0905 363 882

BRATISLAVSKO
východ
7Z


spol. s.r.o. NZ NÈU
N FQ

59-0207

www.kupdodomu.sk

0903 194 918

24-0065

OPRAVA
starožitného nábytku

Týždenne do 57 000 domácností
DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

upratovanie, tepovanie,
dezinfekcia, kosenie

0918 454 003

6542 2387
0905 616 329

32-0012-1
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voliery pre psov

0905 20 70 59

BFAcleaning.sk
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PLECHOVÉ GARÁŽE

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

66-0007-3

Najčítanejšie regionálne noviny

32-0098

STAVEBNÉ
PRÁCE

Č. 28 / 12. JÚL 2019 / 23. ROČNÍK

AF TRADE SLOVAKIA s.r.o.

0944 114 930 • 0902 156 516 www.aftrade.sk

PLASTOVÉ ROLETY

do 195 €

J
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P
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-15
ŠTARTUJE!

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

až

5x v SR

Bratislava, Martin,
Nitra, Trenčín, Žilina

BRENO.sk

%

máme

najväčší výber

kobercov, PVC a vinylu

bytové PVC

ponúkame tiež v šírkach

5m

Komplexné služby zákazníkom sú pre nás samozrejmosťou

Platí do 31. 7. 2019 alebo do vypredania
zásob. Za prípadné tlačové chyby neručíme.
Zobrazené fotografie sú len ilustračné.

Poradenstvo
a individuálny prístup

Rezanie podlahovej
krytiny na mieru

Obšívanie
kobercov

Váš tovar Vám
dovezieme po celej SR

BV 19-28 strana

Koberec aj PVC Vám
profesionálne nainštalujeme

1

KUPÓN NA Z¼AVU
pri nákupe

%

Platí len do 31. 7. 2019!

VzĢahuje sa iba na tovar v predajni. ZĐavy sa
nesþítavajú. Neplatí spätne, na služby,
na akciový tovar, ani na objednávku.

52-0001-1

VEĽKÝ LETNÝ

Regionpress 07/2019

do 175 €

do 125 €

59-0091

Montujeme aj na tenké rámy okien v zateplených bytovkách

2
SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY

BRATISLAVSKO
O úcte i neúcte
východ

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

PALIVOVÉ DREVO
0911 990 463

0905 719 134

PONUKA PRÁCE

VODA-KÚRENIE-PLYN
»www.vodo-instalater.sk
0903 557 127

ŠŤAHOVANIE, DOPRAVA
»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

OPRAVA CHLADNIČIEK

Odvoz - Statik. Tel. 0905 700 118, 0903 225 232

»ZIMMERMANN 0905 54 74
76

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
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

OPRAVA TV, ELEKTRO

LETNÉ ZĽAVY

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

Žalúzie, sieťky, rolety aj hliníkovéé

KÚPIM

GARANCIA NAJLEPŠEJ CENY

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

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

www.univerzaltrade.sk

ČALÚNENIE
DOVOLENKA

ZASKLIEVANIE

VZDELANIE
KURZY

BALKÓNOV A LODŽIÍ
JEME
POSKYTU

,
NÝ SERVIS
POZÁORNUTOČVANÝCH SYSTÉMOV
NAMI M

AUTO MOTO

VACÍCH
ZASKLIE OV
M
É
T
S
SY
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AUTO SKLO
ZVIERATÁ

AKCIA na rok 2019 podľa výberu

OZNAM

ĂĄŖøðúýðÿāĎóûþúąôăøýþąŭóāűøðú
Ăøôśúðÿāþăø÷üĈĉĄ

DOVOLENKA

yýþűĂăôąýĎĉĽðąðZÿāøþñùôóýĎąúôYEZĉðĂúûôýı

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

Demontáž a odvoz starých rámov ZDARMA

PÔŽIČKY

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)

OPRAVA PRAČIEK
PREDÁM

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

www.bomax.sk
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94-0005-1

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

UNIVERZAL TRADE s.r.o.

