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

pri ná

OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

Bratislava • Malacky

garážové brány
predokenné
rolety
ploty, brány

ZĽAVAEZ
ER

www.rolvex.sk
0905 485 891

15-0004

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

RENOVÁCIA

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV
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

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
°

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.

Čistiareň SUNIX
Mlynarovičova 18,
Bratislava – Petržalka

32-0003-2

www.pranie-kobercov.sk
PO-PI 9:00 - 18:00

DVERÍ
A
ZÁRUBNÍ

Jelenia 24, 1. poschodie, Bratislava tel.: 0919 188 535
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európska jednotka v renováciách

32-0010-1

komínov

15-0009

6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

16-0062

PALIVOVÉ DREVO

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ
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Ručenie ako zabezpečovací inštitút

Milí priatelia, často dostávam otázky typu „Keď budete prezident, v
čom budete iný ako ostatní?“
Sú 2 typy prezidentských kandidátov. Jedným typom sú stranícki reprezentanti, ktorí budú vždy počúvať svoju domácu stranu a ani nekandidujú
ako „nezávislí“. Takýmto prezidentom
ja nebudem, lebo do volieb idem nezávisle a bez akýchkoľvek dohôd
alebo podpory politických strán.
Druhým táborom sú takzvaní slniečkári, ktorých nikto pred rokom nepoznal a na základe ľúbivých sloganov,
profesionálnych agentúr a obrovských
peňazí z otáznych zdrojov (častokrát
presahujúcimi plat prezidenta za celé
5-ročné obdobie), sa snažia presvedčiť
Slovensko, že sú tí najlepší kandidáti.
Až pri rozhovoroch si občania všimnú, že sú to kandidáti, ktorí keď majú
povedať nenaučenú vetu, pozerajú do
zeme a trasie sa im hlas. Moju prácu
sudcu poznáte už desiatky rokov a
moja kampaň je najlacnejšia, bez jediného bilboardu. Som samorast.
Ja, Štefan Harabin, budem iný
ako ktorýkoľvek prezident predo
mnou a som iný ako moji dnešní
protikandidáti.
Po prvé, vytvorím kanceláriu prezidentských odborníkov pozostávajúcich z čestných ľudí a hlavne nepolitikov. Spoločne s odborníkmi sa
budem účastniť každého dôležitého

Jedným zo zabezpečovacích inštitútov, ktoré náš právny poriadok upravuje, je ručenie, ktorým sa zabezpečuje
pohľadávka veriteľa voči svojmu dlžníkovi, pričom podstatou tohto právneho
vzťahu je záväzok ručiteľa, že uhradí
pohľadávku veriteľa namiesto dlžníka v prípade, že veriteľa neuspokojí
samotný dlžník. Tento zabezpečovací
prostriedok je upravený tak v Občianskom zákonníku, ako aj v Obchodnom
zákonníku.
Ručiteľský záväzok vzniká na základe dohody medzi veriteľom a ručiteľom, ktorá musí mať písomnú formu,
v opačnom prípade ide o neplatný
právny úkon. Na platnosť takejto dohody sa súhlas dlžníka vo všeobecnosti
nevyžaduje. Napriek tomu, však môže
dôjsť k situácii, kedy sa takýto súhlas
vyžadovať bude, a to napr. vtedy, ak
má dlžník na osobnom plnení záujem.
V prípade ručenia ide o vedľajší záväzkovo-právny vzťah, čo znamená, že
ručenie môže existovať len popri inom,
hlavnom záväzkovo-právnom vzťahu.
Takisto je potrebné poznamenať, že
rozsah ručenia je limitovaný samotnou
pohľadávkou, ktorá je predmetom ručenia, t.j. ručiteľ nemôže byť na základe
ručenia zaviazaný vo väčšom rozsahu
ako dlžník sám.
Ručenie sa môže viazať na celú
pohľadávku alebo len na jej časť. Zo
zákona nie je vylúčené, aby za jednu
a tú istú pohľadávku veriteľa ručilo

