

é

GARANCIA NAJLEPŠEJ  CENY
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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE

Siete pre Alergikov
… pre budúce generácie.

Nanotechnológie

Dodávka a Servis Okien; žalúzie; siete
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ZAUJALO NÁS / 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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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

rozostavaná novostavba 4-izbového

jednopodlažného rodinného domu

v Dubovej okr. Pezinok.

Rozloha 165 m s garážou s pozemkom

o rozlohe 644 m2 so všetkými IS.

Dom je postavený z kvalitných materiálov.

Info: 0917 47 40 49
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ELEKTRIKÁR

KVALITNE a SPOĽAHLIVO

volajte
0904 763 222

elektroinštalačné 
práce BYTOV a RD
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tel.: 0949 85 11 10

sedačky, postele,
koberce, 

kožené sedačky

tepujem.sktepujem.sktepujem.sk
HĹBKOVÉ TEPOVANIE

Dispečing SK - 0950 333 222
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA

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

»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

»0905 616 431

Komerčná
riadková
inzercia

REMESELNÍCI

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

KRTKOVANIE

ČISTENIE

PONUKA PRÁCE

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY
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HLAVU HORE / SLUŽBY
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Servírujeme
to najlepšie 

na všetko od Tescomy 

Výhodnú akciu môžete využiť 

od 10. 5. do 31. 5. 2019 v predajniach

Bratislava
Predajné centrum TESCOMA, BORY - MALL, Lamač 6780

Predajné centrum TESCOMA, OC Danubia, Panónska cesta 16

Euronics TPD, Farského 26
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Bratislava • Malacky

www.rolvex.sk
0905 485 891

garážové brány
predokenné

rolety
ploty, brány

VÝRAZNÉ  Z¼AVY

VÝHLIADKOVÝ LET

ZADARMO!
pri nákupe nad 2000 EUR
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Obhliadka, poradenstvo a cenová 
ponuka u Vás doma - služba zdarma 

PONÚKAME AJ:
- KĽUČKY, ZÁMKY, SKLO, DOPLNKY

- NOVÉ DVERE A ZÁRUBNE S MONTÁŽOU

- VÝROBA ATYPICKÝCH DVERÍ

obhliadky:  0905 605 934 
prevádzka: 0948 288 791

Odeská ulica 75, 821 06 Bratislava, 
renovacia@renovacia-dveri.eu

O
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www.renovacia-dveri.eu

Starí manažéri z firiem odídu a nahra-
dia ich noví. Prinesú si so sebou inú 
stratégiu a  poradcov. Začnú kritikou 
svojich predchodcov a  radikálnymi 
zmenami. Pri neúspechu odídu s  od-
menami a potrestaní sú tí, čo zostali. 

Potrestaní sú tí, ktorí v minulosti firmu 
neviedli a  len  plnili príkazy. Napriek 
tomu musia strpieť ponižovanie za to, 
čo nespôsobili. Bol u mňa pán, ktorý mi 
popisoval výmenu vedenia na jednom 
regionálnom úrade. Noví sa správajú tak 
ako kedysi ich predchodcovia. Sami ni-
čomu nerozumejú a vyhadzujú tých, ktorí 
pracovali pod minulým vedením. 

Keď skončila vojna, ľudia sa tešili, že 
odchádzajú nemeckí vojaci. A  zbytočne 
ubližovali ženám, deťom a starcom, ktorí 
za nič nemohli. Trestali nevinných. Vo 
väzení sedia už aj politici. Ich šéfovia 
zostali bez trestu. Aj riaditelia štátnych 
podnikov bývajú trestaní, keď chránia 
majetok pred zlodejmi. Malí farmári 
na Slovensku sú trestaní za to, že štát 
ochraňuje mafiu. Slovenskí podnika-
telia sú zdieraní na daniach a odvodoch, 
aby mohli sponzorovať podnikanie zahra-
ničných korporácii na našom území. 

Svet trestá často nevinných. Aj Kristus 

bol ukrižovaný namiesto Barabáša. Vo 
vojnách si možno viac vytrpia civilisti 
ako vojaci a partizáni. Aj dnes mocní vy-
háňajú ženy a deti zo svojich domovov a 
ďalší na nich na úteku pokrikujú nech sa 
vrátia domov. Salezián Jurko Malý v Dorke 
Ružomberok podáva ruku mladým, ktorí 
nepoznali rodinné zázemie a často končia 
vo väzení. Nie vlastnou vinou. Adriana 
Fontányová so sestrou pomáhajú vyše 
150 ženám s deťmi, aby mali kde bývať 
a mohli zostať spolu. Mnohé deti, ktoré 
matkám zoberú, skončia neskôr v náprav-
ných zariadeniach. Nedávno sa „vyzna-
menala“ pracovníčka na sociálke, keď 
nazvala ľudí, ktorým má pomáhať, 
„odpadom“. 

