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BRATISLAVSKO
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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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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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STAVEBNÉ
PRÁCE

0905 363 882 
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO
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OPRAVA
starožitného nábytku

0903 194 918
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Škodlivá slepota

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nevidiaci ľudia, ktorým osud vzal 
zrak, sú často požehnaním spoloč-
nosti. 

Dávajú jej aj iné „pohľady“ na život, 
ako tie bežné, ktoré poznáme z médií či 
z osobných životov. Umožňujú jej vidieť 
to, čo je pre ňu bežne neviditeľné a často 
preto ňou obchádzané. A hlavne z toho 
dôvodu by ľudia bez funkčného zraku 
mali pútať viac pozornosti Vidiacich, 
najmä vidiacich politikov, ale aj majite-
ľov a prevádzkovateľov budov, doprav-
cov, architektov, samosprávy. To je však 
problém celej spoločnosti, spoločenstva 
ľudí, ašpirujúceho na civilizáciu.

Iným problémom je slepota vidia-
cich. Veľmi vážnym problémom, stavom, 
priamo ohrozujúcim demokraciu, princí-
py právneho štátu a ideály slobody. Sle-
pota, ktorá ich zaviedla do ich vnútornej 
tmy, neschopnosti vidieť realitu a žiť do-
životne už len v nejakých predstavách. 
Slepota, veľmi intenzívne podporovaná 
dezinformačnými webmi, hlúposťami, 
vydávanými za pravdu, dávno prežitými 
dogmami a fanatizmom. A, samozrejme, 
mnohými inými „...izmami“, ktorých, 
veľmi sme v to dúfali, sme sa chceli zba-
viť už v období politicko-spoločenských 
zmien v bývalom Česko-Slovensku. Aj 
keď dnes táto charakteristika začiatku 

deväťdesiatych rokov znie už iba ako 
prehnaný eufemizmus. Práve vďaka 
tým neochotným vidieť. Tým slepým fa-
natikom. Všetkým tým, ktorí odmietajú 
kritizovať to, čo je podložené faktami, 
volajúcimi po kritike, dokonca aj faktami 
takých inštitúcií ako je Národná banka 
Slovenska, Štatistický úrad SR či európ-
sky štatistický úrad Eurostat.iba pre to, 
že „je to hanobením Slovenska“.

Slovensko sa s týmito slepcami 
vpred nikdy nepohne, naopak, zdá sa, 
akoby najmä ich pričinením a neschop-
nosťou vidieť pravdu začalo cúvať. Mo-
rálne, hodnotovo, eticky, civilizačne. 
Život a jeho realitu treba vidieť, nemožno 
žiť s obráteným zrakom a v nostalgii za 
čímsi, čo už všetky civilizácie v Európe 
dávno odmietli. Nemožno si klamať, že 
všetko je v poriadku, keď jednoducho – v 
poriadku je iba máločo. Nemožno milo-
vať Slovensko tak, že odmie-
tame vidieť chyby jeho po-
litikov a ekonómov. To je, 
akoby sme milovali dieťa 
a odmietali ho vychovávať. 
Krkavčia láska, duchov-
ná slepota.
Veľa šťastia vám!

Nie hmoždinka, ale PVC prí-
chytka, spona, kotva. Nie hárať, ale  honcovať.

Slovenčina naša

(nie úplne vegetariánska strava) 
V rebríčku najzdravších a najlepších 

diét má 3. miesto, hneď po stredomorskej 
– mediteriánskej a diéte DASH. Samotný 
názov vystihuje podstatu – spojenie fle-
xibility a vegetariánstva. Ide o prevažne 
vegetariánsky spôsob stravovania, 
ale mäso nie je úplne vylúčené. Flexi-
teriáni využívajú všetky výhody zkonzu-
mácie zeleniny, strukovín a ovocia, ale, 
ak majú chuť, si doprajú steak, pečené 
mäso, chudý hamburger a samozrejme 
ryby. 

Je známe, že vegetariáni vážia menej, 
ako nevegetariáni o viac ako 15 percent a 
výskyt obezity je medzi nimi zriedkavý. 
Pre ľudí balansujúcich na hranici nadvá-
hy to u mužov znamená menej o 15 kilo-
gramov a u žien o 10-12 kilogramov. 

