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BRATISLAVSKO
východ
Najčítanejšie regionálne noviny

PLECHOVÉ GARÁŽE

PALIVOVÉ DREVO

ZUBNÁ AMBULANCIA
Stromová 16 - Kramáre
0905 662 407

16-0254

0911 990 463

PLECHY, voliery pre psov

0905 20 70 59
www.kupdodomu.sk

59-0277

Nie obloha (ze- Slovenčina naša
leninová), ale príloha, obloženie.

Týždenne do 57 000 domácností
Slovenčina naša
Nie
pomazánka, ale nátierka.

32-0005-8

AMBULANCIA IMPLANTOLÓGIE
0907 709 992
nazarbabinski@gmail.com

RENOVÁCIA

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

6542 2387
0905 616 329

DVERÍ
A
ZÁRUBNÍ

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR
pri ná

OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

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

európska jednotka v renováciách

Bratislava • Malacky

garážové brány
predokenné
rolety
ploty, brány
www.rolvex.sk
0905 485 891

32-0010-3

°

15-0009

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK

66-0007-3

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
ROBOTNÍKOVóþvýroby,expedíciealisovne
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROV-ĉþāðġþąðĝþąðāôĉðĝþą
MECHANIKAÿþûĈöāðŷòúŭò÷Ăăāþùþą
STROJNÍKAôýôāöôăøòúŭò÷ĉðāøðóôýı
SKLADNÍKOV, EXPEDIENTOV
ELEKTRONIKOV
Mzda od 800 € - 1 100 €
[UPIP[ÈLMBEOÈ[MPäLBN[EZPEû QSÓQMBULZEPû

Požiadavky:
t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

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

0908 447 006

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

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

Práce vo výškach

0903 969 611

REMESELNÍCI
32-0050-3

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

REZANIE BETÓNU

Komerčná
riadková
inzercia

Frézovanie

INZERCIA

komínov

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

ELEKTROINŠTALÁCIE

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

DISTRIBÚCIA (57.000 domácností)
Každý týždeň: Rača, Trnávka,
Slovnaft, Vrakuňa, Dolné Hony,
Podunajské Biskupice, Nové
Mesto, Ružinov, Nivy, Staré
Mesto, Vajnory

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

VODA-KÚRENIE-PLYN

ZĽAVA

NA NEREZ

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

15-0004

Martinčekova 17
BRATISLAVA
bratislavsko@regionpress.sk

Redakcia:

»

39-0006 TT02

BRATISLAVSKO
východ

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

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

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

OPRAVA PRAČIEK

A J E TO !

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

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

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

Meranie
hladiny cukru
ZADARMO

ZAVY na
vybrané
produkty*

Glukomer
ZADARMO*

0903 150 740, 0905 4700264
264

Meranie
Jednoduché,
vykonáva
rýchle a
KVALIFIKOVANÝ
BEZBOLESTNÉ
personál

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

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
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

SLUŽBY
BEZPEČNOSŤ

ČISTENIE
PONUKA PRÁCE
ÚČTOVNÍCTVO, MZDY
DOVOLENKA
KRTKOVANIE
REMESELNÍCI
ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

10. 9. 2019, 10,00 – 18,00 hod.
OD Kauand – parkovisko,
Harmincova 3580/1,
Bratislava - Dúbravka

KÚPIM
VZDELANIE
KURZY
AUTO MOTO

* bližšie informácie Vám poskytne náš personál

www.benulekaren.sk
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OKNÁ
91-0032