Prečo s mocou prichádza toľko arogan-
cie a necitlivosti? Prečo 
si úradníci dovoľujú 
na najslabších a  da-
rebákom dajú pokoj? 
Raz sa však možno 
budú mocní tohto sve-
ta zdola pozerať na 
tých, ktorých 
okrádali a tý-
rali.

Trestanie nevinných je u nás tole-
rovaný fakt

» Ján Košturiak

i? Prečo 
voľujú
a  da-
okoj? 

možno 
hto sve-
ť na

Inzerát, ktorý predáva



BZ 19-19 strana 5

5

CESTOVANIE

4
7

-0
1

0

16
-0

04
4

0903 150 740, 0905 470 264

» MALIARSKE
   A NATIERAČSKÉ PRÁCE
» ELEKTRIKÁRSKE
   A INŠTALAČNÉ PRÁCE
» STIERKOVANIE 
» SADROKARTÓN
» OBKLADY A DLAŽBY
» POKLÁDKA PARKIET
» RUČNÉ OMIETANIE
» ZATEPĽOVANIE
» TAPETOVANIE

A JE  TO!A  JE  TO!

0 264

ŽBY
KIET
NIE

Letná dovolenková sezóna sa blíži. 
Ak sa chystáte vycestovať do zahrani-
čia, potom je ideálny čas skontrolo-
vať si platnosť cestovných dokladov.

Cestovný pas by si mal skontrolovať 
každý, pretože mnohé krajiny od zahra-
ničných návštevníkov vyžadujú, aby ich 
pasy mali platnosť napríklad pol roka 
pred odchodom z krajiny. Rovnako i rodi-
čia detí plánujúcich zahraničnú dovolen-
ku by nemali zabúdať, že dieťa mladšie 
ako 15 rokov, musí mať pri sebe pas a to aj 
vtedy, ak ide o novorodenca. Do členských 
krajín Európskej únie a niektorých ďalších 
štátov vám postačí platný občiansky pre-
ukaz. Do vzdialenejších destinácií budete 
potrebovať pas a do niektorých krajín do-
konca aj vízum alebo aspoň vymeniteľný 
registračný formulár. Pas si vybavíte na 
polícii na oddelení dokladov, víza na prí-
slušnom zastupiteľskom úrade krajiny, do 

ktorej cestujete alebo online cez internet.

Kde podať žiadosť
a čo budete potrebovať

Žiadosť o vydanie cestovného pasu 
podáva občan starší ako 15 rokov osob-
ne v mieste trvalého alebo prechodného 
pobytu, alebo v mieste, kde sa zdržiava. 
Pri podaní žiadosti o vydanie cestovného 
pasu musíte byť osobne prítomný. Foto-
grafiu si nosiť nemusíte, pracovníci odde-
lení dokladov nasnímajú podobu tváre a 
podpis v elektronickej forme priamo pri 
podaní žiadosti. Ak si pôjdete vybaviť pas, 
je potrebné predložiť občiansky preukaz. 
Ak ho nevlastníte, pripravte si rodný list 
Slovenskej republiky a osvedčenie, prí-
padne potvrdenie o štátnom občianstve 
Slovenskej republiky, ktoré nesmie byť od 
jeho vydania staršie ako šesť mesiacov. 
Štátne občianstvo Slovenskej republiky je 
možné preukázať platným cestovným pa-

som Slovenskej republiky. Ďalej si zoberte 
so sebou ďalší matričný doklad, ak došlo 
k zmene matričnej udalosti, napríklad 
sobáš či narodenie. Potrebovať budete aj 
skôr vydaný cestovný pas Slovenskej re-
publiky a peniaze na úhradu správneho 
poplatku.

