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západ
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16-0282

PALIVOVÉ DREVO

Č. 37 / 13. SEPTEMBER 2019 / 23. ROČNÍK

02/659 674 21, 0905 621 229

16-0085

NÁTER BYTOVÝCH
DVERÍ A OKIEN

INZERÁT, KTORÝ
PREDÁVA

Týždenne do 100 200 domácností

Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
ROBOTNÍKOVóþvýroby,expedíciealisovne
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROV-ĉþāðġþąðĝþąðāôĉðĝþą
MECHANIKAÿþûĈöāðŷòúŭò÷Ăăāþùþą
STROJNÍKAôýôāöôăøòúŭò÷ĉðāøðóôýı
SKLADNÍKOV
ELEKTRONIKOV
Mzda od 820 € - 1 100 €
[UPIP[ÈLMBEOÈ[MPäLBN[EZPEû QSÓQMBULZEPû

Požiadavky:
t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

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

52-0137

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

6542 2387
0905 616 329

W3LD SLOVAKIA s.r.o., Cesta mládeže 18, 901 01 Malacky
kovovyroba@w3ldslovakia.sk, 0917 665 155

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

66-0007-3

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

Pon - Pia: 7.00-11.00 a 11.30-15.30, So - Ne: zatvorené

KOVOVÝROBA

Privat Pension RENATA

PLOTY • BRÁNY • ZÁBRADLIA
BZ 19-37 strana

10-0164

MODERNÉ AJ RUSTIKÁLNE • INÉ VÝROBKY Z KOVU
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TEL.: 0908 117 103

32-0111

Prenájom zabehnutého
penziónu pre seniorov
Kapacita 12 -14 lôžok

ZDRAVIE / SLUŽBY
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BRATISLAVSKO
Špecifiká diét pre cukrovkárov
západ

BALKÓNOV A LODŽIÍ

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
26.700
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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45-0006

»Vodoinštalatér 0904 307
824
»www.vodo-instalater.sk
0903 557 127

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

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

»Maľov k y- r ýchle - č isto
0905 723 981

UNIVERZAL TRADE s.r.o.

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

Žalúzie, sieťky, rolety aj hliníkovéé

OPRAVA PRAČIEK

GARANCIA NAJLEPŠEJ CENY

AKCIA na rok 2019 podľa výberu

Tel.: 0905 474 663 , Závodná 3, Bratislava

ĂĄŖøðúýðÿāĎóûþúąôăøýþąŭóāűøðú
Ăøôśúðÿāþăø÷üĈĉĄ

E-mail: okna@univerzaltrade.sk

www.univerzaltrade.sk

yýþűĂăôąýĎĉĽðąðZÿāøþñùôóýĎąúôYEZĉðĂúûôýı

Demontáž a odvoz starých rámov ZDARMA

Vykonávame
všetky druhy
STAVEBNÝCH PRÁC
IZOLÁCIE STRIECH
OPRAVY DOMOV
za výhodné ceny

Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov

rĄýúĝýĢüþóôûĈĂŝąĈĂăðąôýĢąþñò÷þóýôùúðýòôûĎāøø
ýðĄûDvojkrížnej 33, Bratislava 5|þóĄýðùĂúĢnøĂúĄÿøòô6
(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. ðĄăþāøĉþąðýĎüþýăĎűýðŷāüð
02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465, bomax@bomax.sk

www.bomax.sk

0903 150 740, 0905 4700264
264

VODA-KÚRENIE-PLYN

LETNÉ ZĽAVY

VACÍCH
ZASKLIE OV
M
É
SYST

94-0005-1

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

NAMI MO

ZADARMO

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

,
NÝ SERVIS
POZÁRNUTOČVANÝCH SYSTÉMOV

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

»Elektroinštalácie 24 hod.
Prípojky, práca s plošinou
do 22m. Revízne správy.
Vytyčovanie káblových porúch. Pílenie stromov, orezy
aj pod napätím. Projektovanie 0904 466 149

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

ZASKLIEVANIE
JEME
POSKYTU

A J E TO !

