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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 57 000 domácností 

BRATISLAVSKO
východ
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°  vyrobíme a zrenovujeme aj BEZFALCOVÉ dvere
°  nové dvere na mieru do pôvodných zárubní
°  bez búrania, špiny a hluku
°  výborná údržba, žiadne nátery
°  obhliadka, poradenstvo a kľučka ku každým dverám ZDARMA

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

RENOVÁCIA DVERÍ
A 

ZÁRUBNÍ

európska jednotka v renováciách
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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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ZUBNÁ AMBULANCIA
Stromová 16 - Kramáre

0905 662 407

AMBULANCIA IMPLANTOLÓGIE
0907 709 992

nazarbabinski@gmail.com

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK

��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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Ľudia nesmú splesnivieť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Staré budovy majú zrejme nárok na 
pleseň na chodbách. Alebo v sute-
rénnych priestoroch. Nebodaj aj na 
izbách pre pacientov. Aspoň tak sa 
vysvetľuje tento nielen nepríjemný, 
ale aj zdravotne škodlivý a najmä 
naše zdravotníctvo dehonestujúci 
jav.

Starí ľudia sú na prvý pohľad ako tie 
staré nemocničné priestory. Nezdravú 
farbu majú možno aj niekedy spoločnú. 
No tie plesne určite nie. Starý človek je 
stále starý človek, teda, v prvom rade 
človek. Kým z najvyšších úrovní zdravot-
níctva počúvame roky sľuby o tom, ako 
sa pre pacienta urobí všetko, čo sa nájde 
v „úradníckych silách“, v praxi to vyze-
rá tak, že človek je ten posledný, kým sa 
rezort zaoberá. Teda – človek pacient. A 
ešte iný druh človeka – človek lekár a 
človek zdravotnícky zamestnanec. Zho-
dou okolností, pacienti sa s lekármi a 
ďalším zdravotníckym personálom ocitli 
spoločne na jednej palube, konkrétne v 
tretej podpalubnej triede potápajúcej sa 
lode s názvom Zdravotníctvo. Roky sa 
potápajúcej, hoci na hornej palube sa 
ešte popíja šampus a hrá tam  orchester, 
aby nebola nuda. A sem tam sa spraví 
„biznis“.

Treba robiť veľký rozdiel medzi slo-
vom zdravotníctvo a slovami zdravot-
ník, lekár. Lebo to naozaj nie je to isté. 
Ide o priepastný rozdiel. Zdravotníctvo 
je tá pleseň. A napínanie ramien, ako s 
ňou zatočíme. Lekár a zdravotník, to sú 
robotníci systému. Často až tak berúci 
svoju prácu vážne a zodpovedne, že ešte 
aj pacientska výprava do priestorov on-
kologického ústavu môže byť celkom prí-
jemná. Pretože tam je iba tá pleseň desi-
vá. Ale úsmev sestričky, ochota pomôcť, 
či všímavosť inak obvykle málovravné-
ho lekára, to je človečenstvo profesie.

Preto, milí čitatelia, nemýľme si slo-
vá, nemýľme si pojmy, hoci je trendom 
hádzať všetko a všetkých do jedného 
vreca. A vždy, keď sa povie slovo zdra-
votníctvo, myslime na ľudí v ňom. Na 
ľudí, ktorí aj nás, tých úplne najobyčaj-
nejších, chorých a starých, vnímajú tiež 
ako ľudí. Zdravotníctvo od 
nás chce peniaze, pre zdra-
votníctvo sme variabilný 
symbol. Zdravotníci nám 
opravujú naše zdravie. A 
cez to zdravie neraz aj 
duše. Sú to dva roz-
dielne systémy a 
svety.
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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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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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0910 925 357

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

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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Predám RD 260 m2, záhrada 
530m2 v DS, čiastočná 

rekonštrukcia, kúsok od 
termálnych kúpeľov.

tel.: 0903 454 630
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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