Koľko stojí vybavenie pasu
Cena za vydanie pasu pre dieťa mladšie 

ako 6 rokov
-do 30 dní 8 eur
-do 10 pracovných dní 16 eur
-do 2 pracovných dní 24 eur
Cena za vydanie pasu pre dieťa od 6 do 16 
rokov
-do 30 dní 13 eur
-do 10 pracovných dní 26 eur
-do 2 pracovných dní 39 eur

Cena za vydanie pasu pre občana staršie-
ho ako 16 rokov
-do 30 dní 33 eur
-do 10 pracovných dní 66 eur
-do 2 pracovných dní 99 eur

Kde si pas vyzdvihnete
Vyhotovený cestovný pas si vyzdvih-

nete v mieste podania žiadosti o vydanie 
– teda na oddelení dokladov, kde bola 
prijatá žiadosť. Vyhotovený cestovný pas 
môže za občana staršieho ako 15 rokov 
vyzdvihnúť aj iná osoba – avšak na zák-
lade úradne osvedčenej plnej moci na za-
stupovanie. Rodič, prarodič, súrodenec, 
manžel, manželka alebo plnoleté dieťa dr-
žiteľa cestovného pasu môžu vyhotovený 
cestovný pas prevziať bez úradne osvedče-
nej plnej moci na zastupovanie.             ren

Môžete sa vyhnúť stresom

Je ideálny čas na vybavenie pasu

ilustračné foto                                                                               zdroj Skitterphoto-pixabay

Čo robiť v prípade
straty cestovných dokladov:
Ak na dovolenke stratíte pas alebo vám ho 
ukradnú, ohláste to bezodkladne na za-
stupiteľskom úrade Slovenskej republiky 
a zároveň tam požiadajte o vydanie ná-
hradného cestovného dokladu na návrat 
do Slovenskej republiky. Ak v danej kra-
jine nie je zastupiteľský úrad Slovenskej 
republiky, požiadať môžete ktorýkoľvek 

zastupiteľský úrad štátu EÚ. Po návrate z 
dovolenky nezabudnite túto stratu alebo 
odcudzenie nahlásiť príslušnému oddele-
niu dokladov, ktoré cestovný pas vydalo, 
prípadne ktorémukoľvek inému oddeleniu 
dokladov alebo ktorémukoľvek útvaru Po-
licajného zboru.
Rada na záver: Pred odchodom na dovo-
lenku si urobte kópie cestovných dokladov, 
v prípade straty alebo krádeže sa zídu.
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POLITICKÁ INZERCIA

www.obycajniludia.sk

DO EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU

poslanec NR SR | Trnava | 46 rokov

Predstavujem Vám 13 výborných 
kandidátov na našej kandidátke. 

LUCIA 
GREŠKOVITSOVÁ
asistentka poslanca NR SR | Košice | 29 rokov

IGOR DUŠENKA
právnik | Bardejov | 31 rokov

únii funguje.

DUŠAN ŠÁNDOR
poradca pre výskum a inovácie

LUCIA RENNEROVÁ
Košice | 55 rokov

PAVOL JUSKO
Bratislava | 55 rokov

EVA IVANOVOVÁ

MICHAL ŠIPOŠ

PETER POLLÁK ZITA PLEŠTINSKÁ

DOMINIK DRDUL

Trnava | 21 rokov

EVA HORVÁTHOVÁ
lekárka | Bratislava | 44 rokov

MILAN POTOCKÝ
Michalovce | 43 rokov

25. mája
svoj 

MATÚŠ 
BYSTRIANSKY
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2019
Vo voľbách do európskeho parlamentu sa o hlasy voličov uchádza viac ako 300 kandidátov združených na kandidátnych 

listinách 31 strán a koalícií. Oslovili sme ich a dali možnosť odpovedať na dve základné otázky:
1. Predstavte sa a povedzte prečo kandidujete?      2. Ktoré témy by podľa Vás mala Európa riešiť a ako?

 Volám sa Peter Puškár, zaujímam 
sa o životy ľudí na Slovensku ako 
vyštudovaný právnik, i psychológ. 
Intenzívne vnímam politické dian-
ie doma, ale i v rámci celej Európy. 
Rodičia mňa, i sestru vychovávali v 
duchu tradičnej kresťanskej rodiny, 
ktorá ma úprimne podporuje. Mat-
ka pôsobila ako riaditeľka materskej 
škôlky, otec profesor STU, sestra Zlat-
ica je v súčastnosti
spravodajkyňou úspešnej televízie. 
Som odhodlaný zastupovať vás, mo-
jich spoluobčanov a z pozície europo-
slanca vyťažiť pre Slovensko z Európy 
maximum. 
 V kruhu mojich blízkych je o mne 

známe, že som priamy, pracovitý a 
presadzujúci pravdu a spravod-
livosť. Zastupujem úspešné 

spoločnosti, zabezpečujem 
prácu asi 1400 ľuďom. Rád 

sa naďalej vzdelávam, som 
otvorený novým výzvam, 

som odhodlaný zodpov-
edne plniť program, 

ktorý prezentujem v 
rámci volieb do Eu-
rópskeho paralmentu. 