16-0044

DISTRIBÚCIA (100.200 domácností)
Každý týždeň: Dlhé Diely, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Petržalka, Devínska Nová Ves, Devín,
Horský park, Záhorská Bystrica,
Rusovce, Jarovce, Čunovo, Koliba,
Kramáre

OKIEN

0903 791 159

32-0013-9

Šéfredaktor: Ivan Brožík

Dispečing SK - 0950 333 222

www.renovacia-dveri.eu
w

0902 272 708
HĹBKOVÉ

Obhliadka,
poradenstvo
- ren
renovácia dveri
a cenová
ponuka u Vás
zámky, sklo
- kľučky,
kľu
doma - služba
- nové
nov dvere a zárubne
zdarma !!!
renovácia vstavaných skriň
- ren

PREPRAVA
ČISTENIE

DOVOLENKA
KRTKOVANIE

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

REMESELNÍCI

PALIVOVÉ
DREVO

obhlia
obhliadky:
0905 605 934
prevádzka: 0948 288 791
prevá

renovacia@renovacia-dveri.eu
renovac
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KÚPIM

KURZY
AUTO MOTO

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!
0917 649 213

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

VZDELANIE

POLIENKA aj GUĽATINA

Odeská ulica 75, 821 06 Bratislava,

PONUKA PRÁCE
ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

Karol Mikláš

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

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

BEZPEČNOSŤ

TEPOVANIE

NAŠE SLUŽBY PRE VÁS:
NAŠ

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

SLUŽBY

52-0131

Distribúcia:
Radovan Janega
0907 887 362
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

ELEKTROINŠTALÁCIE

10-0029

INZERCIA
Eva Horáková
0907 702 195
Mgr. Simona Psotná 0905 719 134
Silvia Vlasáková
0905 799 782

»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce
0940 384 665
»GLAZOVANIE VANÍ. 29 rokov
prax, 5 rokov záruka. Cena
70 €. Tel.: 0904 267 926
www.glazovanievani.estranky.sk

OKNÁ
16-0282

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

REMESELNÍCI

24-0019

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

predstavuje stravu s obsahom 10 gramov
cukrov, glykemický index je číslo na
stupnici od 0 do 100 a jeho hodnota závisí od toho, ako rýchlo sa rovnaké množstvo v potrave vstrebáva a ako rýchlo
ovplyvňuje hladinu krvného cukru v
Podstatou diét pre diabetikov je, že krvi. Čím je nižší GI, tým sa hladina cukpri ich dodržiavaní zásad je dosiahnutá ru zvyšuje pomalšie, čo je veľmi dôležité
regulácia príjmu cukrov – či už zlože- práve u ľudí s poruchou metabolizmu
ných alebo jednoduchých, tak potreb- cukrov. Naopak potraviny v vysokým GI
ných na pozitívne ovplyvnenie stravy a veľmi rýchlo a významne zvyšujú hladimetabolizmu diabetikov.
nu cukru v krvi. Kým u zdravých ľudí dokáže podžalúdková žľaza vyprodukovať
Množstvo cukrov spolu (jednodu- dostatočné množstvo inzulínu na zvládchých aj zložených) je vtedy 225 gramov nutie takejto situácie, u diabetikov to tak
na deň. Na porovnanie: bežná racio- nie je a hladina cukru v krvi sa zvyšuje.
nálna strava obsahuje 320 g cukrov. Z
toho vidieť, že diabetik si musí naozaj
Cukrovka je ideálnym príklastrážiť príjem cukrov v ich najrôznejších dom, kedy dodržiavanie režimových
podobách – nejde iba o sladidlá. Den- opatrení dokáže priaznivo ovplyvniť
né zníženie tohto príjmu u diabetikov hladinu krvného cukru,
mpenpredstavuje približne 22 sacharidových metabolickú kompenjednotiek (SJ).
záciu, dokonca ažž na
úroveň až na 80 perCelkové množstvo sa ale môže me- cent. Takže diabetici
etici
choniť podľa mnohých faktorov - hmotnosti môžu mať svoje ochodiabetika, fyzickej aktivity, pohlavia, renie vo svojich ruale hlavne aj podľa metabolických vý- kách.
sledkov. U diabetikov je dôležité si vy- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
berať potraviny aj podľa glykemického
Diabetologička, odborníčka na poruchy
indexu (GI). Jedna sacharidová jednotka
metabolizmu a výživy
Je rozdiel, ak sa rozhodneme korigovať našu telesnú hmotnosť z estetických dôvodov a iné je, ak by sme to
mali spraviť na radu lekára. Oboje je
však pre nás zdravotne prospešné.