Najčítanejšie

regionálne

noviny

0905 719 134
Inzerát, ktorý predáva

»Výroba montáž opravy 
nábytku, kuch.liniek. 
T: 0905 807 964
»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce 
0940 384 665
»GLAZOVANIE VANÍ. 29 rokov 
prax, 6 rokov záruka. Cena 
70 €. Tel.: 0904 267 926 
www.glazovanievani.es-
tranky.sk

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

»Maľby stierky vikendy aj 
sviatky 0949 576 829
»Maľby, podlahy 
0915 462 513
»Maľov k y - r ých le - č i s to 
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

VZDELANIE

KURZY

AUTO MOTO

DOVOLENKA

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

PREDÁM

KÚPIM

PREPRAVA

SLUŽBY

KRTKOVANIE

OKNÁ

KLIMATIZÁCIE

PRE KRÁSU

REMESELNÍCI

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

OPRAVA PRAČIEK

KRTKOVANIE

ČISTENIE

PONUKA PRÁCE

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY
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SLUŽBY, ZDRAVIE, KULTÚRA
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ZASKLIEVANIE 
  BALKÓNOV A LODŽIÍ

ZASKLIEVACÍCH 

SYSTÉMOV10POSKYTUJEME 

POZÁRUČNÝ SERVIS, 

NAMI MONTOVANÝCH SYSTÉMOV 

ZA
DA

RM
O AKCIA na rok 2019 podľa výberu

Demontáž a odvoz starých rámov ZDARMA

Dvojkrížnej 33, Bratislava  
(Po: 8.00–19.00, Ut: 8.00–16.30, Str: 8.00–19.00, 
Štvr: 8.00–16.30, Pia: 8.00–16.30, So: 9.00–13.00)

B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o. 
02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465, bomax@bomax.sk

www.bomax.sk
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VYSÁDZANIE TRÁVNIKOV
KOSENIE TRÁVNIKOV 
(ŤAŽKO ZARASTENÝCH PLÔCH)

ČISTENIE POZEMKOV
0944 527 442

52
-0
00
5-
80

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom 

BA – Podunajské Biskupice
Najnižšie podanie: 330 000,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 21.06.2019 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Zasadačka  na prízemí, Apollo klub, 
Súkennícka 4, 821 09  Bratislava, 
okres Bratislava II, Bratislavský kraj.

Dražobná zábezpeka: 30 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom + prístavba súp.č. 9510 postavená 
na parc.č. 2127/2 a garáž súp.č. 11763 postavená na parc.č. 2126/2 , 
pozemky parc.č. 2126/1, 2126/2, 2127/1 a 2127/2 o  celkovej výmere 
601 m2. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 1036, k.ú. Podunajské 
Biskupice. 

Kontakt: 02/32202724, 0911 833 859, 
krajicek@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.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 €
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Čistiareň SUNIX 
Mlynarovičova 18, 

Bratislava – Petržalka
www.pranie-kobercov.sk

PO-PI 9:00 - 18:00

Pre veľký záujem o naše služby pranie kobercov 
rozširujeme službu pre Bratislavu, a to v podobe 

ODVOZU a DOVOZU priamo na adresu zákazníkovi.

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836
Služba je spoplatnená 9,90 € (jednorazovo) a obmedzená  

na jeden deň v týždni, a to v utorok.

Zákazník si môže sám zabezpečiť odvoz a dovoz kobercov
na našu kamennú zberňu.

V súťaži pre mladých video-
makerov zabojuješ o atrak-
tívne ceny a názor odbornej 
poroty. 