Pri uprednostňovaní rastlinnej po-
travy pred zmiešanou so živočíšnymi 
výrobkami, sa znižuje výskyt metabo-
lických a srdcovo-cievnych ochorení, 
rakoviny a ľahšie sa udržuje hmotnosť. V 
súčasnosti veľa moderných ľudí využíva 
túto skladbu stravy, len niekedy ani neve-
dia, že pomenovanie flexiteriánska diéta 
vystihuje práve ich spôsob stravovania. 
Výhodu je, že sa sústreďujú hlavne na 
jedlá zo zeleniny, ovocia, strukovín a 
prirodzene na domácu stravu. Niekedy 
sa používa aj názov semi-vegetarián. 

Obavy zo zmeny nie sú na mieste, nej-
de o diétu so špeciálnymi obmedzeniami. 
Ponuka jedál dokáže byť veľmi pestrá. Zo 
začiatku je vhodné vybrať si bezmäsi-

té jedlo na raňajky, obed alebo večeru, 
neskôr celý bezmäsitý deň, postupne 
niekoľkokrát do týždňa. Podstatou je 
iba zmena jedálneho lístka, jej rozsah zá-
visí od toho, či ste boli zvyknutý na kaž-
dodenné konzumovanie mäsa. Pre toho, 
kto je na mäso a  mäsové výrobky zvyk-
nutý niekoľkokrát denne, zmena môže 
byť významná, ale ten, kto mäso má na 
tanieri maximálne raz za deň, ľahko do-
siahne zmenu. A história dáva za pravdu. 
V minulosti ľudia mávali mäso iba v ne-
deľu a počas týždňa sa stravovali prevaž-
ne vegetariánsky a  výskyt civilizačných 
ochorení bol významne nižší.

Ako hlavný zdroj bielkovín sa nevy-
užíva mäso, ale bielkoviny z  rastlinnej 
potravy – hlavne strukoviny – fazuľa 
a  hrach, ale aj vajíčka a tofu. Okrem 
skupiny nemäsových bielkovín, diétu 
tvoria ďalšie štyri skupiny potravín: 
ovocie a  zeleniny, celozrnné obiloviny, 
mliečne produkty, cukor a korenie. Žiad-
na zo skupín sa nevynecháva. Strava je 
v režime 300-400-500: raňajky majú 300 
kilokalórií, obed 400 a večera 500. Malé 
jedlá medzi nimi majú 150 
a  tak celkový denný prí-
jem je 1 500 kcal, čo pred-
stavuje 6  300 kilojoulov. 
Podľa dennej aktivity je 
možné samozrejme prí-
jem zvýšiť.  

Flexiteriánska diéta

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

metabolizmu a výživy
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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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Výmena tesnenia
a oprava

všetkých druhov
a typov

OKIEN
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA

»

»GLAZOVANIE VANÍ. 29 rokov 
prax, 6 rokov záruka. Cena 
70 €. Tel.: 0904 267 926 
www.glazovanievani.es-
tranky.sk
»Glazúrovanie vaní 0905 
983 602

»Elektroinštalácie 24 hod. 
Prípojky, práca s plošinou 
do 22m. Revízne správy. 
Vytyčovanie káblových po-
rúch. Pílenie stromov, orezy 
aj pod napätím. Projektova-
nie 0904 466 149 

»www.vodo-instalater.sk 
0903 557 127

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

»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

ELEKTROINŠTALÁCIE

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA TV, ELEKTRO

VZDELANIE

KURZY

AUTO MOTO

DOVOLENKA

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

KÚPIM

PREPRAVA

KRTKOVANIE

OKNÁ

KLIMATIZÁCIE

REMESELNÍCI

VODA-KÚRENIE-PLYN

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

OPRAVA PRAČIEK

KRTKOVANIE

ČISTENIE

PONUKA PRÁCE

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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PROMONT GLASS s.r.o. D R E V O  -  H L I N Í K  -  O C E Ľ  -  S K L O  -  P L E C H  -  B R A M A C