JUDr. ŠŠtefan Harabin
obččianský kandidát
nna prezidenta SR

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

zasadnutia vlády, kde v priamom
prenose budem prísne kontrolovať,
čo vláda robí. Nebudem tolerovať rozkrádanie, korupciu a ani amaterizmus.
Mojím hlavným obsahovým cieľom je
podpora suverenity Slovenska, tradičnej kresťanskej rodiny, hodnôt a právneho štátu.
Po druhé, budem robiť neohlásené
kontroly všade, kde bude potreba.
Pri výstavbe diaľnic sa budem pýtať,
prečo to tak dlho trvá a tak veľa stojí,
v nemocniciach budem kontrolovať
starostlivosť o pacientov a na úradoch
prístup k občanom. Budem dôsledný a
neoblomný ako vždy doteraz.
V treťom rade vytvorím osobitnú
kanceláriu Prezidenta SR, ktorej každý občan bude môcť napísať s podnetom na preverenie nepráva, ktoré
sa mu udialo. Budem tak pomáhať
občanom domôcť sa spravodlivosti.
Hlavne budem vždy rozhodovať na
základe faktov a v súlade so zákonom.
Nikdy populisticky podľa želania tretích strán.
Pre občanov budem robiť na
100%, to mi verte.

33-0003

HARABIN: Váš prezident na 100%

Aj tu môže byť Vaša REKLAMA
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viacero ručiteľov súčasne. Pri dojednávaní ručenia si je potrebné uvedomiť,
že ručiteľský záväzok ručiteľa plniť za
dlžníka v prípade, ak ten svoj dlh neplní, sa viaže nie na osobu dlžníka, ale
na pohľadávku veriteľa ako takú. To
znamená, že v prípade smrti dlžníka
pohľadávka a tým pádom ani ručenie
vo všeobecnosti nezaniká. Ručením sa
v praxi najčastejšie zabezpečuje peňažná pohľadávka, t.j. peňažná suma, ale
nemenej častým predmetom ručenia
sú aj nepeňažné pohľadávky.
Tieto však môžu byť predmetom
ručenia len vtedy, ak ide o zastupiteľné
plnenie, t.j. také, ktoré nie je priamo
viazané na osobu dlžníka. Najčastejším dôvodom zániku ručenia býva
uspokojenie veriteľa, t.j. zánik samotnej pohľadávky. Dôležité je spomenúť,
že ručiteľ je povinný za dlžníka plniť
až po tom, ako veriteľ dlžníka preukázateľne vyzval na plnenie a ten aj
napriek takejto výzve neplnil. Veriteľ
teda nemôže žiadať ručiteľa, aby plnil
v prípade, keď ním dlžník nebol vyzvaný, prípadne ak dlžník bol pripravený
plniť, ale nemohol, a to z dôvodu, že mu
to veriteľ neumožnil.

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

info: 0905 799 782
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Ústavný súd
môže napomáhať
spravodlivosti,
no môže ju aj blokovať. Rozhodol aj
v kauze Gorila, že
nahrávky z nej sa
nemôžu použiť, a že treba chrániť práva
ľudí, ktorí podľa spisu spriadali obrovské korupčné schémy. Toto rozhodnutie
mimoriadne sťažilo prácu vyšetrovateľov. Ústavný súd takisto rozhodoval aj o
zákone o preukazovaní pôvodu majetku a kvôli rozhodnutiu ústavného súdu
sa tento zákon do dnešného dňa nedá
uplatňovať. Preto je dôležité zvoliť odborne zdatných a bezúhonných kandidátov za sudcov ústavného súdu.
Proces výberu ústavných sudcov bol nespravodlivý a neférový.
Kandidáti mali podať prihlášky aj so
všetkými dokumentmi do 7.1. Všetci
tak urobili, iba Robert Fico musel dokumenty dodatočne dopĺňať. To však nie
je férový prístup, predsa keď sa bežní
ľudia hlásia napríklad do zamestnania
a neodovzdajú kompletnú prihlášku,
nikto sa s nimi nebaví. Spravodlivosť
a pravidlá teda neplatia pre každého

02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj
»Predám 4-izbový byt v
centre Malaciek, tel. 0910
727 773
»Predám 2i.byt v Ružinove,69m2. 159500E, 0911 635
747

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
»Predám RD v Bernolákove,
celková výmera 15 á, cena
212.000 €, dohoda možná,
0911 774 399