94-0008-3

Martinčekova 17
BRATISLAVA
bratislavsko@regionpress.sk

Redakcia:

Komerčná
riadková
inzercia

PREPRAVA

BRATISLAVSKO západ

POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBY
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PRÁVNIK RADÍ / POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY
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chvíli. V momente
ako sa ukázalo,
že Monike Jankovskej Národná
kriminálna agentúra (NAKA) zhabala mobil pre závažné podozrenie,
že za úplatky vybavovala Kočnerovi
rozsudky „na želanie“ - mal Pellegrini
okamžite konať a Jankovskú okamžite
odvolať z najvyššieho poschodia ministerstva spravodlivosti. Odmietol to, zrejme len preto, lebo som ho o to žiadal ja.
Uprednostnil svoje ego pred verejným
záujmom a zlyhal v priamom prenose.
Vzhľadom na to, že ani na opakované naše žiadosti a ani po siedmych
dňoch protestov, ktoré sme zorganizovali pred ministerstvom spravodlivosti,
Pellegrini konať odmietol, zozbierali
sme potrebné podpisy, ako káže Ústava
- a podali sme návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády ... a Peter Pellegrini sa rozhodol našu Ústavu v priamom prenose zneuctiť tak, ako doteraz
žiadny premiér.
Právo odvolávať premiéra je de facto jediný spôsob, ako môže opozícia vyvodiť zodpovednosť voči vládnej moci.
Na Slovensku a tak isto aj v celom demokratickom svete. Keď odvolávali Mečiara, strpel to. Keď Radičovú, strpela
to. Len Peťko pustil do gatí, lebo by mu
bolo veľmi nepríjemné počúvať hodiny

nu týchto práv a povinností je zverenie dieťaťa
do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch
rodičov za podmienok, že rodičia spolupracujú a je to v najlepšom záujme dieťaťa, na ktorý
sa vždy prvorado prihliada, alebo do osobnej
starostlivosti jednému z rodičov, a zároveň sa
určí rozsah vyživovacej povinnosti, prípadne
aj úprava styku rodiča s dieťaťom. Podmienkou, aby rodičia mohli vôbec vykonávať svoje
rodičovské práva a povinnosti je, že musia mať
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
Nakoľko rodičia maloletého dieťaťa nemôžu
zastupovať toto dieťaťa v súdnom konaní,
v ktorom sú účastníkmi rodičia a zároveň taktiež dieťa, tak súd po preskúmaní podmienok
konania ustanoví maloletému dieťaťu kolízneho opatrovníka, ktorý následne toto dieťa
zastupuje pred súdom. Súd by pri rozhodovaní
o výkone rodičovských práv a povinností alebo
pri schvaľovaní dohody rodičov mal rešpektovať právo maloletého dieťaťa na zachovanie
jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy by mal
prihliadnuť na záujem maloletého dieťaťa,
najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby,
stabilitu budúceho výchovného prostredia a
ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove
a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Dezinfekcia priestorov
účinná 2 roky!

PLASTOVÉ
a hliníkové

nanosterile.eu
Kontakt: 0918 454 003

32-0012-1

bfacleaning.sk/nanosterile

komínov

okná na schodiská,
pivnice, byty
HLINÍKOVÉ BRÁNY
POŠTOVÉ SCHRÁNKY

• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

KVALITNÉ OKNÁ
KVALITNÁ A ČISTÁ
MONTÁŽ

ZĽAVAEZ
ER

32-0050-3

Y
AV

0903 969 611

alex9@stonline.sk
Drobného 27, 841 01 Bratislava

… pre budúce generácie.