Apelujem na ľudí, aby sa dňa 25. mája 
2019 volieb do EÚ zúčastnili.
 Hlavným dôvodom mojej kan-
didatúry je vyťažiť pre Slovensko z 
únie maximum. Chcem sa podieľať 
na riešení problémov, zaujíma ma 
čerpanie eurofondov, ktoré by sme 
mali pocítiť na kvalite života všetci. 
Ako europslanec môžem toky týchto 

peňazí cez ministerstvá kontrolovať, 
poukazovať a riešiť prípadnú korup-
ciu.
 Zdravie a vzdelanie sú základné 
témy, ktoré patria k najdôležitejším 
bodom môjho programu. Nesúhlasím 
s tým, aby moji spoluobčania boli ru-
kojemníkmi zdravotných poisťovní a 
farmaceutických spoločností, ktoré 
na nás zarábajú nemalé peniaze. Ex-
istuje medzi nami veľa prípadov, kedy 

ľudia pocítia neschopnosť zdravot-
ného personálu pomôcť, lebo nie sú 
peniaze v systéme. Učiteľská obec je 
nespokojná, zaťažená zbytočnou by-
rokraciou a tiež nedostatkom peňazí 
potrebných na inovatívne spôso-
by vzdelávania a ich učiteľského 
ohodnotenia. Chcem presadiť platy 
Slovákov približujúce sa platom 
vyspelých krajín Európy. Znížiť hroz-
by nekontrolovateľnej imigrácie, ako 
i bujnejúcej byrokracie. Európske 
právo zaviesť skutočne do praxe i u 
nás. Ľudí chcem presvedčiť, že majú 
moc ovplyvňovať chod Európskeho 
parlamentu cez svojho zvoleného 
poslanca, ktorý bude aktívne pre-
sadzovať spoločné záujmy.
 Podnety a nápady každého z 
Vás si so záujmom prečítam, ak mi 
napíšete na: email@puskar.sk, ale-
bo zavolajte na 0905 477 477.
 Kandidujem na kandidátnej 
listine strany Slovenská ľudová 
strana Andreja Hlinku, číslo 26. 
Je to ľudová strana s hodnotami 
overenými históriou. Dôležité je na 
volebnom lístku zakrúžkovať číslo 
11 pri mene JUDr. Mgr. Peter Puškár.

Získať pre Slovensko z únie maximumPeter 
Puškár
Kandidát na europoslanca
za stranu 
Slovenská ľudová strana 
Andreja Hlinku
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��Otvorenie diskusie o zavedení európskeho veku odchodu do dôchod- 
   ku v 62 rokoch.
��Zlepšenie ochrany vonkajších hraníc EÚ proti nekontrolovateľnej ne- 
   legálnej migrácii.
��Investovanie miliárd eur na boj proti chudobe v členských krajinách,  
   nielen v Afrike.
��Aby vo všetkých krajinách boli predávané potraviny a spotrebiče rov- 
   nakej kvality.
��Obmedzenie kompetencií Európskej prokuratúry voči Slovákom.
��Rovnaké pravidlá a výšky dotácii pre našich aj zahraničných farmárov  
       a podnikateľov.
��Zákaz adopcie detí pármi rovnakého pohlavia.
��Ochranu prírody, lesov a živočíchov, zabrániť nelegálnemu výrubu a  
   lovu na našom území.
��Slobodu slova a zákaz cenzúry na internete.

Čo chce NÁRODNÁ KOALÍCIA 
v �Európskom parlamente presadiť?

KANDIDÁTNA LISTINA strany NÁRODNÁ KOALÍCIA s�číslom 
31 pre voľby do Európskeho parlamentu 25. mája 2019 
(krúžkujte max. 2 kandidátov) 
1. Ing. Peter Tomeček (57 rokov), manažér, Trnava
2. Mgr. Anton Martvoň, PhD. (38 rokov), právnik, vysokoškolský pedagóg, Dolný Kubín
3. Mgr. Slavomír Harabin (45 rokov), stredoškolský pedagóg, Košice
4. Radovan Znášik, MA. MPP. (40 rokov), manažér, Bratislava
5. JUDr. Marieta Okenková, PhD. (45 rokov), právnička, Bratislava
6. RNDr. Marta Rácová (65 rokov), poslankyňa MsZ, Nitra
7. Ing. Marián Rusznyák (39 rokov), CEO-výkonný riaditeľ spoločnosti, Košice
8. Ing. Sergej Kozlík (68 rokov), ekonomický analytik, Bratislava
9. PhDr. Ľubica Blašková (63 rokov), vysokoškolská pedagogička, Bratislava
10. Ing. Peter Švec (58 rokov), bezpečnostno-vojenský analytik, Bratislava
11. Ing. Juraj Srnec (34 rokov), manažér, Nové Mesto nad Váhom
12. Prof. Ing. Ján Piľa, PhD. (60 rokov), univerzitný profesor, Prešov
13. Petra Margušová (38 rokov), realitná maklérka, Bratislava
14. Ing. Andrej Gmitter (53 rokov), manažér, Bardejov