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim garáž v Bratislave.
Platba v hotovosti 0918 479
756
»Kúpim byt v Bratislave
0948 008 910
»Kúpim vinohrad v Rači,
alebo Svätom Jure. Platba v
hotovosti 0918 479 756
»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507
»Kúpim stavebný pozemok
v Bratislave vhodný na
stavbu rodinného domu.
Nie RK 0918 479 756

Občianska
riadková
inzercia

0905 799 782

rovnako.
Vládna koalícia ma eminentný
záujem, aby ústavný súd obsadila
svojimi nominantami. Smer chce teplé miesto pre R. Fica, no ten nemá potrebnú právnickú prax, ako stanovuje
zákon. Fico bol dlhé roky premiérom,
no premiér nie je právnické povolanie a
môže ním byť aj človek bez právnického vzdelania. Premiér je v prvom rade
riadiaca funkcia. Keď Robert Fico vyhlásil, že diaľnica do Košíc bude v roku
2010 a nakoniec nebude ani v roku
2030, nie je to právnický problém, je to
otázka riadenia a odborných schopností členov vlády.
Vládna koalícia robí obštrukcie
a chce znefunkčniť
ústavný súd, aby si
tam mohla dosadiť svojich ľudí. No
ústavný súd má byť
nezávislý a chrániť
práva občanov. Nesmie byť predĺženou rukou
politikov.

» Veronika Remišová

predsedníčka poslaneckého klubu OĽANO

09 DOMÁCNOSŤ

PALIVOVÉ
DREVO

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT

POLIENKA aj GUĽATINA

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

16-0062

01 AUTO-MOTO / predaj

VIZITKY

»Kúpim rôzne starožitnosti
aj v poškodenom stave. Tel.:
0903 753 758
»Kúpim akordeón, heligónku. 0915 876 860

12 DEŤOM
Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov

13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU

OKIEN

0903 791 159

24-0019

Ústavný súd nesmie byť
predĺženou rukou politikov

16 ZOZNAMKA
»Ponúkam lásku žene 0915
226 391

01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom

031180217

Občianska
riadková
inzercia

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA

08 STAVBA

09 DOMÁCNOSŤ

»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
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj

09 DOMÁCNOSŤ
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Klimatické kúpele Kvetnica
v blízkosti Vysokých Tatier
na pozemku o rozlohe 6 798 m²

RODINNÝ DOM

v obci Važec
REDA

s výhľadom na Vysoké
Tatry na pozemku
o rozlohe 2 500 m²

J

CENA 190.000 EUR

0917 988 921

0917 988 921

99-0050

CENA 430.000 EUR

99-0050

NA P

Dražba rodinného domu
v Záhorskej Bystrici - Leopoldov majer č. 2

Dátum dražby: 27.02.2019
Kontakt: 0918 186 636

52-0029

Veľkosť pozemku: 718 m2
Cena: 368.000 €

Nemusíte h¾adaś 2 alebo 3 firmy, MY PONÚKAME VŠETKO, ÈO POTREBUJETE!

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY PRÍSTREŠKY ZASKLENIE TIENIACA TECHNIKA

Materiály: HLINÍK, DREVO
STAVEBNÉ PRÁCE RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ/OTOÈNÉ ZASKLENIE TIENENIE NA STRECHY SKLENENÉ STRECHY DREVENÉ PODLAHY

montter@montter.sk

www.montter.sk
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Zameranie a doprava ZDARMA
0919 370 730 0919 383 363
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87-0026