Od základov až po strechu... 0918 623 064     0915 135 811   

RÁMOVÉ ZASKLENIE

ZÁHRADNÉ DOMČEKY PRÍSTREŠKY PRE AUTÁ

2222
rokov

D R E V O H L I N Í K O C E Ľ S K L O P L E C H B R A M A CL I N Í K O C E Ľ S K L O P L E C HD R E V O H L I N Í K O C E Ľ S K L O P L E C H B R A M A CÍ
TERASY   ZIMNÉ ZÁHRADY   PRÍSTRESKY   ALTÁNKY   BALKÓNYˇ

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

www.promontglass.skpromontglass@promontglass.sk
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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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°  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

www.portas-renovacie.sk

RENOVÁCIA DVERÍ
A 

ZÁRUBNÍ

európska jednotka v renováciách
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Čistiareň SUNIX 
Mlynarovičova 18, 

Bratislava – Petržalka
www.pranie-kobercov.sk

PO-PI 9:00 - 18:00

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

ODVOZU a DOVOZU priamo na adresu zákazníkovi.

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

na jeden deň v týždni, a to v utorok.

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

0944 113 140
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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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ZUBNÁ AMBULANCIA
Stromová 16 - Kramáre

0905 662 407

AMBULANCIA IMPLANTOLÓGIE
0907 709 992

nazarbabinski@gmail.com

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK
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RK Okná s.r.o
kvalita za rozumnú cenu
OK NO V P LNEJ VÝBAVE

0905 383 034
rkokna@zoznam.sk

iba za
333€

TIENIACA TECHNIKA

VIZITKY

0905 719 134

>

INZERCIA
0905 799 782
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RELAX

Eva Horáková

horakova@regionpress.sk 

0907 702 195
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skratka    
telefónu

skratka    
receptu

používané  
v armáde

2. as     
tajni ky

jemný  
smiech    

bez zvuku

lomcujú    
ponáraj

ni ivo,   
zhubne

3. as     
tajni ky

poskytnú   
údaje

nežiadaj   
úctvivo    
vypieraj

nosom     
vdýchol

rímske     
íslo 3000  
kvalitná,   
hodnotná

ku era     
(zastar.)

darujete   
slabo      
horí       

(kniž.)

obarová 
polievka

rozdrob    
zabieha

fúka

týkajúce   
sa zubov   
zámok     

v Maroku

Apolón    
(dom.)

MPZ      
Libérie

Katarína   
(dom.)     
pichalo  
rohami

súvisiaca   
s inkasom

primát     
ušný      
lekár,      
otológ

vz ahujú-  
ca sa      

na vola

farba      
na vají ka  

stla ilo

ochabnutie 
(bás.)

postavil sa 
vyva oval  

o i

Pomôcky: 
ovo, mink,  
Spa, mao,  

kasba

kanadská  
forma     
norky      
(zool.)

maškrtilo   
(expr.)     

ohrani ená 
plocha

šachová   
figúra

zvedavo   
h adia     
mesto     

v Belgicku

obidva tu h a     
(hovor.)

zna ka  
irídia

sviš anie   
(zried.)    
E V      

Stropkova

1. as     
tajni ky

stráca     
sa, miznú

kypri      
pôdu      

pluhom

Stretnú sa dvaja kamaráti a jeden hovorí:
- Predstav si, dnes o pol tretej ráno mi zvonil 
sused!... Chápeš to?...
- O pol tretej ráno?... A o si mu povedal?...
- Ni , naš astie som ešte...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom
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ZDRAVIE

V súčasnosti medzi rodičmi veľmi 
často rezonuje otázka či dať zaoč-
kovať svoje deti. Na druhej strane 
však narastá výskyt ochorení, naj-
mä osýpok, ktorým je možné pred-
chádzať práve očkovaním. Aj preto 
je očkovanie mnohými odborník-
mi vnímané ako veľmi dôležité a 
žiaduce preventívne opatrenie.