Mladí videomakeri sa môžu s vi-
deami prihlasovať do súťaže už v jej 
treťom ročníku. Novou výzvou je na-
točiť do 15.júla 2019 maximálne dvoj-
minútové video na tému: „BOLA TO 
NÁHODA?“  

RECfruit (www.recfruit.sk) je súťaž 
vo videotvorbe určená pre začínajú-
cich videomakerov vo veku od 12 
do 26 rokov. Na výhercov čakajú ceny 
v hodnote viac ako 4000 eur. Navyše, 
12 najlepších účastníkov získa na svo-
ju tvorbu aj odbornú spätnú väzbu od 
šesťčlennej poroty, ktorú tvoria Peter 
Bebjak (režisér filmu Čiara, Trhlina), 
Tomáš Sysel (kameraman filmu Můj pes 
Killer a i.), Ján Meliš (produkcia filmu 

Kauza Cervanová, hl. kamera relácie 
Pod lampou), Peter Konečný (filmový 
kritik, šéfredaktor kinema.sk), Patrik 
Herman (investigatívny novinár, mo-
derátor TV Markíza) a Ladislav Shadex 
Bóna (youtube strategy manager, vi-
deo špecialista).  

Generálnym partnerom tretieho roč-
níka súťaže je Slovenská sporiteľňa, 
ktorá má v pláne ponúknuť vybranému 
videomakerovi spoluprácu. Novinkou 
je aj hlasovanie verejnosti – ktokoľvek 
bude môcť podporiť svojho favorita pria-
mo na webovej stránke súťaže.  

Za súťažou RECfruit stojí content mar-
ketingová agentúra ContentFruiter, kto-
rá si uvedomuje, že na Slovensku je ne-
dostatok príležitostí, ktoré by ponúkali 
možnosť mladým tvorcom videí uchytiť 
sa v brandži, pričom dopyt po kvalit-
ných videomakeroch stúpa.  

Natoč video, ktoré ťa posunie.  

� � �� � � �	 � � 
 � � 	 �	�� �
� � � � � �� � � � � �� � � � � �� �

NAŠTARTUJ SVOJU KARIÉRU.
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01
-0

 T
T0

3

WWW.REGIONPRESS.SK
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ZDRAVIE, ZÁHRADA
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ZÁHRADKÁRSKE POTREBY

Postreky pre Vašu záhradu Záhradné dekorácie Kvetináče, hrantíky

SCD Pond je
probiotický
prípravok
na čistenie
záhradných
jazierok, 
odstránenie 
rias a rozklad 
bahna

Multirose - prípravok na 
ochranu ruží a okrasných 

rastlín proti cicavým, 
žravým škodcom 

a hubovým chorobám

Substráty pre izbové kvety, 
letničky, trvalky, bylinky, 

sukulenty, čučoriedky,
orchidee, hortenzie 

a iné kvety  

Hnojivá Osivá tráv,
hnojivá na trávu 

Záhradné nožnice • Prípravky  proti hlodavcom  
SCD PURUS- 100% živé a tekuté baktérie - jediné na trhu. Aktívne
probiotické baktérie do septiku, žumpy, ČOV a na čistenie kanalizácie.

Pekná cesta 3, Bratislava-Krasňany  •  tel. č.: 0908 739 513

NOVINKA

Zlomeniny sú zranenia, ktoré nás 
obvykle prekvapia. Náhle vzniknutá 
bolesť a imobilizácia sú ich násled-
kom. 

Kosť má dobrú regeneračnú schopnosť. 
Na hojení sa najviac podieľa okostica - 
periost a bunky, tvoriace novú kosť – os-
teoblasty. Vytvorí sa kalus, ktorý neskôr 
spevnie, osifikuje, až stopa po zlomenine 
väčšinou úplne zmizne. Podľa lokality sa 
zlomenina lieči 3-8 týždňov znehybne-
ním postihnutej oblasti. 

Kosť je najtvrdší biologický materiál. 
Ak by opora tela nebola z kostí, ale oce-
le, by pre rovnakého človeka vážila aj 
päťnásobne viac. Na rozdiel od kovu ale 
je kosť schopná rastu, obnovy a opravy. 
Najpevnejšou kosťou  je najdlhšia kosť 

- stehenná kosť. Je silnejšia ako betón a 
pri tom je dutá. Kubický centimeter kosti 
dokáže zniesť tlak až 500 kilogramov. Hoci 
sú pevné, celý život v nich prebieha látko-
vá výmena.