ZADARMO

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

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

32-0013-7

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

»Hľadáme opatrovateľku
na zastupovanie na 24
hodín. Strava a ubytovanie
zdarma + ﬁnančná odmena. Tel.: 0905 386 852
»Elektroinštalácie 24 hod.
Prípojky, práca s plošinou
do 22m. Revízne správy.
Vytyčovanie káblových porúch. Pílenie stromov, orezy
aj pod napätím. Projektovanie 0904 466 149

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Komerčná
riadková
inzercia

ELEKTROINŠTALÁCIE

KP - ŠENKVICE - Mur. Pr. - Vodo + Elektro
- Rez. - Vŕt - Búr - Panel - Betón - Murivo.

Inzerát, ktorý predáva

16-0085

02/659 674 21, 0905 621 229

16-0233

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Úcta je uznanie vážnosti, autority nich zjavne nepodstatnými občanmi
niekoho, hodnoty niečoho. Úcta je štátu.
Jeden z vás, vážení čitatelia, nedávteda do istej miery aj akceptácia.
no okrem iného do redakcie napísal, ciNaopak, neúcta je iba tak nanajvýš tujem: „Úctu alebo neúctu k slovenskej
prejavom samoudelenej si nadradenos- reči je poznať na každom z nás denne,
ti, povýšenectva, neochoty zaoberať sa podľa ochoty naučiť sa správne spinejakými inými záujmami a hodnota- sovne rozprávať, je možné aj povedaťmi, ako tými vlastnými. Okrem iného vtáka poznáš po perí a človeka po reči.
Ľahúčko sa vykrikuje som presloven„biznisu“, samozrejme.
V našej spoločnosti nám chýba ský, ale ťažko môže byť niekto presloschopnosť úcty, úctivosti. Ťažko ju ča- venský, ak neovláda alebo si nechráni
kať od politikov egoistov a kariéristov, spisovnú slovenčinu (samozrejme ak
tí majú tak akurát vzťah k peniazom a študoval na slovenských školách) - k
k moci, ani tu vlastne nemožno vravieť tomu je potrebné viac námahy ako len
o úcte, skôr o znásilnení systému, ktorý slovná pretvárka!“ Nuž a platí to nielen
im moc iba prepožičal, určite nie však o úrovni poznania jazyka. Platí to o
bez výhrad daroval. To je totiž princíp spoločenskej úrovni ako takej, je to o
demokracie, u nás roky ignorovaný. Ak úcte a neúcte.
Účet by mal vystaviť volič, lenže
by politici mali úctu k občanom, plnili
by a splnili by svoje predvolebné sľuby mnohí z voličov už tiež stratili úctu k
a neobmedzili by sa iba na ľúbivé lži a sebe samým. Takže, ako z
rozdávanie úplatkov zo štátneho roz- toho von? Jednoducho –
počtu, teda, z nášho spoločného ma- uznávať vážnosť, niekojetku. Ale to by museli mať najskôr úctu ho prirodzenú autoritu a
aj sami k sebe. Zatiaľ nám predvádzajú hodnoty čohokoľvek čo
iba neúctu – k sebe samým, k sebe na- hodnoty má.
vzájom medzi politickými stranami, k
Nech sa vám
sebe ako opozícia a koalícia a k nám, darí – s úctou
občanom štátu, ktorý majú zverený do
rúk – nami, tými spomínanými no pre
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

51-0117

Martinčekova 17
BRATISLAVA
bratislavsko@regionpress.sk

Redakcia:

NÁTER BYTOVÝCH
DVERÍ A OKIEN

PRE KRÁSU
KÚPIM

3
SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY

Nie otáčky, ale obrátky. Slovenčina naša
Nie omluvenka, ale ospravedlnenka.

MIND diéta
MIND v angličtine znamená myseľ,
myslenie, rozum, intelekt. MIND
je ale aj skratka pre stravu, ktorá
ochraňuje kognitívne funkcie mozgu, chráni pred vznikom Alzheimerovej choroby a pomáha navrátiť činnosť mozgu po mozgovej príhode.
Ide o spojenie výhod stredomorskej a
DASH diéty, ktorá dokáže spomaliť degeneratívne procesy mozgu. Spája najzdravšie diéty.
Potraviny sú rozdelené do dvoch
skupín - na tie, ktoré sú prínosom a na
tie, ktorým sa treba obmedziť, alebo sa
im vyhnúť:

na varenie

VYKUPUJEME
VŠETKY ZNAČKY
A MODELY ÁUT

87-0012

5 skupín potravín,
ktoré treba obmedziť:
Pečivo a sladkosti - menej ako 5 porcií
týždenne
Červené mäso - menej ako 4 porcie týždenne
Syr - menej ako 1 porcia týždenne ( u
ľudí s osteoporózou treba konzultovať
u lekára)
V rebríčku najzdravších a najlepších
diét má MIND 4. miesto, aj napriek
tomu, že jej princípy boli spísané iba v
roku 2015. Ale trojročné vedecké skúsenosti na veľkom počte potenciálne
10 skupín potravín, ktoré sú dôle- rizikových pacientov a pokračovanie
žité pre správne fungovanie mozgu a klinického skúšania na renomovaných
treba ich zaradiť do jedálneho lístka pracoviskách sú dôkazom významu tapravidelne:
kejto stravy. Riziko Alzheimerovej choCelozrnné obiloviny - 3 a viac porcií roby dokáže znížiť o tretinu až polovicu.
denne
Zelená listová zelenina - 6 porcií týžPríklad rozpisu stravy
na jeden deň:
denne
Ostatná zelenina - 1 porcia denne, pri- Raňajky: grécky jogurt s ovsenými
mi a orechmi
daná k pravidelným porciám zelenej vločkami, čučoriedkami
Obed: na pare robený plátok
listovej zeleniny
Orechy - 5 porcií týždenne
lososa, veľká porcia zeleBobuľoviny - 2 alebo viac porcií týždenne nej listovej zeleniny
uľka
Fazuľa alebo strukoviny - 3 a viac por- Večera: zelená fazuľka
s olivovým olejom, hnecií týždenne
Ryby - 1 a viac porcií týždenne
ho
dá ryža, pohár bieleho
Hydina - 2 a viac porcií týždenne
vína
Víno - 1 porcia denne, ale nie je pod- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
mienkou
Diabetologička, odborníčka na poruchy
Olivový olej - používaný ako hlavný olej
metabolizmu a výživy

VÝKUP

Prečo predať u nás:
Transparentné ocenenie vozidla ZDARMA
Dostanete najvyššiu cenu na trhu
Administratívu vybavíme za vás.
Doplatíme za vás lízing alebo úver

PENIAZE
IHNEĎ
A V HOTOVOSTI

BV 19-28 strana
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www.aaaauto.sk
aaaauto.sk

83-0243

Po–Pia

Bratislava, Bajkalská 17 8–21
Bratislava, Panónska cesta 39
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Kto je ďalší?
Nechce sa nám uveriť, že Internet
môže byť aj nebezpečné miesto.
Možno uveríme, keď uvidíme nový
slovenský film s názvom „Kto je
ďalší?“.

život. Film otvára aj umlčanú tému sexuálneho zneužívania detí. Hovorme o
týchto témach nahlas!

Premiéra už čoskoro

Originálna snímka vyrozprávaná
jazykom dnešnej generácie pochádza
z pera režiséra Mira Drobného, ktorý
stojí za mimoriadne úspešným filmom
o slovenskom rapovom fenoméne „Rytmus, sídliskový sen“. Premiéra filmu „Kto je ďalší?“ je naplánovaná na 22.
augusta a do kín ju prinesie distribučná spoločnosť Bontonfilm, no už teraz
sa film teší mimoriadnym úspechom.
Kritické filmové oko festivalov nadchla Zábery z nakrúcania
aktuálnosť a jedinečnosť tém, ktorým sa
sexuálneho zneužitia. Verím, že hudba
film venuje.
je univerzálnym jazykom a že cez ňu
vieme riešiť aj témy, ktoré sú niekedy až
Excelentná hudba
Hudobne sa na filme podieľali spe- príliš náročné na bežnú debatu. Dúfam,
váčka Celeste Buckingham, slovenská že ľudia sa po vzhliadnutí tohto filmu
raperka Aless Caparelli, britský spevák zamyslia nad svojimi blízkymi, ktorí si
Liam Adams či americká hviezda, ktorá možno niečím podobným prešli, alebo
má na konte aj niekoľko nominácií na prechádzajú, a nebudú ich za to súdiť,
Grammy, Demi Lovato. Prvý soundtrack ale práve naopak, im budú oporou,“
priniesla obľúbená speváčka Celeste povedala o spolupráci na filme „Kto je
Herec Peter Brajerčík foto produkcia Buckingham, ktorej skladba „Go Away“ ďalší?“ speváčka Celeste Buckingham.
sa ocitla aj v americkom hudobnom
ďalší. Doba internetu nás totiž privádza rebríčku Bilboard. Emotívny song s ná- Svetové hviezdy
na tenký ľad života a smrti. Tak, ako zvom #Voiceless je jej osobnou výpoveV hereckých úlohách sa môžeme tešiť
to hovorí slogan filmu, stať sa to môže ďou a aj preto sa Celeste Buckingham na vynikajúceho herca Petra Brajerčíkaždému a každý z nás je ohrozený. Pre rozhodla participovať na tomto filme. ka, autorku jedného zo soundtrackov „lajky“ na sociálnych sieťach je dnešná „Mám osobné skúsenosti, ktoré sú po- Aless Caparelli, no objavia sa aj hviezdy
generácia ochotná riskovať vlastný dobné tým z filmu, čo sa týka príbehu svetového formátu. Napríklad charizJe inšpirovaný skutočnými udalosťami z rôznych kontinentov rozpráva o
kontroverzných témach, o ktorých musíme hovoriť, lebo nikdy nevieme, kto je