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

PREPRAVA

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

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

16-0044

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

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

33-00031

3
11
EDITORIÁL / SLUŽBY

BV
BZ 19-35 strana

3
11

Severská diéta II

POVSTAŇME VOČI MAFII

spôsobujú menšie a aj pomalšie zvýšenie
hladiny cukru v krvi v porovnaní s potravinami s vyšším GI. Raž je v severskej
strave celozrnným základom. Potraviny
bohaté na bielkoviny skôr zabezpečia
pocit sýtosti a bránia pred pocitom hladu. Namiesto sladkostí je vhodné ovocie,
orechy, celozrnný toast alebo chrumkavý
chlieb s nízkym GI s nátierkou z tmavej
čokolády.
Svetová zdravotnícka organizácia
(WHO) zistila, že stredomorská aj severská strava znižuje riziko rakoviny,
cukrovky a kardiovaskulárnych chorôb.
Diéta môže pomôcť s redukciou váhy.
Jesť viac rastlinnej stravy je dobré aj pre
životné prostredie. Vďaka sústredeniu sa
na ovocie, zeleninu a celozrnné výrobky je strava bohatá na vlákninu, ktorá
Pri výbere rýb sa možno oriento- pomáha udržiavať zdravý a normálny
vať na všetky – morské aj sladkovodné, pohyb čriev.
Že účinky zdravej výživy severanov
mastné – losos, sleď, makrela, alebo
chudé – treska, halibut. Ideálne jedlo má sú iné ako u nás, potvrdzujú čísla - vo
Švédsku je úroveň podiel len 10 percent,
pomer sacharidov k bielkovinám 2: 1.
v ostatných škandinávskych krajinách je
o u nás? Na Sloven
to podobné. A ako je to
SlovenTypický tanier :
polovica - zelenina, šaláty, ovocie, sku trpí nadváhou viac
ac ako
strukoviny
36 percent a obezitou viac
ácie,
štvrtina - sacharidy s nízkym glyke- ako 25 percent populácie,
mickým indexom
čiže spolu takmer dve treštvrtina - potraviny bohaté na bielko- tiny Slovákov má hmotmotviny
uje
nosť, ktorá už ohrozuje
ich zdravie.
Rastlinné alebo živočíšne bielkovi- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
ny by mali byť pri každom jedle. PotraviDiabetologička, odborníčka na poruchy
ny s nízkym glykemickým indexom (GI)
metabolizmu a výživy

V týždni 75. výročia Slovenského
národného
povstania (SNP) Slovensko zažilo šok.
Dozvedeli sme sa,
že druhá najmocnejšia žena na ministerstve spravodlivosti štátna tajomníčka za SMER - SD Monika Jankovská,
celému Slovensku klamala, že nepozná
Mariána Kočnera a nikdy si s ním nevymenila ani jednu sms. Lenže, podľa informácií, ktoré zverejnila TV Markíza,
si s Kočnerom Jankovská veľmi intenzívne dopisovala až do momentu jeho
zadržania políciou.
Keď som sa to dozvedel, povedal
som si, že toto nemôžeme nechať len
tak, lebo je to najsilnejší dôkaz toho, že
strana SMER - SD je priamo prepojená
s objednávateľom vraždy Jána a Martiny a nie je teda pravdou, to, čo sa snaží
vyše roka Fico klamať, že s vraždami
SMER nemá nič spoločné. Jankovská
totiž nie je len tak hocikto - bola zvolaná za poslankyňu za stranu SMER – SD.
Inak povedané - vrcholový politik
SMERu miesto toho, aby strážil zákonnosť na najvyššom poschodí ministerstva spravodlivosti, podľa všetkého tajne vynášal informácie objednávateľovi
vraždy Jána a Martiny. Človeku, ktorý
si mal podľa vyšetrovateľov objednať
navyše aj vraždu nášho kolegu Daniela Lipšica, či špeciálneho prokurátora

Základom konceptu škandinávskej
stravy nie sú len odporúčania týkajúce sa jedla, ale aj udržateľného poľnohospodárstva, možno ich zhrnúť do
desiatich bodov:
- jedzte každý deň viac ovocia a zeleniny
- jedzte viac celých zŕn
- zaraďte viac potravín z morí a jazier
- vyberte si kvalitné mäso - ale jedzte ho
celkovo menej
- vyhľadajte viac potravín z voľnej prírody
- vždy, keď je to možné, používajte ekologické produkty
- vyhnite sa potravinárskym prídavným
látkam
- uprednostnite sezónne produkty
- konzumujte viac domácich jedál
-produkujte menej odpadu