Aby sa zachovala ochrana a zdravie 
detí, navrhujú Ministerstvo zdravot-
níctva Slovenskej republiky (MZ SR) v 
spolupráci s Úradom verejného zdravot-
níctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR), 
aby bolo do predškolského zariadenia 
prijaté iba zaočkované dieťa. Dôvodia 
tým, že kolektívne zariadenie vytvára 
podmienky, ktoré uľahčujú zavlečenie 
a šírenie nákazy. Neočkované deti v ko-
lektíve môžu byť potom prameňom pô-
vodcu nákazy aj pre deti, ktoré nemôžu 
byť očkované pre kontraindikáciu alebo 
sú neimúnne pre neschopnosť organiz-
mu vytvoriť si protilátky.

Chcú zaviesť povinné očkovanie
V súčasnosti môže byť do predškol-

ského zariadenia prijaté aj dieťa, ktoré 
neabsolvovalo povinné očkovanie. „V 
pripravovanej novele zákona o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia na-
vrhujeme zabezpečiť povinnosť, aby do 
predškolského zariadenia bolo prijaté 
len dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému 
pravidelnému očkovaniu zodpovedajú-
cemu veku dieťaťa podľa očkovacieho 
kalendára, alebo má potvrdenie od 
ošetrujúceho lekára, že je proti nákaze 
imúnne alebo nemôže byť očkované 
pre trvalú kontraindikáciu,“ povedala 
ministerka zdravotníctva SR Andrea 
Kalavská. Zdôraznila, že ona i epide-
miológovia si uvedomujú, že uvedená 
téma je pre rodičov mimoriadne citlivou 
témou. Aj z tohto dôvodu MZ SR spolu 
s ÚVZ SR pristúpili k rozhodnutiu zrušiť 
sankcie za nepodrobenie sa povinnému 
očkovaniu. „Vysielame tým jasný sig-
nál, že cieľom povinného očkovania nie 
je vyberanie pokút za jeho odmietanie, 
ale prevencia závažných infekčných 

ochorení, ktorým možno predchádzať 
očkovaním,“ uviedla Andrea Kalavská s 
doplnením, že predbežná informácia o 
pripravovanom právnom predpise je už 
zverejnená a do jeho prípravy sa môže 
zapojiť aj verejnosť. Podľa hlavného hy-
gienika Slovenskej republiky Jána Mika-
sa dochádza k tomu, že priaznivá epide-
miologická situácia týkajúca sa výskytu 
infekčných ochorení ovplyvniteľných 
očkovaním na Slovensku viedla verej-
nosť v ostatných rokoch k domnienke, 
že ak sa ochorenie u nás nevyskytuje, je 
očkovanie proti nemu zbytočné. „Avšak 
pri súčasnom pohybe obyvateľov medzi 
krajinami, či už za prácou, alebo cesto-
vaním, nie je zavlečenie akéhokoľvek 
infekčného ochorenia na Slovensko vy-
lúčené. Príkladom sú epidémie osýpok 
v roku 2018 a 2019 na východnom Slo-
vensku. Preto nemožno spochybňovať 
dôležitosť pravidelného povinného oč-
kovania,“ doplnil.

Kolektívna imunita
je dôležitá pre všetkých

Pri aktuálnych zdravotných hroz-
bách ako sú napríklad práve spomí-
nané osýpky, odborníci zdôrazňujú 
nevyhnutnosť zabezpečiť kolektívnu 
imunitu pred infekčnými ochoreniami. 
„Dostatočná úroveň zaočkovanosti detí 
a zachovanie kolektívnej imunity popu-
lácie nám zabezpečí ochranu pre všet-
kých ľudí. Z tohto dôvodu je potrebné 
realizovať aj zmeny v oblasti prijímania 
detí do predškolského zariadenia na 
základe ich očkovacieho statusu. Ob-
medzenia pre prijímanie neočkovaných 
detí do materských škôlok zaviedla na-
príklad už Česká republika, Litva ako aj 
Francúzsko,“ vysvetlil hlavný hygienik. 
Povinnosť očkovania pred nástupom 
do predškolského zariadenia podporu-
je aj Slovenská epidemiologická a vak-
cinologická spoločnosť. „V súčasnosti 
deti, ktoré rodičia odmietli dať očkovať, 
zneužívajú kolektívnu ochranu, ktorú 
tvoria očkované deti, čo je neetické. Ne-
očkované deti ohrozujú deti, ktoré si aj 
napriek očkovaniu nevytvorili ochran-
nú hladinu protilátok. To môže byť z 