Počet kostí v tele sa mení vekom, no-

vorodenec má vyše 300, počas vývoja sa 
niektoré spájajú a v dospelosti je ich okolo 
206, nie každý musí mať rovnaký počet. 
Kosti predstavujú 15-20 percent hmotnosti 
tela. 

Ak je to možné, treba zaradiť aj pobyt 

vonku, lebo slnečné lúče sú veľmi dôležité 

pre tvorbu vitamínu D.

O kosti sa treba starať ale už od útleho 
detstva, dostatok vápnika a vitamínu D je 
nevyhnutný celý život. Vekom sa objavu-
jú osteoporotické zlomeniny, ktoré hrozia 
vážnymi komplikáciami a  pritom je ich 
možné ovplyvniť správnou stravou. Ženy 
sú k zlomeninám náchylnejšie. Ak strava 
nedokáže pokryť potreby, je možné siah-
nuť po výživových doplnkoch.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD, MBA, MPH
Diabetologická a metabolická ambulancia 

Bratislava

Ako pomôcť liečbe zlomeniny stravou

ilustračné foto                                                                                                         Zdroj internet

Čo zaradiť do jedálnička:
1. Ryby – sardinky, losos, tuniak. Ob-
sahujú dostatok vitamínu D,  preto 
by mali byť v strave štandardne 2-3x 
do týždňa, pri zlomeninách častejšie. 
Okrem vitamínu D sú zdrojom vápni-
ka,  prospešných omega-3-mastných 
kyselín a bielkovín. 
2. Mliečne výrobky – jogurt, tvaroh, 
tvrdé syry, mlieko. Sú dôležitým zdro-
jom vápnika a bielkovín.
3. Mak je najbohatší zdroj vápnika, 
obsahuje ho až 1200 mg v 100g
4. Zelenina a ovocie. Zelené šaláty, 
špenát, brokolica, citrusové plody. Sú 
zdrojom vitamínu K a C.
5. Strukoviny – sú zdrojom vápni-
ka, horčíka a bielkovín.

Strava po zlomenine musí obsaho-
vať: 
1. Vápnik (kalcium) – odporučenú 
dennú dávku 800 mg treba zvýšiť na 
1200-1500 mg, aby mali kosti materiál 
na obnovu po úraze
2. Horčík (magnézium) – pri meta-
bolizme vápnika je nevyhnutný horčík 
a preto sa odporúča v pomere 2:1
3. Vitamín D - Odporúčaná dávka je 
400 IU (medzinárodných jednotiek) 
denne, vo vyššom veku 800 IU.
4. Vitamín C – o jeho potrebe sved-
čí aj ľudový názov skorbutu, choroby 
prejavujúcej sa aj zlomeninami kostí  
- kostižer. Odporúčaná dávka je 100-
130 mg, počas liečby zlomeniny mož-
no zvýšiť na 250 mg/deň
5. Bielkoviny – zvýšiť príjem o 10-20g

Náš tip
Záhradníčenie je považované za naj-
lepšiu aktivitu, ako svoje kosti udržať 
zdravé.
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ZDRAVIE

Spite kvalitne vďaka prírodným materiálom 
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OBJEDNÁVAJTE NA:   0905 601 198  /   WWW.LEVANDULKA.SK

my áno...
Spíte dobre?

uuuuuužžžžž žžžžžžiiiiiiaaaaaadddddddnnnnnneeeeee ppppppprreeddrrraaažžžžžeennéé
uuuuummeellé mmaattttrrrraaaaacccccee
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..

,,

,,

+
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A:   0905 60

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 -

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 €
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Príjmeme 
spoľahlivé  panie 

na upratovanie 

kancelárskych priestorov  

od 17 hod. do 20 hod.