Maroša Žilinku. V prípade prokurátora
Žilinku s dovetkom, že vrahom za vraždu jeho ženy priplatí navyše 10 tisíc eur
a za vraždu každého jeho dieťaťa takisto po 10 tisíc eur !!!!!
Napriek tomu ju jej priamy nadriadený Gábor Gál drží silou-mocou vo
funkcii. Napriek tomu ju odmieta odvolať aj premiér Peter Pellegrini, ktorý tak
dobrovoľne zo seba robí človeka, ktorý viac drukuje mafii ako obyčajným
ľuďom a spravodlivosti. Protestujeme
preto pred ministerstvom spravodlivosti každý deň a budeme tak robiť
dovtedy, dokedy Monika Jankovská
bude podľa premiéra Pellegriniho garanciou nezávislosti a spravodlivosti
a najvhodnejšou osobou, ktorá má za
SMER - SD zastávať tak významný post
na ministerstve spravodlivosti.
Robíme tak aj preto, lebo si chceme aj
takto uctiť pamiatku našich starých otcov a mám, ktorí sa odvážne v Povstaní
vvoči
č n
či
ajpostavili čelom vo
najväčšiemu zlu s vedooj zrejmím, že svoj boj
hrajú.
me aj tak prehrajú.
Nechceli totiž dopustiť, aby v nich vtedajšie vládne zlo úplne
hopnosť
potlačilo schopnosť
eprávosozvať sa proti neprávosti a schopnosť biť sa
ť.
za spravodlivosť.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

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

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

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
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.

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

Čistiareň SUNIX
Mlynarovičova 18,
Bratislava – Petržalka

32-0003-8

vlastnícky podiel jemu blízkej osobe, v takom prípade sa predkupné právo neuplatní.
V prípade predkupného práva spoluvlastníka majú právo odkúpiť podiel všetci spoluvlastníci a ak sa nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo odkúpiť podiel
pomerne, podľa veľkosti podielov.
Ponuku na prevod spoluvlastníckeho
podielu k nehnuteľnosti musí spoluvlastník
urobiť písomne, pričom v ponuke by mal
uviesť predmet prevodu, cenu a tiež ďalšie
podmienky, za ktorých má dôjsť k prevodu. Dvojmesačná lehota na prijatie ponuky
plynie každému spoluvlastníkovi samostatne od riadneho doručenia ponuky. Ak
spoluvlastník alebo ostatní spoluvlastníci
neprijmú ponuku, ich predkupné právo zanikne, a to bez ohľadu na dôvod prečo ponuku neprijali. V prípade, ak spoluvlastník
prevádzajúci svoj spoluvlastnícky podiel
nerešpektoval predkupné právo ostatných
spoluvlastníkov a opomenul svoju povinnosť ponúknuť svoj podiel prednostne
ostatným spoluvlastníkom, môžu ostatní
spoluvlastníci napadnúť prevod spoluvlastníckeho podielu a domáhať sa určenia relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode.

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 225 €

do 175 €
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do 245 €

59-0091

Každý vlastník je oprávnený nakladať
s vecou, ktorú má vo vlastníctve podľa svojho uváženia. Vlastník má právo
vec držať, užívať, požívať a disponovať
s ňou.
To, v akom rozsahu má vlastník právo
disponovať s vecou, záleží aj od toho či ide
o vec vo výlučnom vlastníctve alebo spoluvlastníctve. V prípade spoluvlastníctva
má každý zo spoluvlastníkov zásadne tie
isté oprávnenia, aké má jediný vlastník,
avšak jeho právo je obmedzené právom
ďalšieho alebo ostatných spoluvlastníkov.
Jeho právo je obmedzené aj tzv. zákonným
predkupným právom, ktoré sa uplatňuje
pri prevode spoluvlastníckeho podielu, a
ktoré vyplýva priamo zo zákona v prospech
spoluvlastníka alebo spoluvlastníkov.
Predkupné právo predstavuje určité obmedzenie zmluvnej voľnosti spoluvlastníkov.
Z predkupného práva vyplýva, že ak jeden
zo spoluvlastníkov chce svoj spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti previesť na
tretiu osobu, musí tento svoj podiel najskôr
ponúknuť všetkým ostatným spoluvlastníkom za tých istých podmienok, za akých
chce podiel predať tretej osobe.
Predkupné právo sa nevzťahuje iba na
prípady kúpy resp. predaja nehnuteľnosti
ale zákonné predkupné právo sa vzťahuje
aj na ďalšie prevody spoluvlastníckeho podielu, a to napríklad na prevod darovacou
zmluvou alebo zámennou zmluvou. Ak
však spoluvlastník prevádza svoj spolu-
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Biela pastelka v Bratislavskom kraji
Únia nevidiacich Slovenska organizuje v septembri pravidelnú výročnú zbierku Biela pastelka.
Prosí však venovať pozornosť tejto jej výzve:
Zaznamenali sme takú nemilú vec, že na našej zbierke BIELA
PASTELKA chce parazitovať jedno OZ.
Dali si do názvu Biela pastelka Oravy, registrácia prebehla
a chcú zbierkovať od 1. do 14. 9., kedy nám vrcholí mediálna
kampaň, nakoľko následne máme 20.9. hl. zbierkový deň.
Nenechajte sa preto, vážení podporovatelia ÚNSS zmiasť takýmto konaním!