Siete pre Alergikov
Nanotechnológie
94-0133

Dodávka a Servis Okien; žalúzie; siete
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52-0003

ZĽ

Práce vo výškach

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Frézovanie

OKNÁ

02/ 64 284 315
0905 47 91 92

Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov
a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

Ako s pojazdným cirkusom prišiel
na rokovanie so všetkými ministrami,
aj keď veľmi dobre vedel, že nám vládni
poslanci dodajú len 5 hlasov, čiže presne toľko, aby sa schôdza ani nemohla
začať. Následne Pellegrini prišiel so zbabelým „argumentom“, že ak ho chceme
odvolávať, tak my musíme zabezpečiť
aj prítomnosť všetkých Beblavého či
Kotlebových poslancov! Absurdné! Ako
my môžeme zodpovedať za prítomnosť
tých poslancov, ktorí nás pri zvolaní mimoriadnej schôdze nepodporili? Nijako.
Nuž čo už. Máme premiéra zbabelca,
ktorý sa bojí toho, že mu vykričím priamo do očí pred celým Slovenskom, že 19
rokov len poctivo slúžil mafii s názvom
Smer - SD. Poslušne kryl 19 rokov každú jednu špinavosť, ktorú Smer spáchal
proti ľuďom, poctivo kryl a obhajoval
každý jeden podvod Kaliňáka, Počiatka
a st
sstal
all spo
p či Fica. Tým sa
spolupáchateľom, ktorý
povedje priamo zodpovedný za systém, ktorý
sť neumožnil vyrásť
m Matvorovi s menom
orý si s
rián Kočner, ktorý
pocitom boha dovolil
rozhodovať o živote
dých
nevinných mladých
ľudí.

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

15-0004

Rodičovské práva a povinnosti, ich dodržiavanie a výkon patria medzi dôležité
faktory, ktoré priamo ovplyvňujú výchovu
a vývin dieťaťa.
Zákon o rodine zaraďuje do obsahu rodičovských práv a povinností najmä sústavnú a dôslednú starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu
a všestranný vývoj maloletého dieťaťa, zastupovanie maloletého dieťaťa a správu majetku
maloletého dieťaťa. Rodičia sa stávajú nositeľmi rodičovských práv a povinností narodením
ich dieťaťa. Potreba úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu
nastáva v prípade, ak sa rodičia dieťaťa rozvedú, alebo ak sa dieťa narodí mimo manželstva.
Úprava výkonu týchto práv je v kompetencii
súdu, ktorý ich na návrh jedného z rodičov,
resp. osoby, ktorá zabezpečuje starostlivosť
o dieťa rozhodnutím upraví. Pred samotným
rozhodnutím súdu sa rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu kedykoľvek dohodnúť na úprave výkonu ich rodičovských práv a
povinností. Rodičovská dohoda však musí
byť schválená súdom. Dohoda rodičov nie je
vykonateľná, pokiaľ s ňou nevysloví súhlas
súd. Nakoľko ide o veľmi významný zásah do
práv a povinností rodičov, súd uprednostňuje
rodičovskú dohodu predpokladajúc, že rodičia
dokážu najlepšie posúdiť potreby ich maloletého dieťaťa. Rozdielna situácia nastáva, ak
rodičia nedospejú v zásadných otázkach týkajúcich sa ich maloletého dieťaťa k vzájomnej
dohode, v takom prípade rozhodne na návrh
niektorého z nich súd. Súčasťou úpravy výko-

031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Úprava výkonu rodičovských práv Pellegrini zneuctil Ústavu
Peter Pellegrini o tom, ako Slovensko vydal napospas
a povinností k maloletému dieťaťu
zlyhal v kľúčovej mafii a prestal chrániť verejný záujem.