Plat: 4,80 € / hod. brutto

Kontakt: 0905 758 469 

0905 877 690 

V medziľudských vzťahoch, v ro-
dinných vzťahoch nevynímajúc, 
dochádza nezriedka k hádkam, 
ktoré môžu mať za následok ich 
rozvrat. V krajnom prípade môže 
na základe takýchto nezhôd v ro-
dinných vzťahoch dôjsť až k vyde-
deniu. 

V  zmysle zákona sa pod vydede-
ním rozumie právny úkon poručiteľa 
smerujúci k tomu, aby dedič nedostal 
svoj dedičský podiel. Hneď na úvod 
je potrebné uviesť, že pre vydedenie 
stanovuje zákon určité podmienky, 
bez splnenia ktorých nemôže nastať 
vydedenie. Okrem toho si je potrebné 
uvedomiť komu možno uprieť dedič-
ský podiel, t. j. koho možno vydediť. 
V  zmysle zákonnej dikcie sa jedná 
výlučne o potomkov poručiteľa, t. j. 
jeho priamych potomkov. 

Za účelom vydedenia môže poru-
čiteľ spísať listinu o  vydedení, ktorá 
môže predstavovať súčasť závetu ale-
bo samostatnú listinu. Listina o  vy-
dedení musí spĺňať určité náležitosti 
predpokladané zákonom. Pokiaľ ide 
o formu, zákon pozná listinu o vyde-
dení napísanú vlastnou rukou poru-
čiteľa, listinu o vydedení nenapísanú 
vlastnou rukou poručiteľa a  listinu 
o  vydedení napísanú vo forme no-
társkej zápisnice. Listina o  vydedení 
musí obsahovať konkrétne dôvody 

vydedenia, pričom tieto musia byť 
podložené a  preukázané skutočnos-
ťami opísanými v  listine o vydedení. 
To znamená, že nestačí ak poručiteľ 
v  rámci listiny o vydedení uvedie je-
den či viacero dôvodov uvedených 
v  zákone a  tieto bližšie nevysvetlí, 
resp. neopíše. Takáto listina by v prí-
padnom súdnom spore neobstála, ke-
ďže nespĺňa zákonné náležitosti. 

Iné dôvody vydedenia ako usta-
novuje zákon nemožno použiť. V sú-
vislosti s  jednotlivými dôvodmi vy-
dedenia je taktiež potrebné uviesť, že 
tieto musia existovať v  čase spísania 
listiny o vydedení, inak nemôže dôjsť 
k platnému vydedeniu. Po spísaní lis-
tiny o vydedení môže dôjsť k náprave 
rodinných vzťahov medzi poručite-
ľom a  vydedeným potomkom. V  ta-
kom prípade môže poručiteľ listinu 
o  vydedení zrušiť viacerými spôsob-
mi, a  to fyzickým zničením listiny 
o vydedení, jej písomným odvolaním, 
či zahrnutím osoby prv vydedenej ako 
dediča v neskoršom závete.

Vydedenie

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

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

Sú tu európske voľby a  pred nimi sa 
stupňovali rôzne snahy o to, aby sa 
ich zúčastnilo čo najviac Slovákov. 
Nejako vážne berieme rôzne rebríč-
ky a štatistiky. Keď sa v nich umiest-
nime nízko, spustia sa procesy 
nápravy, ktoré nie vždy adekvátne 
riešia nízky výsledok. 

V ostatných voľbách do európskeho 
parlamentu sme mali najnižšiu voleb-
nú účasť v Európskej únii (EÚ). Aj pre-
to nás doslova zahltili výzvy, reklamy, 
premyslené marketingy. Aby sa zvýšila 
volebná účasť. Pomerne originálny a 
účinný počin bol, keď politická strana 
pokryla starý kostolík veľkou európ-
skou zástavou. Určite to bol vynikajú-
ci marketingový ťah, ktorý pritiahol 
pozornosť mnohých voličov aj za cenu 
kontroverzií. Bežne sa v školách hovorí 
o rôznych spôsoboch prezentácie, kto-
rej účinnosť je v dnešnej dobe priam 
nevyhnutná. Akoby sa pretekalo, kto 
spraví väčší „úlet“. A ten často dosiah-
ne svoj zámer.