dôvodu, že očkované dieťa má oslabený 
imunitný systém, alebo má chronické 
ochorenie. Ďalej ohrozujú aj deti, kto-
ré z vážnych zdravotných dôvodov ne-
môžu byť očkované, ako sú napríklad 
deti po transplantácii, s onkologickým 
ochorením a podobne. Rovnako pod-
porujeme zrušenie pokút za odmiet-
nutie povinného očkovania, pretože 
zaplatenie pokuty dieťa pred nákazou 
nechráni. Rodičia si musia uvedomiť, 
že osobná sloboda sa v prípade pre-
vencie prenosných chorôb končí pri 
slobode druhého dieťaťa, ktorého môže 
neočkované dieťa nakaziť,“ hovorí pre-
zidentka Slovenskej epidemiologickej 
a vakcinologickej spoločnosti Zuzana 
Krištúfková.

Rodičia odmietajú najmä
očkovanie MMR vakcínou

Najviac rodičov odmieta očkovanie 
prvou dávkou vakcíny proti osýpkam, 
mumpsu a ružienke, čiže MMR vakcí-
nou pričom ide v priemere o 1 700 od-
mietnutých očkovaní každý rok. Ďalej 
je to odmietanie očkovania proti pneu-
mokokovým invazívnym ochoreniam, a 
to v priemere 1 200 odmietnutých očko-
vaní ročne a očkovanie hexavalentnou 
vakcínou odmieta každý rok v priemere 
1 100 rodičov. Počet rodičov odmietajú-
cich očkovanie sa pohybuje ročne pri-
bližne na tej istej úrovni pri všetkých 
druhoch očkovania. Na Slovensku sa 
pritom povinne očkuje proti desiatim 
infekčným ochoreniam.

Úroveň zaočkovanosti pod 95%
Celoslovenské výsledky zaočkova-

nosti v rámci pravidelného povinného 
očkovania detí prekročili hranicu 95 % 

vo všetkých kontrolovaných ročníkoch 
narodenia. Úrad verejného zdravotníc-
tva SR však na krajskej úrovni eviduje 

zaočkovanosť detskej populácie za po-
sledný rok pod 95%, teda pod hranicou 
potrebnou na dosiahnutie kolektívnej 
ochrany populácie a to v rámci základ-
ného očkovania proti MMR v 15. - 18. 
mesiaci života v ročníku narodenia 2016 
v troch krajoch a v ročníku narodenia 
2015 v dvoch krajoch. Nižšia ako 95 % 
zaočkovanosť bola pritom zistená vo 
viacerých okresoch.

Informácie poskytol Úrad verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky a 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej 
republiky

Stranu pripravila Renáta Kopáčová

Nezaočkované dieťa ohrozuje aj ostatné deti

Očkovať deti či radšej nie?

ilustračné foto                                                                                     zdroj FeeLoona pixabay

Očkovací kalendár
- v 3. mesiaci života záškrt, tetanus, 
čierny kašeľ, vírusová hepatitída B, 
invazívne hemofilové nákazy, detská 
obrna, pneumokokové invazívne ocho-
renia, I. dávka (základné očkovanie)
- v 5. mesiaci života II. dávka (základ-
né očkovanie)
- v 11. mesiaci života III. dávka (zák-
ladné očkovanie)
- od 15. mesiaca, najneskôr do 18. me-
siaca života osýpky, mumps, ružienka 
(MMR) základné očkovanie
- v 6. roku života záškrt, tetanus, čier-
ny kašeľ, detská obrna (preočkovanie)
- v 11. roku života osýpky, mumps, ru-
žienka (MMR) (preočkovanie)
- v 13. roku života záškrt, tetanus, čier-
ny kašeľ, detská obrna (preočkovanie)

ilustračné foto                                                                               zdroj whitesession pixabay
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»Kúpim Škoda 110R, Garde 
alebo Rapid aj nepojazdné 
bez papierov. 0904 527 918 