31

BUĎME 
V EÚ PARTNERMI

narodnakoalicia.sk



BZ 19-19 strana 8

8

ZDRAVIE, PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY

Vitamín D má hlavnú úlohu v regu-
lácii metabolizmu vápnika a fosforu 
a tým priamo v ovplyvňovaní tvorby 
a vlastnosti kostí a zubov. Pri jeho 
nedostatku vznikajú ochorenia kos-
tí – osteomalácia, osteopénia, osteo-
poróza, rachitída. 

Osteoporóza sa nazýva aj zlodejkou 
kostí, dochádza k ich rednutiu a hrozia 
tak rôzne zlomeniny, ktoré, hlavne v 
staršom veku, môžu mať vážne násled-
ky. Obozretnosť treba už pri zistení 
ľahšieho štádia rednutia, osteopénii. 

Osteomalácia sa prejavuje cit-
livosťou alebo bolestivosťou kostí, 
hlavne v driekovej oblasti a na nohách. 
Predchádza jej dlhodobý pocit únavy, 
môže byť  bolesť svalov. Bolesť kostí je 
výraznejšia pri zaťažení a pri pohybe. 
Kosť sa v najťažších formách môže de-
formovať. 

Rachitída, nazávaná aj krivica ale-
bo anglická choroba, sa u detí prejavuje 
rôznymi poruchami rastu kostí a ich 
deformitami. Týkala až 90 percent detí 
v Británii, ktorým sa v priemyselných 
oblastiach v 19. storočí dostávalo málo 
slnečného žiarenia.

Vplyv vitamínu D je aj mimo kostí 
a zubov, objavujú sa stale nové úlohy v 
rôznych systémoch a pri rôznych ocho-
reniach:
1. Metabolické ochorenia – nedosta-
tok vitamínu D súvisí s nízkou hladinou 

dobrého (HDL) cholesterol a zvýšením 
hladiny glykovaného hemoglobínu 
(HbA1C), čo svedčí o zhoršení metabo-
lizmu cukru a riziku vzniku cukrovky, 
alebo jej zhoršenia
2. Srdcovo-cievne ochorenia – u ľudí 
s nízkou hladinou vitamínu D je vyšší 
predpoklad ochorenia srdca alebo ciev, 
horšiu reguláciu krvného tlaku
3. Nádorové ochorenia – vitamin D 
cestou svojich receptorov  a aktívnej for-
my kalcitriol bráni vzniku malígnych 
ochorení. Najviac je dôkazov pre rakovi-
nu konečníka a hrubého čreva, prsníka, 
prostaty a kože. Hraje úlohu ale aj pri 
rozvoji už rozvinutých nádorov.
4. Imunitný systém – nedostatok 
vitamínu D zvyšuje náchylnosť na au-
toimunitné ochorenia (celiakia, cuk-
rovka 1.typu, psoriáza, reumatoidná 
artritída, skleróza multiplex), ale aj na 
bežné infekčné ochorenia dýchacieho 
systému
5. Obezita – vitamin D je rozpustný v 
tuku a ak je tukového tkani-
va viac alebo veľa je ulože-
ný viac tu, potrebné hla-
diny v krvi sú nižšie, ide o 
relatívny nedostatok.
(pokračovanie nabu-
dúce)

Vitamín D, alebo 
- kam nechodí lekár, chodí slnko

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

metabolizmu a výživy

D je rozpustný v 
tkani-
lože-
hla-
de o 

u-

Vydržanie je jedným zo spôsobov na-
dobudnutia vlastníckeho práva k veci, 
a to priamo zo zákona, pričom pri tom-
to spôsobe nadobudnutia vlastnícke-
ho práva nie je potrebné rozhodnutie 
štátneho orgánu či vykonanie právne-
ho úkonu. 