Bolo sympatické, že strana zvolila 
propagáciu EÚ namiesto toho, aby vyu-
žila svoje insígnie. Pritiahnuť pozornosť 
k európskym voľbám je záslužný počin. 
Ozvali sa však hlasy, že prikrytie kosto-
la zástavou znehodnotilo túto stavbu, 
zohyzdilo ju či narušilo vieru. Ak si 
pomyslím, čo sa na Slovenskú robí (či 
nerobí) s rôznymi významnými pamiat-
kami... Čítal  som aj názor, že politika 

takto, symbolicky, vstúpila do cirkvi, 
kresťanstva. Hm, a nie sme svedkami, 
že cirkev priamo, nie symbolicky, vstu-
puje do politiky? Aj európska politika je 
politikou. No pritiahnuť pozornosť k zá-
ujmu o ňu takýmto gestom je adekvát-
ne, moderné a nemyslím si, že by došlo 
k zneucteniu sakrálnej stavby. 

Viera sa zneucťuje skôr pokrytec-
kými postojmi niektorých veriacich, 
ktorí sa správajú inak v kostole a inak 
mimo neho. Možno chcel tvorca nápa-
du naznačiť aj to, že niektoré európske 
témy sú legitímne a pri ich riešení by 
sa malo zľaviť z rigidného postoja časti 
kléru, veriacich a ultrakonzervatívnych 
postojov.

Isté však je, že upozorňovať na výz-
nam EÚ by sa malo nie iba symbolicky a 
nie iba v čase predvolebnom. Je faktom, 
že z členstva v tomto spoločenstve má 
Slovensko veľmi veľa výhod a finanč-
ných prostriedkov na pretváranie kra-
jiny. Avšak európska politika v zmysle 
pôsobenia poslancov je voličom vzdia-
lená. Buď z dôvodu ich nedostatočnej 
prezentácie, alebo z dôvodu, že pár po-
slancov za Slovensko nemá príliš veľkú 
silu meniť ozaj zložitý, byrokratický a 
ťažkopádny aparát európskych mecha-
nizmov. To spôsobuje, že sa do popredia 
dostávajú najmä problematické aspek-
ty fungovania EÚ. A tie nezakryjeme 
ani modrou zástavou s hviezdičkami.

Kostol v modrom hábite

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava 

AJ VY CHCETE INZEROVAŤ?  BRATISLAVSKO@REGIONPRESS.SK
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»Predám v Dúbravke 1 izb.
bytv Cena dohodou 
0910 605 828
»PREDÁM slnečný 3-izb byt 
77 m2 v centre mesta Ma-
lacky na Malom námestí, 
nepriechodné izby, špajza, 
6 m2 terasa smerovaná na 
juh, jedna izba podkrovná, 
na 3 nadzemnom poschodí, 
+ 3 m2 pivnica, cena 121.900 
€. Bližšie info 0903 158 851 

»Predám starší RD v širšom 
centre PRIEVIDZE 5+1, 11a 
pozemok, všetky IS cena 
130000 €. Tel. 0903 987 831 

»Predám SP v Kuchyni ,  
2100m a predam SP v Ro-
hožníku aj s domčekom 
0905 525 169 
»Predám pozemok v okr. ZC 
tel. 0950 243 678
»Predám 1200m2 poz. v M. 
Kiari. Pozemok je rovinatý, v 
tichej zóne 1 km od kúpalis-
ka Margita-Ilona. V blízkosti 
je voda el. a plyn. Pozemok 
možné rozdeliť na dva 6á 
poz. so samostatným prí-
stupom. Cena 30 000. 
0918 495 956