S

4

D

U
Vzorko
Vzorkovňa:
Pezinok, Hrnčiarska 25
Mobil: 0905 493 088, 0948 493 088
Mobi
EE-mail: cevarom25@gmail.com
Otvorené: po-pia: 1000 - 1700 h
O

Frézovanie

komínov

VONKAJŠIE
ŽALÚZIE

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

15-0004

ER

D
51-0084
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Nie čumák, ale Slovenčina naša U
ňufák.Nie náčelník, ale veliteľ.
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www.cevarom.sk
w

ROLETY
ZipScreen

6
2

S

Z-90, Z-70, C-80
T-80, F-80

ZĽAVAEZ

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

Filmové projekcie by mali sprevádzať
aj rozhovory s tvorcami, režisérom, hudobníkmi či hercami. Produkcia oslovila tiež odborníkov na duševné zdravie,
ktorí nám vysvetlia, ako sa brániť sexuálnym útokom či psychickému nátlaku
na Internete. Tieto témy sú u nás síce
nateraz tabuizované, ale o to je dôležired
tejšie o nich hovoriť.

K 2
32-0050-2

0903 969 611

Nielen premietanie

4 1 3

O

Práce vo výškach

matický Brian Caspe z Californie, modelka Angela Nikolau, ktorá rada lozí
po najvyšších budovách sveta, či mladí
ruskí „rooftopperi“ Vadim Makhorov,
Vitaliy Raskalov venujúci sa tiež nebezpečnej zábavke lozenia po vysokánskych budovách.

6
1 5
4

U9

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

foto produkcia

6

5 3
6 3

2

6
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OBČIANSKA INZERCIA / SLUŽBY
Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

07 REALITY / iné

02 AUTO-MOTO / iné

»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507
»Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt 35 km od Bratislavy. Tel. 0903 765 606
»Predám chatu v Ma Nad
Výhonom, na 4 ár pozemku, zast.plocha 20 m2, cena
18.000 €. Tel. 0905 438 605

»Kúpim havarované alebo
motoricky poškodené auto,
motocykel. Tel. 0905 218
938

03 BYTY / predaj
»Predám 3 izb. byt v Studienke na Záhorí. Cena 73
000 €. Tel. č. 0911 231 582
»Predám 2-izb byt v Malackách na sídlisku Juh, posch.
1/8, 52 m2, + pivnica, nová
fasáda (zateplená bytovka). V blízkosti obchody,
škôlka, pošta, zdravotné
stredisko. Cena 75.000 €, k
dispozícii ihneď, s možnosťou vybavenia hypotekárneho úveru. Tel. 0948 091
425
»Predám 3 izbový byt v
Malackách centrum, 72 m2,
cena 99 000 €. Tel.č. 0907
240 195

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
»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
»Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú linku, rôzne, 0919 17 62 33