Týmto spôsobom môže nadobudnúť 
vlastnícke právo každá osoba spôsobilá 
nadobudnúť vlastnícke právo. Predme-
tom vydržania môže byť akákoľvek 
vec spôsobilá byť predmetom vlast-
níctva s  výnimkou vecí, ktoré môžu 
byť len vo vlastníctve štátu alebo zá-
konom určených právnických osôb. 
V  tejto súvislosti je potrebné dodať, že 
predmetom vydržania môže byť len celá 
vec (hnuteľná alebo  nehnuteľná). Na-
priek uvedenému pravidlu však v zmysle 
judikatúry súdov možno vydržaním na-
dobudnúť aj časť parcely. Vzhľadom na 
uvedené sa v praxi možno stretnúť so situ-
áciami kedy vlastník pozemku môže prísť 
o  jeho časť tým, že túto vydržaním na-
dobudne vlastník susedného pozemku. 
Je potrebné si uvedomiť, že k  vydržaniu 
dochádza na základe tzv. kvalifikovanej 
držby. To znamená, že nejde o  akúkoľ-
vek držbu veci, ale o  držbu oprávnenú. 
Oprávneným držiteľom je ten, kto je 
so zreteľom na všetky okolnosti dob-
romyseľný v tom, že mu vec patrí. Za 
takúto okolnosť môže byť považovaná len 
skutočnosť, ktorá má objektívne znaky 

titulu domnelého nadobudnutia vlast-
níckeho práva. Bez existencie okolnosti, 
na základe ktorej by držiteľ nadobudol 
dôvodné presvedčenie, že mu pozemok 
naozaj patrí, nemôže dôjsť k  vydržaniu 
vlastníckeho práva k  nemu. Príkladom 
takejto okolnosti je napr. dedičské roz-
hodnutie o nadobudnutí veci, ktorá v čase 
smrti poručiteľa nebola v jeho vlastníctve, 
či uzavretie kúpnej, darovacej či zámen-
nej zmluvy, ktoré sú neplatnými. Takisto 
môže ísť o oprávnenú držbu napr. vtedy, 
ak vlastník susedného pozemku odjak-
živa užíval aj časť priľahlého pozemku, 
ktorá fakticky (napr. v dôsledku jej oplo-
tenia) tvorila časť jeho pozemku, pričom 
skutočný vlastník nemusí mať vedomosť, 
že je týmto spôsobom ukracovaný na 
svojich právach. V  prípade vydržania 
pozemku je vydržacia doba 10 rokov, 
pričom táto musí plynúť nepretržite. 
Ak sú teda splnené všetky zákonom sta-
novené podmienky uplynutím vydržacej 
doby nastávajú právne následky vydrža-
nia. V  prípade vydržania nehnuteľnosti 
je vydržanie potrebné zapísať do katastra 
nehnuteľností.

Vydržanie vlastníckeho 
práva k pozemku

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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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 €

Vyrábame: prístrešky, plotové dosky, 
rovné aj frézované, aj podľa návrhu 
zakazníka.

TRADIČNÉ
DREVENÉ HRAČKY

na našom facebuku
Fiffik - drevené výrobky

Kolárova 31, Spišská Nová Ves
0903 048 733
fiffikdrevenevyrobky@gmail.com
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• MURÁRSKE PRÁCE
• SADROKARTÓNOVÉ PRÁCE
• OBKLADY, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, CHODNÍKY
• PLOTY, BRÁNY

0917 625 934  |  www.helpetbau.sk0917 625 934  |  www.helpetbau.sk0917 625 934  |  www.helpetbau.sk

HELPET  HELPET  BAUBAUHELPET  BAUSTAVEBNÁ RODINNÁ FIRMASTAVEBNÁ RODINNÁ FIRMASTAVEBNÁ RODINNÁ FIRMA
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w w w.regionpress.sk
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OKNÁ
PLASTOVÉ
a hliníkové

alex9@stonline.sk
Drobného 27,  841 01 Brat is lava

okná na schodiská, 
pivnice, byty
HLINÍKOVÉ BRÁNY
POŠTOVÉ SCHRÁNKY 

KVALITNÉ OKNÁ
KVALITNÁ A ČISTÁ 

MONTÁŽ

ZĽAV
Y

02/ 64 284 315
0905 47 91 92
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VÝROBA A OPRAVA

+ rolety na balkóny, loggie, 
strešné okná, markízy,

vonkajšie rolety a sieťky proti hmyzu

02/555 66 222, 0905 484 224
Bilíkova 16, Bratislava

www.roletynicol.sk

ROLIET
ZÁCLONŽALÚZIÍ 
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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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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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nanosterile.eu
dezinfekcia priestorov 

účinná 2 roky!

Máte doma čisto?