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

05 DOMY / predaj   

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

06 POZEMKY / predaj     

»Kúpim byt v Bratislave 
0948 008 910
»Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507
»Kúpim vinohrad v Bratisla-
ve, Svätom Jure, Pezinku a 
okolí 0918 479 756
»Predám velký 3i byt v 
Rohožníku, zvýšené prí-
zemie 75 tis, 0905 525 169  
»Predám v MA sídl. Juh gar-
sonku, 40 tis 0905 525 169 
»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

»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

»Kúpim rôzne starožitnosti 
aj v poškodenom stave. 
Tel.: 0903 753 758 
»Kúpim staré mince, ban-
kovky, pohľadnice, knihy. 
Tel.: 0903 753 758 
»Kúpim staré hodinky, od-
znaky, vyznamenania, min-
ce. Tel.: 0905 545 874 

»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 
»Predám rozličnú fototech-
niku, vhodné i pre zberate-
ľov a funkčný starší písací 
stroj vhodný pre zberateľov. 
T.: 0902 679 183

»Pomocná sila do kuchyne 
na 8 hod. dôchodkyňa hľa-
dám prácu 0904 302 104 

Občianska
riadková
inzercia

08 STAVBA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

POŠLITE  SMS

14 RÔZNE / iné   

07 REALITY / iné       
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PRACUJ
S NAMI
DEVÍNSKA NOVÁ VES

KONTAKTUJ NÁS TELEFONICKY +421 901 902 313
ALEBO VW.PERSONALNE1@MEDUSAGROUP.SK
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Kontakt: 0911 / 151 992 

Bližšie informácie v pracovných dňoch

od 9,00 do 15,00 hod.

HĽADÁME PANI 
NA UPRATOVANIE KANCELÁRIÍ 

DOPOLUDNIA NA 4 HOD. 
OD 7,00 DO 11,00 V CENTRE MESTA 

Odmena: 4 Eur brutto / hodina  
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BRIGÁDA V BA IHNEĎ
- 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 

BEZ UBYTOVANIA

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

Kontakt: 0902 626 696, office@spotjob.sk

Inzercia
0905 719 134
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 

Možnosť výhry 300 €

terasy

AKCIA ZĽAVA DO 30%

balkóny
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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 
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Lešenári
   a stavbári pozor!

+421 907 780 698
+421 948 672 122 

cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú
     prácu na turnusy

plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko

Dojel jsi ze zakázky 
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Tak se ozvi naší Máji na 
hhummennnnee@allmaarrk.czz
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 20 ROČNÁ ZÁRUKA
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka                           0944 720 932
 zameranie   odborné poradenstvo

 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ

RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK
BEZ DEMONTÁŽE !

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY:
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

NAJLEPŠIA
CENA

NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská
firma

www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180 - 0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 

800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto
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11 EUR/hod.
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(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto
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Komunikatívna znalosť 
Nemeckého jazyka 

Platné povolenie 
na prepravu zvierat

Nemecká pracovná zmluva 
Vybavíme všetko potrebné 

pre prácu 
Možnosť turnusov 

Ubytovanie  zabezpečené
Stabilná celoročná práca

www.fuchs-fleisch.de
job@simon-fleisch.de

+49/ 15145093826

VODIČ  
KAMIÓNA
preprava hovädzieho 

dobytka
3000 € - 3500 € brutto

PRACUJTE 
         V DÁNSKU
PRIJMEME 
TESÁROV 
A SADROKARTONISTOVA SADROKARTONISTO
Práca na živnosť (Formulár A1)

Tel.: 0915 850 620

Mail: infodanska@gmail.com

PráPrácaca nana živživnosnosť (ť (ForFormulmulár ár A1)

T l 0915 850 620

- ubytovanie zabezpečené

Požadujeme:

- zodpovednosť

- 2 až 4 členná partia 

  (jeden z partie musí ovládať AJ)

- vlastné auto

- prax a znalosť v odbore

20 EUR/hod.
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