7- roèné skúsenosti v oblasti zimných záhrad
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Je kilogram tuku ťažší
ako kilogram svalu?
Jeden z najčastejších mýtov týkajúci sa postavy je, že kilogram tuku
je ťažší ako kilogram svalov. Je to
podobné, ako s detským vtipom, či
je ťažší kilogram železa, alebo peria.
Kilogram je vždy kilogram. Hmotnosť
je rovnaká. Rozdiel je v niečom iný v hustote, teda denzite tkaniva. A tá
je iná pre tuk a sval. Tuková bunka má
inú štruktúru ako svalové vlákno. Ak
by sme položili vedľa seba kilogram
svalu a rovnaké množstvo tuku, tuk
zaberá oveľa väčší priestor, má väčší objem ako sval. Dôvod je hustote
oboch tkanivových štruktúr. Je to
podobné, ako kilogram polystyrénu
zaberie väčší priestor ako rovnaká
hmotnosť železa a navyše je rozdiel
v objeme, ak sa jedná o stlačený polystyrén, alebo voľne uložený vo vrecúšku.
Sval je tvorený svalovými vláknami, ktoré sú pevne k sebe spojené,
podobne ako vlákna oceľového lana.
Na druhej strane tuk je tvorený bunkami, ktoré majú rozličnú veľkosť,
medzi nimi sú rôzne veľké medzibunkové priestory. A navyše, čí je
človek obéznejší a čím sa menej hýbe,

Voľba prezidenta
Slovenskej republiky

tým rovnaká váha tuku zaberá väčší
priestor, tuk je viac „rozliaty“, nemá
jasné mantinely.
Kilogram tuku, vždy zaberá väčší
priestor ako kilogram svalu. 1,2 – 3,5
násobne! Týka sa to podkožného
tuku a aj zhromaždeného medzi vnútornými orgánmi. Veľkosť zväčšeného objemu tuku voči svalom závisí od
celkového množstva prebytočného
tuku, pohlavia, hormonálnej aktivity, genetiky, fyzickej práce a telesnej
konštitúcie.
Často sa stáva, že ľudia, ktorí začnú cvičiť, ale aj tí, ktorí si zlepšujú
kondíciu dlhodobo, sú sklamaní, lebo
sa im neklesá hmotnosť, alebo sa poapriek ich snahe. Je
kles zastavil, aj napriek
častým javom, keď sa
čšujú
stráca tuk a zväčšujú
sť sa
sa svaly, hmotnosť
nemení. Zlepšujee sa
ale tvar tela, jeho proy na
porcie a vyhliadky
zdravie.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

V roku 2019 sa konajú voľby prezidenta Slovenska, ktorých prvé kolo sa
uskutoční 16. marca 2019 a prípadné
druhé kolo 30. marca 2019. To sa uskutoční, ak v prvom kole volieb ani jeden
z kandidátov na prezidenta Slovenskej
republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov.
Právo voliť - Právo voliť prezidenta
Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do
Národnej rady Slovenskej republiky, t.j.
občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18
rokov veku.
Hlasovací preukaz - Volič, ktorý
má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého
pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže
požiadať obec svojho trvalého pobytu
o vydanie hlasovacieho preukazu.
Obec na základe žiadosti voličovi vydá
hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací
preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom

okrsku. Obec vydá voličovi hlasovací
preukaz len na ten deň konania volieb
prezidenta Slovenskej republiky, ktorý
volič uviedol vo svojej žiadosti. Volič
môže požiadať obec svojho trvalého
pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne.
Táto požiadavka musí byť zo žiadosti
voliča zrejmá.
Volič môže požiadať o vydanie
hlasovacieho preukazu osobne, alebo
poštou. Obec na tieto účely zverejňuje
na svojom webovom sídle elektronickú
(e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje
o voličovi
ɧPHQRDbSULH]YLVNR
ɧURGQ«Ï¯VOR
ɧģW£WQXSU¯VOXģQRVħ
ɧDGUHVXWUYDO«KRSRE\WX REHFXOLFD
číslo domu),
ɧ NRUHģSRQGHQÏQ¼ DGUHVX QD NWRU¼
obec doručí hlasovací preukaz (ak je
odlišná od adresy trvalého pobytu).