04 BYTY / prenájom

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

05 DOMY / predaj

»Predám motorovú kosu
putá 0949 363 307

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

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim hodinky, mince, odznaky, pohľadnice, knihy.
Tel.: 0903 753 758
»Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu. Tel. 0907
374 235

06 POZEMKY / predaj
»Predám 18 á staveb. pozemok v Lozorne, šírka 18
m, 110 €/m2. 0904 644 830
»Predám 8 á pozemok na
rekr. dom v Perneku, všetky IS. Cena 55 €/m2. 0904
644 830

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
»Predám jelenie parohy,
trofeje, poľovnícku výstroj a
taniere zdobené poľovníckou tématikou. 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
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Slovenské prírodné poklady
Aj keď teraz, kto nebol na dovolenke konkrétne na Bali, ako keby
spoločensky ani neexistoval, dovoľujeme si upozorniť na nádheru,
ktorú máme na Slovensku takpovediac pod nosom a vie sa o tom v
celom šírom svete, akurát, v kruhoch našich snobov nie.

Národný park Veľká Fatra

Západným susedom NaPaNTu a najmladším je Národný park Veľká Fatra.
Park je zaujímavý nielen kvôli možnostiam pešej túry, no v okolí sú aj miesta
so zaujímavým turistickým významom,
ako napríklad skanzen Vlkolínec. Územie je dôležité aj z hľadiska vodného
hospodárstva a zásob pitnej vody.

Národné parky Slovenska v sebe ukrývajú to najkrajšie a najdrahšie, čo na
Slovensku existuje. Jeden ako druhý sú
krásnym bohatstvom našej slovenskej
kultúry a prírody. Ich bohatstvo sa nachádza nie len v pôde či vo vzduchu ale
aj v srdciach obyvateľstva týchto lokalít.
S prekrásnou prírodou je spojená, samozrejme, aj jej ochrana a práve na tento účel vznikli národné parky, ktoré sa
starajú o naše spoločné prírodné dedičstvo. Parky zoraďujeme v nasledujúcom
prehľade od najväčšieho po najmenší.

Národný park Slovenský Kras

Pieninský národný park

Zdroj: archív red

na Slovensku. V parku sa nachádza
vrch Veľký Rozsutec, ktorý je považovaný za jeden z najkrajších vrchov na
Slovensku. Kopcovitý reliéf vytvoril
podmienky pre rôznorodú vegetáciu
a bohatú živočíšnu populáciu. Nachádzajú sa tu mnohé známe turistické
Národný park Poloniny
Najvýchodnejší národný park nájde- ciele, napríklad Jánošíkove diery pri
me na území, ktoré susedí s Poľskom Terchovej.
a Ukrajinou. Hornatý reliéf je známy
pre svoje nádherné a človekom nateraz Národný park Muránska Planina
nepoškodené bukové pralesy. PoloniNa východnej strane NaPaNTu môženami sa označjú nezalesnené oblasti v me nájsť relatívne mladý národný park
NP - horské lúky. V oblasti sa vyskytujú Muránska Planina. Park sa rozprestiera
viaceré vzácne rastliny a živočíchy, do- v Slovenkom Rudohorí a to zaručuje, že
konca je tu vo voľnej prírode aj zubor žiaden návštevník nezostane sklamaný.
hrivnatý.
Všadeprítomné výsledky krasových javov a bohatá fauna a flóra sú pre mnohých veľkým lákadlom. Nachádza sa tu
Národný park Malá Fatra
Severovýchodne od Martina sa na- až 300km značených chodníkov a náučchádza štvrtý najstarší národný park ných trás.

Bohaté prázdniny

OKIEN

0903 791 159

HĹBKOVÉ

Karol Mikláš

PALIVOVÉ
DREVO

TEPOVANIE

POLIENKA aj GUĽATINA

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
www.tepovaniekm.sk
tel.: 0949 85 11 10

0917 649 213

Dispečing SK - 0950 333 222

www.renovacia-dveri.eu
O
Obhliadka,
poradenstvo a cenová
pponuka u Vás doma - služba zdarma
PONÚKAME AJ:
- KĽUČKY, ZÁMKY, SKLO, DOPLNKY
- NOVÉ DVERE A ZÁRUBNE S MONTÁŽOU
- VÝROBA ATYPICKÝCH DVERÍ

o
obhliadky:
0905 605 934
prevádzka: 0948 288 791
p
Odeská ulica 75, 821 06 Bratislava,