FINANCIE, SLUŽBY
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24-0091
51-0341

BRATISLAVSKO západ

Slovenčina naša
Nie mať za to, ale byť toho
názoru. Nie cestou súdu, ale súdnou cestou.
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ZAMESTNANIE, SLUŽBY

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

WâSPCOÈTQPMPǏOPTǸWPCMBTUJQPMZHSBöDLÏIPQSJFNZTMV

PRIJME IHNEĎ

02 AUTO-MOTO / iné

»Hľadám izbu dlhodobý
podnájom
samostatnú
súrne v okolí bratislavy
0940 904 188

05 DOMY / predaj
»Predám
novostavbu
4-izb RD - holodom v obci
Zohor (28 km od BA), na
5 ár pozemku, zast.plocha 127 m2, cena 189.900
€. Tel. 0905 438 605
»Predám novostavbu 4-izb
rodinného domu (holodom)
na pozemku 300 m2 v Kostolišti - Alej Martina Benku,
41 km od BA, cena 144.900
€, Tel. 0905 438 605
»Predám 4-izb RD v Kostolišti (41 km od BA) holodom,
novostavba na 5 ár pozemku v Aleji Martina Benku,
cena 169.900 €,
Tel. 0905 438 605

nástupná mzda 1100 €

na upratovanie
kancelárskych priestorov
od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto

Požiadavky:
tÁQMOÏTUSFEOÏW[EFMBOJF t"OHMJDLâKB[ZLoQPLSPǏJMâ
#MJäÝJFJOGPSNÈDJF

tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111
e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk

0905 758 469
0905 877 690

BRIGÁDA V BA IHNEĎ

A.I.I. Technické služby s. r. o.
Ručný pracovník - 680,- Eur mes. brutto
KOSEC ručný krovinorez - 770,- Eur mes. brutto
VODIČ "B" - 824 € mesačne brutto
VODIČ "T", KUBOTA - 824 € mesačne brutto
VODIČ "C" - 1.150 € mesačne brutto + odmeny

BEZ UBYTOVANIA

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

Kontakt: 0902 626 696, office@spotjob.sk

Nie nevšíma Slovenčina naša
si ničoho, ale nevšíma si nič.

DISPEČER PREVÁDZKY - 1.700,- Eur mes. brutto
HOSPODÁR - 1.100,- Eur mes. brutto

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám rd pri dudinciach
+ záhrada ihneď
0903 515 427

Nie nepochopil tomu, ale nepochopil to.

11 HOBBY A ŠPORT

TLAČIAR - STROJMAJSTER

»Kúpim staré hodinky, odznaky, vyznamenania, mince. Tel.: 0905 545 874
»Kúpim rôzne starožitnosti
aj v poškodenom stave.
Tel.: 0903 753 758

NÁPLŇ PRÁCE:

12 DEŤOM

POŽIADAVKY:

13 RÔZNE / predaj

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

» obsluha rotačného offsetového tlačiarenského stroja ROTOMAN (16, 32 strán)
» min. 1 rok prax v oblasti offsetovej tlače na pozícii tlačiar

»Predám jelenie parohy,
trofeje, poľovnícku výstroj.
Tel.: 0902 679 183
»Predám prikývku ušitú z
kožušín na gauč 190x160cm
a na 2 kreslá 60x160cm.
Tel.: 0902 679 183
»Predám rozličnú fototechniku, vhodné i pre zberateľov a funkčný starší písací
stroj vhodný pre zberateľov.
T.: 0902 679 183

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:

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

&2#!*%41)#&
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PONÚKANÝ PLAT:

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

0905 555 044

*
(0$"&41"
   

rado@regionpress.sk

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

14 RÔZNE / iné

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

ZĽAVY AŽ DO 25%

»Darujem starý šijací stroj
zn. Minerva 02/62 31 29 33

zasklievanie terás

splátky od 149 €

www.balkona.eu
0948 787 777

»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925
991

09 DOMÁCNOSŤ

Slovenčina naša

Základná zložka mzdy a ODMENY,
UBYTOVANIE ZADARMO

»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507
»Kúpim garáž v Bratislave.
Platba v hotovosti
0918 479 756
»Kúpim stavebný pozemok
v Bratislave vhodný na
stavbu rodinného domu.
Nie RK 0918 479 756
»Kúpim väčší alebo menší
byt v Bratislave 0918 479
756