» red

ZUBNÁ AMBULANCIA

Inzerát, ktorý predáva

Stromová 16 - Kramáre
0905 662 407

0905 719 134

Takto pozýval Ježiš svojich učeníkov. Viete, že väčšina z nich boli podnikatelia? Aj naše spoločenstvo kresťanských podnikateľov rastie. Slovo
kresťanský nepoužívame tak, že by
sme účastníkom kontrolovali rodné
listy – ide nám hlavne o to, aby naše
správanie bolo v súlade s Božími princípmi. Snažíme sa nerobiť druhým, čo
nechceme, aby oni robili nám, rozširovať lásku a nie zlo, posilňovať milosrdenstvo a odpustenie, nie nenávisť,
prijímať a rešpektovať druhých ľudí,
neodsudzovať, požehnávať a nepreklínať, nerozdeľovať ale spájať, netúžiť po moci, ale slúžiť. Za desať rokov
medzi nás prišlo veľa ľudí, ktorí neboli
veriaci a vykonali veľa dobra. Boli aj
takí, ktorí si v tomto období našli svoju
cestu k Bohu. Slovo podnikateľ neznamená, že každý z nás vlastní firmu.
Chodia medzi nás podnikatelia, kňazi, rehoľníci, lekári, ochrancovia prírody, umelci, novinári, vedci, učiteľky
so svojimi žiakmi, sociálni pracovníci,
mladí aj dôchodcovia, ktorí hľadajú
svoju ďalšiu cestu.
Vďaka obrovskej energii Ľubka
Klieštika sa stretávame každý mesiac
– východ, stred a západ. A chodia k
nám aj naši priatelia z Čiech a Moravy.

Tím zo Spoločenstva pri Dóme sv. Martina nám poskytuje duchovnú službu,
zázemie a perfektnú organizáciu.
Mnohí ľudia v politike, aj pod zástavou kresťanstva, sú ako slovenskí
futbalisti – strkajú do seba a nadávajú
si, simulujú, rozbíjajú hru aj tím, prehrávajú a prestupujú z klubu do klubu. Naše spoločenstvo rastie a raduje
sa. Keď som videl pred pár dňami vyše
200 ľudí, ktorí spievali k Bohu, modlili sa s Vladkom Maslákom a Mirkom
Klimantom, bol som šťastný. Je nás
stále viac. Nenecháme si svoje slová a
činy iba do kostolov a farských spoločenstiev. Sme všade a budeme meniť
tento svet tak, ako to od nás chce náš
Pán. Viera, láska a nádej je to, čo nás
spája. Naša sila je tichá, ale silnejšia
ako všetky svetské koalície a peniaze.
Náš Pán nám povedal: „Poďte a nasledujte ma.“ A my
hovoríme – poďte
a pridajte sa k nám.
Buďme soľou zeme a
svetlom sveta.

Vtipy
týždňa
» Svokra leží na smrteľnej
posteli, a príde k nej zať s
fľaškou v ruke a hovorí :
- Ta co mamo dame kapurkovu ?

» Tehotná blondínka stojí
pred zrkadlom, hladká si
bruško a vraví:
„Len aby bolo moje.“

»

Ide chlap s náklaďákom po diaľnici, neodhadne výšku nákladu a
zasekne sa pod mostom.
Za chvíľu dorazí policajné
auto, jeden policajt príde
ku kabíne, v ktorej sedí
naštvaný šofér a pýta sa:
- Tak čo pán vodič,
zasekli ste sa, že?
- Nie ty vole, veziem most a
došla mi nafta.

» V pive je málo vitamínov,
preto ho musíme piť tak
veľa!
» redakcia

» Ján Košturiak

pokračovanie na str. 7
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3m,
Montáž do
er
Každy met
H
18 € s DP
len do

FISHER KLIMATIZ
ÁCIE
s montážo
u

30.4.2019

690 € s DPH

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

info@klimamonter.sk
tel.

0915 417 320

32-0016

Nasleduj ma!

ZASKLIEVANIE
BALKÓNOV A LODŽIÍ
JEME
POSKYTU

,
NÝ SERVIS
POZÁORNUTOČVANÝCH SYSTÉMOV
NAMI M

VACÍCH
ZASKLIE OV
M
É
T
S
SY

10

AKCIA na rok 2019 podľa výberu
ĂĄŖøðúýðÿāĎóûþúąôăøýþąŭóāűøðú
Ăøôśúðÿāþăø÷üĈĉĄ
yýþűĂăôąýĎĉĽðąðZÿāøþñùôóýĎąúôYEZĉðĂúûôýı

Demontáž a odvoz starých rámov ZDARMA

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

94-0005-1

nazarbabinski@gmail.com

ZADARMO

AMBULANCIA IMPLANTOLÓGIE
0907 709 992

32-0005-2

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK
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Pomôcť blížnemu svojmu