Špeciálne by sme chceli upozorniť na
možnosť skontrolovania stavu vášho zraku. Na jednom mieste, rýchlo a bezbolestne získate základné skríningové informácie
a tiež možnosť konzultácií s odborníkmi.
=£VWXSFRYLD VSRORÏQRVWL 1RYDUWLV Y£P
Bratislavské podujatie
skontrolujú vnútroočný tlak a stav sietv znamení hudby a zábavy
„Hlavný stan“ Bielej pastelky bude na QLFH SRPRFRX 2&7 SU¯VWURMD Ako je na
námestí pred OC Eurovea (pri soche M. R. tom s očkami váš drobec môžete zistiť rýchŠtefánika). Návštevníkov bratislavského lym a bezbolestným zmeraním prístrojom
podujatia čaká bohatý celodenný program. Plusoptix, o ktoré sa postarajú sympatické
pracovníčky Krajského strediska ÚNSS
ɧ3HWHU=EUDQHN b3HWHU%Dŀ¯N
v Bratislave.
ɧ)UDJLOH
ɧ23$. b9HURQLND6WUDSNRY£
ɧ6LPD0DUWDXVRY£
Pastelkové tímy
ɧ.25%(1'$//$6
V Bratislavskom kraji i po celom SloZačíname už o 12:00 hod. Nebude chý- vensku bude mať verejná zbierka svoje
bať ani ukážka výcviku vodiacich psov, zbierkové tímy.
zábavné súťaže a zaujímavé vstupy.
Členovia tímu Bielej pastelky sú ľahko
V našich informačných stánkoch nás identifikovateľní. Majú oblečené biele tričká
nájdete už od 10:00 hodiny. Môžete sa oboz- s logom bielej pastelky. Finančné prostriednámiť s tým, aké kompenzačné a optické ky zbierajú do bielo-modrých papierových

Nie pilotný (projekt, film), ale Slovenčina naša
skúšobný, úvodný, testovací, začiatočný.
Karol Mikláš

PALIVOVÉ
DREVO

TEPOVANIE

Nevidiacich a slabozrakých
môžete prostredníctvom
zbierky podporiť aj teraz:
ɧ]DVODQ¯P606YbKRGQRWHɾ na číslo
YVLHWL2UDQJH7HOHNRPDb2
ɧ SU¯VSHYNRP QD ¼ÏHW 6.  

ɧDOHERonline darom prostredníctvom
www.bielapastelka.sk.