08 STAVBA

- vykladanie balíkov 4,20 € / hod. (brutto) len muži
- pomocné práce v tlačiarni 3,60 € / hod. (brutto) muži + ženy
+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok

prijme ihneď
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PRIJMEME
SPOĽAHLIVÉ PANIE

(z toho: základná zložka mzdy 600 €, prehodnotenie po skúšobnej dobe)

Údržba ciest, komunikácií a zelene v BA
Hrabinská 0948/652104, recepcia@aii.sk

07 REALITY / iné

15 HĽADÁM PRÁCU

splátky od 98 €

16 ZOZNAMKA
»Som bohatý a dobrý a
hľadám obyčajnú peknú
slušnú staršiu od 68 do 90
ženu na trvalý vzťah dôvere vzájomne pomáhať. Som
veriaci a podporujem krásny život, všetko viem urobiť
0944 384 312

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0054

04 BYTY / prenájom

06 POZEMKY / predaj
»Predám SP v Ružinove. Nie
som RK. 0905 409 155

0905 799 782

Obchodného zástupcu

52-0140

»Predám veľký 3-izbovy
byt 79 m2 v centre Senca
aj s garážou, prerobená
kuchyňa, kúpeľňa, wc,
plastové okná, 3x Rolldor,
priestranná loggia, pivnica.
Bytovka je zateplená a prerobený je aj vchod a výťah.
Garáž hned pri bytovke na
elektrické ovládanie. Byt je
kúpou voľný. Cena: 135 000
€ vrátane garáže.
Tel.: 0903 201 288

Občianska
riadková
inzercia

94-0134

01 AUTO-MOTO / predaj
03 BYTY / predaj

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Slovenská Grafia a.s.

94-0142

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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CHCETE
SI PODAŤ
INZERÁT?

POŠLITE
SMS

SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY

Predsudky a blahobyt verzus chudoba
Diskrimináciu a predsudky si väčšina z nás vysvetľuje ako prítomný spoločenský jav.
Tým isto je, ale majú aj veľmi nepriaznivý efekt. Nemálo (diskriminovaných, vylúčených) ľudí totiž dokáže za tri hodiny
vytvoriť hodnoty, ktoré by iní nevytvorili
za celý rok. Otázkou však je, či dostanú
príležitosť.
V Británii zaujíma zodpovedných, či
ste schopní svoju prácu vykonávať a je im
ukradnuté, či máte na hlave fez, turban alebo šiltovku. Áno, zriedkavo sa
vyskytnú prípady, keď je na voľnú pozíciu
prijatá žena v hijabe (zahaľuje vlasy, nie
burka, ktorá zahaľuje celú tvar), miesto
rovnako kvalifikovanej Britky, aby nedajbože nedošlo k obvineniu z intolerancie.
Vždy je to vec šéfa, či sa vie k veci postaviť
rozumne a stáť si za svojim výberom. Rasu
či národnosť nezmeníte, náboženstvo v
ktorom ste boli vychovaní, môžete, ale
prečo by ste to mali robiť?
A ak už, urobíte to ako svoje slobodné
rozhodnutie. Cassius Clay, najslávnejší
boxer histórie, si zmenil meno na Muhammad Ali pri prestupe na islam a povedal
vetu, za ktorú si ho veľmi vážim: „Nijaký
nátlak v otázkach viery!“ Úplne rovnaké je
to s rasizmom. Istá madam skritizovala v
Českej republike obchodný reťazec slovami „prečo sa vo vašich letákoch pre Českú
republiku objavujú modeli negroidného
typu?“ Tieto skvosty výrečnosti plodia
spravidla ľudia, ktorí sú natoľko hlúpi,
že si nevedia nájsť užitočnejšiu činnosť.