Kontakt: 0918 454 003

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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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO
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NÁTER  STARŠÍCH
DVERÍ A OKIEN

02/659 674 21, 0905 621 229
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Výmena tesnenia
a oprava

všetkých druhov
a typov

OKIEN

»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 starší RD v širšom 
centre PRIEVIDZE 5+1, 11a po-
zemok, všetky IS cena 130 
000 €. Tel. 0903987831 
»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 byt v Bratislave 
0948 008 910
»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 garáž v Bratislave. 
Platba v hotovosti 
0918 479 756
»Kúpim rodinný dom, SP 
alebo byt 35 km od Brati-
slavy. Tel. 0903 765 606 
»Kúpim starší dom s väčším 
pozemkom. 0950870988
»Kúpim byt v Petržalke aj 
zadĺžený 0917708319
»Kúpim 1 izbový byt v Petr-
žalke 0917708319
»Kúpim stavebný pozemok 
v Bratislave vhodný na 
stavbu rodinného domu. 
Nie RK 0918 479 756
»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 
»Kúpim rôzne staré ná-
bytky a bytové doplnky 
0904564530 
»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

»Sympatická 54 r hľadá 
priateľa na zoznámenie 
0944 724 181 

Občianska
riadková
inzercia
07 REALITY / iné    

09 DOMÁCNOSŤ    

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

08 STAVBA    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

Bratislavsko 
na Facebooku

klikajte!
http://www.facebook.com/bratislavsko.sk

VIZITKY

0905 719 134

>
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Spite kvalitne vďaka prírodným materiálom 

  -

 Na základe vyjadrení lekárov je jednou 

 
  

   /   

my áno...
Spíte dobre?

uuuuuužžžžž žžžžžžiiiiiiaaaaaadddddddnnnnnneeeeee ppppppprreeddrrraaažžžžeennéé
uuuuummeellé mmaatttttrrrraaaaacccccee
vvvvvyyyyyyrrrrrrrooooooobbbbbeeeeeennnnnnééééé zzz rrrooppyyyyyyyy

Bavlna je dokonalo prieduš-
ný materiál a tvorí ideálnu kombiná-
ciu s vlnou. Mäkká, silná a príjemná 
na dotyk.

Prírodný kaučuk   
pochádza zo stromu kaučukovník. 
Zárukou najvyššej kvality je certi-
fikát 100% prírodného kaučuku. 
Kaučuk je najlepšou alternatívou 
umelých pen alebo molitánu. Na 
rozdiel od pružín nevytvára rušivý 
šum, neuchováva statickú elektrinu 
a lepšie pruží. Spolu s ortopédmi 
sme vytvorili jednu tuhosť ideálnu 
pre každého.

Levanduľa je známa pre 
svoje relaxačné a upokojujúce vlast-
nosti. Vaša myseľ sa upokojí a za-
spávanie bude rýchle ako u dieťaťa. 
Levanduľa takisto pôsobí proti 
moľom a roztočom.

PVC - aj ked 85% slovákov spí na 
penových matracoch z PVC, my 
PVC nepoužívame. 
Ani na seba si neoblečieme tričko z 
umeliny, radšej z bavlny, prečo po-
tom spať na umeline..

,,

,,Skúšobná doba 30 dní 
Doprava zadarmo (kuriérom až ku Vám domov) 

pre prvých 500 OBjednÁvok

zľava 20%
499 €

399,00 €
S dph
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
ROBOTNÍKOV výroby, expedície a lisovne
NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV -
KNIHÁRA
MECHANIKA
STROJNÍKA
SKLADNÍKOV, EXPEDIENTOV
ELEKTRONIKOV

Požiadavky:

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

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

Mzda od 700 € - 1 000 €

94
-0

08
1

SBS
Práca v SBS?

Vykonávame kurzy SBS, na prácu 
v strážnej službe

 na adrese Bratislava, Kazanská 30 
Možnosť zamestnania v celom Bratislavskom kraji, 

ale aj v iných regiónoch SR
 

Cena kurzu 127 € + správne poplatky 
Možnosť preplatenia cez Úrad práce

Informácie na:   0905 880 127
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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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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

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

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov
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Prijmeme upratovačku (aj dôchodkyňu)
na upratovanie kancelárskych priestorov 

v Záhorskej Bystrici 
Práca na cca 3 hodiny denne v pracovných dňoch 

v ranných alebo podvečených hodinách
Mzda 370,- €. Nástup – máj 2019

Volať v pracovné dni od 10 do 17 hod.
Kontakt: 0902 933 061, 0902 933 063 94

-0
04

5

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 

DISTRIBÚCIA

INZERCIA
TLAČ

Inzerát, ktorý predáva

AJ VY CHCETE INZEROVAŤ?  BRATISLAVSKO@REGIONPRESS.SK

Vtipy 
týždňa

»  Čo je to ovca? 
Ovca je koza, ktorá sa dala 
spraviť trvalú.