STOP EXEKÚCIAM
A EXEKÚTOROM

Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov

POLIENKA aj GUĽATINA

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

Pri každej zbierke sa zväčša pýtame
KAM idú naše peniaze. V prípade Bielej pastelky si môžete byť istí, že peniaze
budú kvalitne využité. Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska vďaka nim môže
pomáhať výučbou čítania a písania Braillovho písma, učiť nevidiacich samostatne
sa pohybovať v uliciach pomocou bielej

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

OKIEN
0903 791 159

VOLAJTE
0950/894340
INFO LINKA

0950/894339
Kancelárie:
Bratislava, Malacky

59-0075

http://www.facebook.com/bratislavsko.sk

HĹBKOVÉ

Aj vďaka vám nevidiaci
varia i pracujú na počítači...

palice. Ani práca na počítači či ovládanie
dotykového telefónu dnes nie je pre nevidiacich problémom a pod odborným vedením ho poľahky zvládnu. Vďaka zbierke
Biela pastelka môžu nevidiaci a slabozrakí
absolvovať kurzy práce s kompenzačnými
a optickými pomôckami, ktoré im výrazne
uľahčujú život. Naučia sa tiež samostatne
fungovať v domácnosti – zvládnu varenie,
pranie i žehlenie. Aj vďaka vám sa mnohým ľuďom otvorí nová kapitola samostatného a radostnejšieho života... Ďakujeme!

Slovenčina naša
Nie
preplatiť (cestovné), ale uhradiť.

10-0029

Bratislavsko
na Facebooku
klikajte!

pokladničiek, ktoré sú zapečatené nálepkou s popisom, na ktorej sa nachádza:
ɧ Q£]RY RUJDQL]£FLH QLD QHYLGLDFLFK
a slabozrakých Slovenska
ɧ Q£]RY ]ELHUN\ 9(5(-1 =%,(5.$
%,(/$3$67(/.$
ɧORJR]ELHUN\DbÏ¯VORSRNODGQLÏN\
ɧ informácia o registrácii na MV SR spolu
s registračným číslom a fungujúci QR kód
ɧzbierkový tím sa tiež vie prezentovať Poverením na vykonávanie zbierky vydaným ÚNSS
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59-0042

Skontrolujeme zrak
malým i veľkým!

24-0019

Prať, žehliť, fejsbúkovať či cestovať
– to všetko sa po strate zraku dá naučiť, iba sa treba obrátiť na skúsených
odborníkov. Pomocnú ruku ponúka
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), ktorá je organizátorom verejnej zbierky Biela pastelka.

pomôcky zrakovo postihnutým pomáhajú.
Máte pocit, že sa vám horšie číta? Vyskúšajte
si priamo na mieste čítanie pomocou elektronických lúp a optických pomôcok, rady vám
ponúknu vyškolení odborníci. Zaujíma vás,
ako vidia ľudia s rôznymi typmi zrakových
ochorení – potom siahnite po simulačných
okuliaroch. Vyskúšať si môžete aj písací stroj
na písanie v Braillovom písme. K dispozícii
bude aj foto stena či maľovanie na tvár.

16-0254

Dvadsiateho septembra 2019 sa
uskutoční už 18.
ročník
zbierky,
ktorej cieľom je
upozorniť na problematiku ľudí so zrakovým postihnutím a pomôcť im žiť čo najkvalitnejší a samostatný život.

6
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ZAMESTNANIE,
RELAX, SLUŽBY
EDITORIÁL / SLUŽBY

ZASKLIEVANIE

0905 799 782

BALKÓNOV A LODŽIÍ

SBS GUARDING s. r. o.

03 BYTY / predaj

príjme strážnikov na prevádzky

»Predám veľký 3-izbovy
byt 79 m2 v centre Senca
aj s garážou, prerobená
kuchyňa, kúpeľňa, wc,
plastové okná, 3x Rolldor,
priestranná loggia, pivnica.
Bytovka je zateplená a prerobený je aj vchod a výťah.
Garáž hned pri bytovke na
elektrické ovládanie. Byt je
kúpou voľný. Cena: 135 000
€ vrátane garáže.
Tel.: 0903 201 288
»Predám garsónku v MA
sidl. Juh s balkónom
0905 525 169

v Bratislave

JEME
POSKYTU

,
NÝ SERVIS
POZÁORNUTOČVANÝCH SYSTÉMOV
NAMI M

ĂĄŖøðúýðÿāĎóûþúąôăøýþąŭóāűøðú
Ăøôśúðÿāþăø÷üĈĉĄ

VODIČOV kategórie C

Demontáž a odvoz starých rámov ZDARMA

»Predám v Kuchyni SP, 21
árov 0905 525 169
»Predám 20á stavebný pozemok – Suchá nad Parnou.
Cena 90€/m2.
Tel.: 0948 158 475