REMESELNÍCI

» Pýta sa na Slovensku
turista baču:
- Bača, kde sa tu páli
slivovica?
- Vidíte ten kostol?
- Vidím.
- Tak okrem neho všade!
» Status chlapca na
Facebooku: „Máme matiku
a nudím sa :/“
Komentár od učiteľa: „Poď
k tabuli, Jožo!“

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

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

INZERCIA
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

REKONŠTRUKCIE

Príjmeme
spoľahlivé panie

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

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

Kontakt: 0905 758 469
0915 948 417

Martinčekova 17
BRATISLAVA
bratislavsko@regionpress.sk

Redakcia:

»DOMÁCI MAJSTER – údržba, drob.opravy, batérie,
sifóny, WC, vypínače, prac.
dosky, vŕtanie dier, kúpeľne – obklad, mon.doplnky,
plávaj.pod.,
vysprávky,
maľby 0918 781 012
»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce
0940 384 665
»GLAZOVANIE VANÍ. 29 rokov
prax, 6 rokov záruka. Cena
60 €. Tel.: 0904 267 926
www.glazovanievani.estranky.sk

DISTRIBÚCIA (57 000 domácností)
Každý týždeň: Rača, Trnávka,
Slovnaft, Vrakuňa, Dolné Hony,
Podunajské Biskupice, Nové
Mesto, Ružinov, Nivy, Staré
Mesto, Vajnory

SŤAHOVANIE, DOPRAVA
94-0010

» Robert Mistrík
nezávislýý kandidát na p
prezidenta SR

- Máš pekné tričko.
- Ďakujem, a pod ním nič
nemám.
- Neboj sa, dorastie.

33-0001

boji proti zákerným chorobám, pri kontrole kvality potravín, vody a čistejšieho
životného prostredia... Nielen vo svete,
ale aj tu, na Slovensku.
Robiť vedu pre mňa znamená pomáhať človeku. Spomínate si, ako
celé Slovensko prežívalo spolu s naším
olympionikom Matejom Tóthom jeho
podozrenie z dopingu? Uvedomil som
si, že vďaka mojej práci môžem poskytnúť potrebné dôkazy na očistenie jeho
mena, ponúkol som teda pánu Tóthovi
pomoc. Zabojovali sme, expertný posudok nášho tímu nakoniec uznala aj Medzinárodná atletická federácia (IAAF),
revidovala svoje rozhodnutie a Matej
tak môže opäť súťažiť o medaily za Slovensko.
„Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu
brániť,“ povedal môj vzor, M. R. Štefánik. Bol nielen veľký politik, ale aj nadaný vedec a mimoriadne čestný človek.
Som odhodlaný byť prezidentom, ktorý bude jeho odkaz ďalej rozvíjať – pre
ľudí, pre budúcnosť, pre Slovensko.

Objednávateľ: Robert Mistrík, Bratislava. Dodávateľ: Unimedia, Panónska cesta 7, Bratislava 851 04, IČO: 3138099

Stretávam sa s názorom, že by som
nemal vstupovať do politiky, veď ako
vedec nemôžem rozumieť problémom
bežných ľudí. My vedci vraj celé dni
trávime zavretí niekde v laboratóriu a o
skutočnom živote nevieme nič... V skutočnosti je to práve naopak: dobrý vedec
robí vedu kvôli ľuďom. Chceme zlepšiť
život sučasným aj budúcim generáciám,
chceme pomôcť budovať lepší svet.
Všimli ste si, že väčšina politikov
na Slovensku sú právnici? Právnik
narába s pravdou podľa potreby, ohýba
ju podľa okolností. My vedci si pravdu
ctíme nadovšetko. Veď ak by sme v práci prekrúcali fakty, podvádzali, klamali,
na konci dňa zomrie človek. Keď však
svoju prácu robíme poctivo a čestne,
bojujeme za pravdu a držíme sa faktov,
na konci dňa často zachránime ľudský
život.
Bol som zvedavé dieťa a keď som
ako školák vyhral okresné kolo chemickej olympiády, o mojej životnej dráhe
bolo rozhodnuté. Po úspešnom štúdiu v
zahraničí sa mi vo svete otvárali obrovské možnosti, ale ja som túžil venovať
svoj talent Slovensku. Vrátil som sa domov, spoločne s manželkou Zuzkou sme
si založili rodinu - a firmu, ktorá dnes
patrí medzi svetovú špičku. Naše technológie používajú nielen tisíce vedcov a
univerzít po celom svete, ale aj firmy ako
Nike, Samsung, Apple či CocaCola. Výsledky našej práce pomáhajú lekárom v