» Jozef Bednár

rrenovacia@renovacia-dveri.eu

ACN Slovensko
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Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

45-0006

nie? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú:
nenamáhajú sa a nepradú. No hovorím
vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve
neobliekal tak ako hociktorá z nich. Keď
teda Boh takto oblieka trávu na poli,
ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece,
či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní?“ (Mt 6,28-30).
Letné prázdniny sú v plnom prúde. Nezabúdajme ani v zaslúžených časoch voľna
na ľudí, ktorí si ich z rôznych dôvodov užiť
nemôžu či nedokážu. Myslím najmä na
zdravotne trpiacich ľudí. Tiež na tých, prenasledovaných pre svoju vieru.
Pomoc druhým nepozná voľný čas.
Som plný viery, že ľuďom trpiacim či odkázaným budeme každý v rámci našich možností naďalej pomáhať aj cez prázdniny.
Nielen dary, ale tiež modlitba je synonymom pomoci a dobra človeka. A v dobro
ľudí veril aj páter Werenfried van Straaten, zakladateľ pápežskej nadácie ACN.
„Ľudia sú oveľa lepší, ako si myslíme. Aj
Boh je oveľa lepší, ako si myslíme.“
Slovenská národná kancelária ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi ďakuje všetkým čitateľom, ktorí vo svojich modlitbách
myslia na našich prenasledovaných a núdznych bratov a sestry. Ďakujeme tiež všetkým, ktorí štedrým srdcom a finančnými
darmi pomáhajú zmierňovať ich utrpenie.
Prajeme všetkým leto bohaté nielen na
skutočné zážitky, ale aj hĺbku srdca a pomoc druhým.

Je najmenší, no o to krajší. Leží pri
hraniciach s Poľskom na prielome rieky
Dunajec okolo ktorej sa národný park
tiahne. Práve rieka je najväčším miestnym lákadlom, na ktorej sa konajú splavy - na pltiach alebo na raftoch. Atmosféru Zamaguria vám priblížia Gorali v
krojoch a miestna architektúra.
red

Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov

10-0029

Letné prázdniny sú už v plnom prúde.
Každý z nás, špeciálne to platí u detí,
túži po tom, aby prežil prázdniny bohaté na zážitky.
Čo to ale znamená, prežiť na zážitky
bohaté leto? Určite to môže byť aj o navštívených miestach, a tým nemyslím len na
tie v zahraničí. Naše Slovensko je rovnako
krásna krajina. Možno trošku neznáma, ale
o to viac fascinujúca pre každého, kto sa ju
podujme spoznávať. Bohaté leto môže priniesť aj nové priateľstvá, nové lásky. A má
určite mnoho ďalších podôb.
Jedno však má bohaté leto spoločné s bohatým životom. Ide o najdôležitejšiu prísadu, bez ktorej môžeme mať koľko chceme
peňazí či majetku, ale pravé bohatstvo do
hĺbky nespoznáme. Ide o najdôležitejšiu
prísadu, bez ktorej môžeme navštíviť všetky
štáty sveta či sa hrdiť množstvom priateľov,
ale to pravé bohatstvo života nám napriek
tomu uniká.
Bohatý = Boh a Ty. Naozajstné bohatstvo nám neprinášajú len samotné svetské
peniaze či sláva. Ani zbieranie vlajok z navštívených krajín sveta. Ozajstné bohatstvo nachádzame a spoznávame vtedy,
keď žijeme život naplnený Bohom. Ak sa
o to, aby sme boli úspešní v škole či v profesionálnom živote (lebo aj toto sú dôležité
veci), alebo aby sme prežili naplnený voľný
čas, snažíme ruka v ruke s Ním.
„Pomôž si človeče, aj Boh Ti pomôže.“ On
nám pomáha aj vtedy, keď si to neuvedomujeme. Napríklad keď sa bojíme o budúcnosť.
„A prečo ste takí ustarostení o obleče-

Pieninský národný park
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94-0008-2

Najväčší a najstarší národný park u
nás netreba podrobnejšie predstavovať. Vďaka svojej rozlohe a polohe v
Tatrách ponúka národný park veľmi
veľké množstvo atrakcií. Okrem turistiky (600km chodníkov) tu je veľa
možností aj pre lyžiarov, skialpinistov,
horolezcov, či fotografov. Ako turistická destinácia disponuje veľkým množstvom reštauračných a ubytovacích
zariadení.