Ďalšou skupinou sú nezamestnaní, ktorí
tvrdia, že im inoverci a príslušníci iných
národnosti nadávajú, že im kradnú prácu,
pritom sú len konfrontovaní s normálnou
trhovou súťažou.
Aký má prístup s predsudkami vplyv
na ekonomiku? Zásadný! Ľudí s „iným“
pôvodom posiela automaticky na manuálne práce. Nie, že by neboli užitočné,
ale nevyužíva sa potenciál tých, ktorí by
mohli dať spoločnosti viac. Ak musia dnes
a denne dokazovať, že nie sú „podluďmi“, dvihnú radšej kotvy a ponúknu svoj
rozum tam, kde voči ním tieto predsudky
mať nebudú. No a na našej rodnej hrude
zostanú naozaj iba tí kopáči kanálov.
Najhoršie je to, čo sa deje s ich deťmi.
Rómske dieťa v osade je neraz odsúdené
do špeciálnej školy. Doktor to formálne podpíše, rodičia sú radi, že si splnili
povinnosť a ak zaváhajú, povie sa im
„Myslíte, že by to tam zvládol? Máte na dochádzku? Viete, čo ho tam čaká?“ Málokto
sa vzoprie. Týmto sejeme, hnojíme a zalievame semená, z ktorých vyklíčia a dozrejú
výsledky našich predsudkov.
Ekonomickým výsledkom týchto
predsudkov sú státisíce poberateľov dávok a spoločenským prehlbujúca sa priepasť medzi „nami“ a „nimi“. Ak nezmeníme prístup a nebudeme pozerať len po
ďalšie voľby, na dne tej priepasti skončí
väčšina i menšina. Začať sa musí tým, že
nebudeme podávať ruku zovretú v päsť.
» Pre REGIONPRESS Ondrej Putra
Veľká Británia

Slovenčina naša

Slovenčina naša

Nie vada (čes.), ale chyba
(rečová, srdcová, telesná), kaz
(materiálu), porucha (motora),
nedostatok.

Nie prevádzať, ale robiť,
uskutočňovať, vykonávať.
Nie riadiť auto,
ale viesť auto, šoférovať.

Pápež o „prvej učeníčke“

„Kontemplovať (rozjímať) Ježišovu
Matku, kontemplovať tento znak protirečenia, lebo Ježiš je víťazom, ale na
kríži. Na kríži, to je protirečenie, ktoré
je ťažké pochopiť... Treba mať vieru,
aby sme toto tajomstvo pochopili, či
aspoň sa k nemu priblížili.“
Mária to vedela a „celý život prežila s prebodnutou dušou,“ pripomenul
vtedy Svätý Otec. Nasledovala Ježiša
a počula poznámky ľudí niekedy v
prospech, niekedy proti jej Synovi.
Napriek tomu vždy stála za Ježišom. A
práve „pre toto hovoríme, že je prvou
učeníčkou,“ vysvetlil pápež v homílii.
Mária prežívala ustarostenosť,
ktorú v jej srdci vyvolal tento „znak
protirečenia“. Nakoniec však bola
tam, v tichosti, pod krížom, hľadiac

Slovenčina naša
Nie odbáčať
či zabáčať, ale odbočovať, zabočovať.

Slovenčina naša

Nie aquapark,
ale akvapark (od roku 2006).
Nie bakšiš, ale sprepitné,
obslužné, prepitné, úplatok.

Pred dvomi rokmi, v deň sviatku
Sedembolestnej Panny Márie, pozval pápež František veriacich pri
rannej omši v Dome sv. Marty, aby
rozjímali o Božej Matke pri päte Ježišovho kríža.
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Šanca pre stredoškolákov

na svojho Syna, zamyslel sa pápež.
Možno počula poznámky typu: „Pozri, toto je matka jedného z týchto
troch zločincov“. No ona „nastavila
tvár za svojho Syna“:
„To, čo teraz poviem, sú drobné
slovká, ktoré nám pomôžu kontemplovať v tichu toto tajomstvo. V tej
chvíli nás ona všetkých porodila: porodila Cirkev. ,Žena,’ - hovorí jej Syn,
- ,hľa tvoji synovia’. Nehovorí: ,matka’,
hovorí: ,žena’. Žena silná, odvážna;
žena, ktorá tam bola prítomná, aby
povedala: ,Toto je môj Syn: nezapriem
ho’.“
Tento úryvok z evanjelia (Jn 19,2527) nám teda napomáha kontemplovať toto tajomstvo. „Nech Duch Svätý
povie každému jednému z nás to, čo
potrebujeme,“ dodal na záver dnešnej
iturgie v Dome sv. Marty na Sviatok
Sedembolestnej Panny Márie pred
dvomi rokmi pápež František.