»  Prečo má bocian také 
dlhé nohy? 
Aby ho žaba nekopla do 
zadku.

» Prechladne žirafa,keď 
stojí v studenej vode? 
Áno, ale až po týždni.

» Príde zlodej v noci do 
domu a počuje papagája 
ako mu vraví: 
- Ferri, ťa vidí, Ferri ťa vidí. 
Zlodej vezme deku zakryje 
klietku 
a papagáj znova škrieka: 
- Ferri, nie je papagáj, Ferri 
je pitbul.

» Tri sliepky sa hrajú na 
schovávačku. Prvá sa 
schová do kurníka a druhá 
do šopy. Tretia hovorí: 
- 1, 2, 3 už idem. 
Zakopne a povie: 
- Kurník šopa. 
- Do kelu, našla nás.

»  - Haló, volám ohľadne 
toho strážneho psa, čo 
sme si od vás kúpili. Mô-
žete nám poradiť, ako to 
máme zariadiť, aby nás 
pustil domov?

»  Malá mola sa vybrala v 
jednom malom domčeku 
po prvý krát na let. Keď sa 
vrátila mama sa jej hneď 
pýtalo ako bolo a ako všet-
ko prebiehalo. Na to nate-
šene malá odpovedala: 
- Veľmi dobre to išlo, ako 
som si lietala, všetci mi 
tlieskali.

»  Vyjde vrana z krčmy, 
párkrát laxne zamáva 
krídlami a povie: 
- kašlem na to, idem peši.

» Medveď zvolá poradu 
na lúke: „Za posledný rok 
zrazilo auto 83 mačiek! Je 
to hrozné... Ehm, poprosím 
myši vzadu, aby prestali 
robiť mexické vlny.“

     » redakcia
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Cena zahŕňa:
6 x pohodlné ubytovanie, plnú penziu, čaj o piatej s domácimi
koláčikmi, folklórne vystúpenie, táborák a tanečný večierok,
100 % zľava z dopravy k Oravskému hradu, Múzeum kočov, plte,
30 % zľava na vstup do sauny a ochladzovacieho bazéna,
50 % zľava na dopravu celodenného výletu na návštevu Múzea Oravskej
dediny v Zuberci a prehliadku Oravskej priehrady
Voľné termíny:
7.7. - 13.7. | 28.7. - 3.8. | 4.8. - 10.8. | 11.8. - 17.8. | 18.8. - 24.8. | 25.8. -  31.8. | 1.9. - 7.9. | 8.9. - 14.9.2019

NOVINKA  ��������	
��������	�������	����������������������������	��������������������
���!"#$��%&%�!#'(�����%�����
�)��������������*�����+�,���	������iba za 125€ / 1 osoba a pobyt
Rezervácie na: recepcia@oravskahoraren.sk | 0918 591 942 | www.oravskahoraren.sk
Teší sa na Vás | Penzión *** Oravská horáreň | Oravský Podzámok č. 396 | lokalita Hruštín-Zábava

SENIORSKÝ POBYT  " LETNÁ DOVOLENKA v Oravskej horárni "
so štátnou dotáciou iba za 178€ .��0������3346�9�:�;�����������������<����:�=��������
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ORAVA
ZDRAVIE Z PRÍRODY  ROZDÁVA !!
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

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

��������	
�����������

85
-0
00
5

PRÁCA V NEMECKU 
���������	
���
dlhodobá a stabilna práca

výhodné platové podmienky

10 - 20 €/hod. netto
ubytovanie a doprava hradené

ELEKTRIKÁRI 
SADROKARTONISTI

sokolova@granila.eu
0950 301 301 85
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DUBOVÉ 

PODLAHY
www.trinitywood.eu

mail: pg@trinitywood.eu

www ywo

tel.: 0915 888 702

facebook
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zimné záhrady zasklievanie terás
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0948 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
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KURZ SBS

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

Volajte: 0904 001 475

195 €
CENA 

v BRATISLAVE
kurz začína 10.06. 2019 
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Prijmeme do TPP aj na DOPČ 

pracovníkov SBS v BA 

Tel.: 0903 419 969 , 0903 740 643 

okamžité zaradenie 
do kurzu OS
ubytovanie zdarma
nástup ihneď 
plat 4 € / netto