Národný park na Spiši je dobre známy mnohým turistom, ale aj cyklistom.
Môžeme tu nájsť trasy každého typu rovinaté, kopcovité, náročné, ľahké, po
lesných cestičkách, no i trasy zjazdné
na bicykli. Navštíviť môžeme Dobšinskú
ľadovú jaskyňu, či viacero vodopádov.
V okolitých obciach je množstvo ubytovacích i reštauračných prevádzok.

24-0019

Tatranský národný park

Národný park Slovenský Raj

16-0233

Slovenský Kras môžeme nájsť na juhu
Slovenska v pohraničnej oblasti okolo
Rožňavy. Patrí medzi najväčšie krasové
oblasti v strednej Európe a ponúka veľmi veľké množstvo jaskýň a priepastí.
Miestna príroda ponúka veľmi pekné
výhľady z vrchov kopcov a rôzne, veľmi
zaujímavé skalné útvary.
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ZAMESTNANIE
príjme strážnikov na prevádzky

v Bratislave

prijme ihneď
Ručný pracovník - 680,- Eur mes. brutto
KOSEC ručný krovinorez - 770,- Eur mes. brutto
VODIČ "B" - 824 € mesačne brutto
VODIČ "T", KUBOTA - 824 € mesačne brutto

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0007

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Damaro Slovakia s.r.o
so sídlom v Nitre

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

prijme na TPP

Kontakt: 0905 758 469
0905 877 690

Slovenčina naša

Nie obsielka,
ale predvolanie. Nie odozva, ale ohlas.

VODIČ "C" - 1.150 € mesačne brutto + odmeny

vodiča MKD
Striktné dodržiavanie
AETR samozrejmosťou.

Víkendy doma

jedna odjazdená sobota v mesiaci

Plat 1500€ (600€
v čistom + diéty + prémie)
Parkovanie áut v Bratislave

Kontakt: 0911 997 728

45-0217

A.I.I. Technické služby s. r. o.

Príjmeme
spoľahlivé panie

94-0098

SBS GUARDING s. r. o.

UPRATOVAČKA - 730,- Eur mes. brutto
DISPEČER PREVÁDZKY - 1.400,- Eur mes. brutto

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

Základná zložka mzdy a ODMENY,
možnosť UBYTOVANIA ZDARMA

94-0115

HOSPODÁR - 1.100,- Eur mes. brutto

Nie ochočiť, ale Slovenčina naša
skrotiť. Nie prádlo, ale bielizeň.
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Nie obdržať, ale prijať, dostať.
Nie prehmat, ale prechmat.
Nie pauza, ale prestávka.
Nie ruksak, ale plecniak.

52-0017-29

Slovenčina naša

www.regionpress.sk
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0800 162 162
www.stannah.sk

52-0086

 
 

STAJAN SLOVAKIA
PRIJME:

MUŽOV AJ ŽENY
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- MONTÁŽ PODLOŽIEK,
PRUŽINIEK, GUMIČIEK...

85-0005

85_0475

(3,85€/HOD. + 150€ BONUSY
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU
+ 1,20€/HOD., NOČNÁ)
Miesto práce: MYJAVA

www.pegasreal.sk

petra.tomcikova@pegasreal.sk
prijme do pracovného
pomeru:

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
splátky od 35 €

Vodič kamiónovej prepravy
(JIT prepravy)

terasy

zimné záhrady
splátky od 149 €

splátky od 98 €

- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

rámové
bezrámové

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

ZĽAVY AŽ DO 30%

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

BV 19-28 strana

63-0106

www.balkona.eu
0948 787 777

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno

Možnosť výhry 300 €

8

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

32-0079

balkóny

32-0105

Volajte, alebo napíšte.
Mobil: +421 905 294 030
petra.tomcikova@pegasreal.sk

(jednoduchá a fyzicky nenáročná
práca zameraná na zručnosť)

UBYTOVANIE ZDARMA
+ STRAVNÉ LÍSTKY
KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk
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