» red

Slovenskí stredoškoláci môžu stráviť školský rok 2020/21 na strednej
škole v USA.
Záujemcovia o bezplatný študijný
pobyt v rámci programu Future Leaders Exchange (FLEX) sa môžu prihlásiť online do 17. októbra tohto roka.
Informovala o tom Jana Illešová z Veľvyslanectva USA na Slovensku.
Výmenný pobyt financuje Ministerstvo zahraničných vecí Spojených
štátov, realizuje ho nezisková vzdelávacia organizácia American council for
International Education.
Štipendium pokryje náklady na
letenku, ubytovanie v hostiteľskej rodine, štúdium na americkej strednej
škole, zdravotné poistenie, prípravné
školenie aj mesačný príspevok určený
na spoločenské aktivity. „Študenti si
hradia náklady spojené so získaním
cestovného pasu, osobné výdavky nad
rámec mesačného štipendia či náklady
spojené s nadrozmernou batožinou,“
uviedla Illešová.

BZ 19-37 strana
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Prihlásiť sa môžu iba stredoškoláci, ktorí majú slovenské občianstvo a
študujú v prvom alebo druhom ročníku strednej školy. V prípade päťročného gymnázia to môžu byť aj študenti
tretieho ročníka. „Študenti, ktorí sa
narodili medzi 15. júlom 2002 a 15. júlom 2005, musia mať dobrý priemer a
angličtinu ovládať na komunikatívnej
úrovni,“ vysvetlila Jana Illešová.
Slovensko je v tomto programe
zaradené od roku 2018. V auguste 2019
vycestovalo do USA prvých desať študentov. „Vďaka programu každoročne
vycestuje do USA viac ako 900 študentov stredných škôl z 21 krajín Európy a
Ázie. Štipendisti si tak na rok vyskúšajú život amerického teenagera a naučia
sa rešpektovať odlišnosti iných kultúr.
Po roku v zahraničí sa domov vrátia
samostatnejší a pripravenejší na život
v čoraz viac prepojenom svete,“ pripomenula Jana Illešová z Veľvyslanectva
USA na Slovensku.

» red

ZDRAVIE / SLUŽBY
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PRÁCA V ČR

PRACUJ
U NÁS

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

85_0005

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku - aj muži!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tmámestále dostatok ponúk
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!



STAJAN SLOVAKIA PRIJME
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Miesto práce: NOVÉ MESTO N. VÁHOM
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(OBSLUHA LIS. ZARIADENIA, LISOVANIE GUMY)

( 520€/mesiac + 0,12€/hod. + 1,20€/
hod. + odmeny + ubytovanie )
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Miesto práce: DOLNÉ VESTENICE

KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

KURZ SBS

spoločnosť pre prieskum trhu,
médií a verejnej mienky

v BRATISLAVE
kurz začína 16.09. 2019
14.10. 2019

HĽADÁ
externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA

(aj predčasných a výsluhových
dôchodcov)
na stráženie stavby v Bratislave.

195 €

(získavanie respondentov do
rôznych projektov)

Volajte:

MZDA: 3,50 eur v čistom/hod.
Preukaz odbornej spôsobilosti je
podmienkou

0904 001 475

Evidovaní na Úrade práce
môžu mať kurz ZADARMO!
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32-0140

REGRUTÁTOR/KA
Kremnická 6, 851 01 Bratislava V
02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

hľadá nových
kolegov

CENA

schopných vykonávať aj náročnejšie
projekty
(rozhovory s respondentmi)

33-0032

0944 113 140

S VYHLÁŠKOU §21
(732€ + 50€ + 50€ + 15€
+ stravné lístky + ubytovanie )
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85_0617



V prípade záujmu nás kontaktujte
na tel. čísle 0911 770 074
v Po - Pia od 08,00 – 16,00 hod.

94-0140

Facebook: aiwsk

32-0077

www.aiw.sk

85_0026

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