BRATISLAVSKO
východ

Komerčná
riadková
inzercia

» Hovorí chlapec dievčaťu:

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

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY
»Maľov k y- r ýchle - č isto
0905 723 981
»Maľby, podlahy 0915 462
513

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

OPRAVA PRAČIEK

Aj tu môže byť Vaša reklama!

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

info: 0905 719 134

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

OPRAVA TV, ELEKTRO

Slovenská Grafia a.s.

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

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

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

Západné Slovensko

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

DO TPP

VODIČA

ROBOTNÍKOVóþvýrobyaexpedície
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROV-ĉþāðġþąðĝþą
MECHANIKAÿþûĈöāðŷòúŭò÷Ăăāþùþą
ELEKTRIKÁRA, ELEKTRONIKA
SKLADNÍKOV, EXPEDIENTOV
KOPISTU

SK. C+E

0901 714 415

16-0054

• jazdí sa v rámci BA
+ blízke okolie
• každý deň doma
• plat: 1100-1200 €
mes. brutto

∙ Široká ponuka
práce na kamión
∙ Jazdíme SK + EU
∙ Zánovný vozový park
∙ Priem. hr. mzda 600 €
+ diéty + odmeny =
možný zárobok 2.400 €
0908 203 203
www.ruzatransport.sk

15-0057

Prijmeme
vodičov MKD

PRIJMEM

PRIJME IHNEĎ

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

A.I.I. Technické služby s. r. o.
prijme ihneď

Mzda od 700 € - 1 000 €
[UPIP[ÈLMBEOÈ[MPäLBN[EZPEû QSÓQMBULZEPû

VODIČ "C" SYPAČ - zimná údržba -1 340 € mes. brutto

Požiadavky:

VODIČ "B", "T" , PILČÍK 824 € mesačne brutto
Ručný pracovník - ruč.čistenie 657 € mesačne brutto

t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

Údržba ciest, komunikácií a zelene v BA Základná zložka mzdy a ODMENY,
Cankovová 0948 / 916 727, cankovova@aii.sk možnosť UBYTOVANIA ZDARMA

BZ
BV 19-07
19-07 strana
strana
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94-0030

52-0032

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

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

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

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

DISPEČER prevádzky 1.400 € mesačne brutto

Bližšie informácie:

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

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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PRIJMEME

ucelené pa

rtie

MURÁROV
na výstavbu
rodinných domov
v Belgicku
Práca na živnosť
Platové podmienky 14.000 €/RD

Kontakt: 0917 860 693
zucomsro@gmail.com

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

www.konstrukter.sk
.PGHKCKCÐL?ÐNMXęAGCÐTÐİ0
info@konstrukter.sk

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tQonukyBKQrFNVžov-oQBtrovBtFǥov

Facebook: aiwsk

32-0007

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!

2#* Ð

62-0017

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

85-0005

OPERÁTOR VÝROBY
Ð ÐÐ#30 LCRRM

Ð ÐÐ#30 LCRRM

 
Ð ÐÐ#30 LCRRM
 
Ð#30 FMB

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

SBS
Práca v SBS?
Vykonávame kurzy SBS,
na prácu v strážnej službe

na adrese Bratislava, Kazanská 30

PRE ZÍSK ANIE

ZATIZĽÁACIUVS YMONTÁŽOU

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

ZAVOLA JTE NA

3
5
5
4
5
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BRATISLAVSKO
A POVEDZTE H

ESLO:

Informácie na: 0905 880 127
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94-0032

NA KLIM

Možnosť zamestnania v celom Bratislavskom kraji,
ale aj v iných regiónoch SR

32-0032

www.aiw.sk

87-0021

49-0022

Nástup ASAP