»Predám 2-izb byt v Ma - 
Juh, posch. 1/8, 50 m2, + 
pivnica, cena 75.000 €. 
Tel. 0948 091 425 
»Predám 3 izb. byt v Stu-
dienke na Záhorí. Cena 73 
000 €. Tel. č. 0911 231 582 

 
»Predám 2-podlažný RD v 
Gajaroch vhodný na 2-ge-
neračné bývanie, pozemok 
10,3 ára, cena dohodou. 
Tel. 0905 438 605 

»Predám SP v Ružinove. Nie 
som RK 0905 409 155 

»Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507
»Predám chatu v Ma Nad 
Výhonom, na 4 ár pozem-
ku, zast.plocha 20 m2, cena 
18.000 €. Tel. 0905 438 605 

»Kúpim haki lešenie, 
0908 532 682 

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

05 DOMY / predaj   

08 STAVBA                    

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

»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 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 harmoniku HO-
HNER 80b, 0902 425 058 
»Predám rozličnú fototech-
niku, vhodné i pre zberate-
ľov a funkčný starší písací 
stroj vhodný pre zberateľov. 
T.: 0902 679 183

»Hľadám ženu na zozná-
menie, turistika 
0902 817 104

Občianska
riadková
inzercia

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné   

08 STAVBA    

CHCETE 
SI PODAŤ 
INZERÁT?

POŠLITE  SMS
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A.I.I. Technické služby s. r. o. 

prijme ihneď

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

Základná zložka mzdy a ODMENY,
možnosť UBYTOVANIA ZDARMA

Ručný pracovník - 680,- Eur mes. brutto

 VODIČ "B" -  824 € mesačne brutto

 VODIČ "T", KUBOTA -  824 € mesačne brutto

 VODIČ "C" -  1.150 € mesačne brutto + odmeny  

KOSEC ručný krovinorez  - 770,- Eur mes. brutto

UPRATOVAČKA - 730,- Eur mes. brutto

DISPEČER PREVÁDZKY - 1.400,- Eur mes. brutto

HOSPODÁR - 1.100,- Eur mes. brutto
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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 

prijme na TPP

vodiča MKD
Striktné dodržiavanie
AETR samozrejmosťou.

Damaro Slovakia s.r.o
so sídlom v Nitre

Parkovanie áut v Bratislave

Kontakt: 0911 997 728

Víkendy doma
jedna odjazdená sobota v mesiaci

Plat 1500€ (600€
v čistom + diéty + prémie)

45
-0

21
7

52
-0

10
6

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 800 € - 1 100 €

Vtipy 
týždňa

»  Viete, ako sa volá člo-
vek, ktorý má jemné ruky? 
Rukojemník!

»  Aký je rozdiel medzi pri-
vatizérom a robotníkom? 
Privatizér nič nerobí a 
robotník nič nezarobí.

»  Viete, aký je rozdiel 
medzi veselým a smutným 
paroháčom? 
Veselý o tom ešte nevie.

»  Viete, čo je to optimiz-
mus? 
Kúpiť si za posledné 
peniaze peňaženku.

»  Otázka, na ktorú ani 
Google nepozná odpoveď: 
Čoho je na Slovensku viac 
- dier v syre alebo dier v 
zákone?

»  Aká je najlepšia me-
tóda k určeniu pohlavia 
dieťaťa? 
Pôrod.

»  Kedy môžeš mať pocit, 
že ťa všetci maximálne 
ignorujú? 
Keď sa ti ani dvere na foto-
bunku neotvárajú.

»  Čo vznikne ak porov-
náme platy  a ceny na 
Slovensku? 
Bieda.

»  Prečo kohút kikiríka tak 
zavčasu ráno? 
Lebo, keď sa zobudia 
sliepky, už musí držať 
zobák!

    » redakcia
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady zasklievanie terásbalkóny

rámové
bezrámové

splátky od 35 € splátky od 149 € splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 30% Možnosť výhry 300 €
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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 

Eva Horáková
horakova@regionpress.sk 
0907 702 195 

OZVITE SA NÁM