02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465, bomax@bomax.sk

HĽADÁME UPRATOVAČKY

www.bomax.sk
S

Bratislava - Krasňany / Rača,
práca na brigádnicku zmluvu, ponúkaný plat: 320,- EUR čisté

07 REALITY / iné
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Maxi DENTAL s.r.o., Břeclav, ČR
Zubní klinika a laboratoř

U

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
ZUBNÍ LÉKAŘ
ZUBNÍ TECHNIK
DENTÁLNÍ HYGIENISTKA
Kontakt:
+420 608 136 410, +420 775 775 095
ekonom@maxidental.cz
www.maxidental.cz

8

POLÍCIA PÁTRA
RENDEK Marián – hľadaná osoba
Na 46-ročného Mariána Rendeka z Bratislavy IV
vydal Okresný súd v Bratislave príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody pre trestný
čin zanedbania povinnej výživy. Menovaný sa
v mieste trvalého bydliska nenachádza a doposiaľ sa nepodarilo zistiť miesto jej pobytu.
PARZ Martina – hľadaná osoba
Na 41-ročnú Martinu Parz z Bratislavy II vydal
Okresný súd v Bratislave príkaz na dodanie do
výkonu trestu odňatia slobody pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Menovaná sa
úmyselne vyhýba trestnému konaniu a doposiaľ
sa nepodarilo zistiť miesto jeho pobytu.

prijme do TPP

AUTOMECHANIKA
Výkon práce: Bratislava. Nástup: ihneď.
Požiadavky: samostatnosť, spoľahlivosť,
zodpovednosť, VP sk. C vítaný,
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
od 7 €/h + pohyblivá zložka mzdy do výšky 1 €/ h
(po skúšobnej dobe) + príplatky v zmysle platnej
legislatívy + 1350 € jednorázový stabilizačný
príspevok + ročné odmeny podľa dosiahnutých
výsledkov.
Ubytovanie zabezpečíme.

pers@slovaklines.sk • 0905 203 990
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KUPEC Vojtech – hľadaná osoba
Na 31-ročného Vojtecha Kupca z Husinej vydal
Okresný súd v Bratislave príkaz na zatknutie pre
prečin krádeže. Menovaného sa doposiaľ vykonanými previerkami a opatreniami nepodarilo
vypátrať.

16-0267

»Kúpim garáž v Bratislave.
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
»Kúpim vinohrad v Bratislave, Svätom Jure, Pezinku a
okolí 0918 479 756

2

U3

Upratovanie školy na 3 hodiny denne / Pondelok až Piatok /
od 14:00 dostupnosť električka:
č. 3 , nástup 2.9. 2019
Volajte od 09:00 hod do 16:00 hod.
na 0905 756 560, prípadne píšte na praca@euclean.sk

»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

B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o. ðĄăþāøĉþąðýĎüþýăĎűýðŷāüð

32-0056-4

06 POZEMKY / predaj

08 STAVBA

yýþűĂăôąýĎĉĽðąðZÿāøþñùôóýĎąúôYEZĉðĂúûôýı

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj

10

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)

prijme do TPP aj živnostníkov

na rozvoz sypkých hmôt na prevádzke v Bernolákove.
Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail: sandrock@sandrock.sk

VACÍCH
ZASKLIE OV
M
É
T
S
SY

AKCIA na rok 2019 podľa výberu

Mzda: 3,5868 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

07 REALITY / iné
»Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt 35 km od Bratislavy. Tel. 0903 765 606
»Dám do prenájmu na Píle
zariadený romantický 3 izb.
domček priamo pod hradom s veľkou záhradou a
potokom, od 1.10.2019,
0903 717 087
»Kúpim väčší alebo menší
byt v Bratislave
0918 479 756

Akékoľvek informácie k hľadaným osobám môžete
poskytnúť na známom telefónnom čísle 158
alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.
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94-0005-1

0905 758 469
0905 877 690

ZADARMO

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

INZERCIA

36-0007

02 AUTO-MOTO / iné

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

51-0017

01 AUTO-MOTO / predaj

Občianska
riadková
inzercia

Slovenčina naša
Nie rameno, ale plece. Nie
preslov, ale predslov, prejav, príhovor, reč.

PRIJMEME
SPOĽAHLIVÉ PANIE

94-0134

Občianska
riadková
inzercia

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staré hodinky, mince, bankovky, pohľadnice.
Tel.: 0903 753 758
»Kúpim staršiu vzduchovku
alebo babetu.
Tel. 0907 374 235

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
»Predám francúzske a nemecké knihy 0949 876 453
»Predám jelenie parohy,
trofeje, poľovnícku výstroj.
Tel.: 0902 679 183
»Predám prikývku ušitú z
kožušín na gauč 190x160cm
a na 2 kreslá 60x160cm.
Tel.: 0902 679 183
»Predám rozličnú fototechniku, vhodné i pre zberateľov a funkčný starší písací
stroj vhodný pre zberateľov.
T.: 0902 679 183

14 RÔZNE / iné
»Kúpim ohýbačku plechu.
Tel: 0948 158 475
»Kúpim hodinky Schaffhausen. Tel. 0944 137 683

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

CHCETE
SI PODAŤ
INZERÁT?

POŠLITE
SMS

15-0197

7
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AUTO-MOTO
EDITORIÁL
/ SLUŽBY
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EDITORIÁL / SLUŽBY

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

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!

www.aiw.sk
STAJAN SLOVAKIA PRIJME

Facebook: aiwsk

32-0077

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tstále dostatok ponúk - aj pre mužov
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

PRACOVNÍKOV
NA POZÍCIU:
- ELEKTROTECHNIK

zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

S VYHLÁŠKOU §21

splátky od 98 €

( 732€ + 50€ + 50€ + 15€ + stravné
lístky + ubytovanie ZDARMA )

- VODIČ VZV -SKLADNÍK
( 676€ + 50€ + 50€ + 15€ + stravné
lístky + ubytovanie ZDARMA )

ZĽAVY AŽ DO 25%

ZMENY

85_0586

PRÁCA LEN NA DVE

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

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

www.balkona.eu
0948 787 777

63-0139

Miesto práce: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

PROBLÉMY S VLASMI
Kvôli mnohým otázkam čitateľov znovu zverejňujeme adresu
firmy KVATROFIN s.r.o., ktorá sa úspešne zaoberá predajom
vlasovej kúry SALON TEXTURES.
Prednedávnom sme priniesli rozhovor s vedením tejto firmy o
problematike vypadávaniu vlasov a o výrobkoch SALON TEXTURES,
ktoré táto firma veľmi úspešne uviedla na tuzemský trh.
Dozvedeli sme sa o prípravkoch, ktoré vyvinuli podľa najnovšej
technológie špičkoví odborníci z USA. Kompletná vlasová kúra sa skladá
z terapeutického vlasového šampóna za 23 € a kondicionéra za 16 €.
Podľa obrovského ohlasu spokojných zákazníkov sa konečne osvedčil
preparát, ktorý skutočne zastaví padanie vlasov
a obnoví ich nový rast. Zároveň nás zástupcovia
firmy ubezpečili, že tieto prípravky je možné získať
nielen v mieste firmy, ale veľmi rýchlo vybavujú
písomné aj telefonické objednávky, a to zaslaním
tovaru na dobierku.

PRACUJ
U NÁS

MZDA
OD 850 € DO 1300€



 

KURZ SBS

 

v BRATISLAVE
kurz začína 16.09. 2019
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www.vlasovakura.sk
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Volajte:

  

413
358
82, 090
04/88
81 418,
tel: 0918/4
nfo
f @g
@ sk
sksrro.sk
k
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0904 001 475

Evidovaní na Úrade práce
môžu mať kurz ZADARMO!

32-0133

"

85_0550

TPP " # $%& 

KVATROFIN s.r.o., Lichardova 10,
909 01 Skalica, tel.: 034/664 74 35
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32-0132

0800 500 091

85_0005

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

