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NÁTER  BYTOVÝCH
DVERÍ A OKIEN

02/659 674 21, 0905 621 229
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Výmena tesnenia
a oprava

všetkých druhov
a typov

OKIEN
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ZUBNÁ AMBULANCIAPOZOR ZMENA
Stromová 16 - Kramáre

0905 662 407

Ponúkame implatológiu
 s najlepšími cenami v BA

pracujeme od 15.00 do 21.00 hod. 
Ošetríme každého aj bolestivých pacientov

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK
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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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craftcoffeebaristaKolárska 6, Bratislava 811 06 craft_coffee_barista
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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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Je veľmi ťažké sa v dnešnej dobe veľkých reklám orientovať tak, aby bol 
kupujúci absolútne spokojný. Za kvalitu a účinnosť výrobkov firmy KVAT-
ROFIN s.r.o. však hovorí veľký ohlas spokojných klientov, ktorí si nemôžu 
vynachváliť predovšetkým prípravky na podporu rastu vlasov. Preto sme 
sa spýtali zástupcov firmy KVATROFIN s.r.o., aby nám povedali niečo bližšie 
o svojich výrobkoch.

R: Prosím Vás, môžete nám povedať nie-
čo bližšie o Vašich výrobkoch,  týkajúcich 
sa rastu vlasov?
K: Naša firma sa zaoberá distribúciou účin-
nej vlasovej kúry proti vypadávaniu vlasov 
SALON TEXTURES, ktorá sa skladá z terape-
utického šampóna a kondicionéra. Príprav-
ky sa vyrábajú podľa prírodnej receptúry z 
BEVERLY HILLS v USA. Všetky výrobky samo-
zrejme prešli klinickou atestáciou.
R: Čo hovoríte na neuveriteľný ohlas na 
vašu vlasovú kúru, ktorá podporuje rast 
vlasov?
K: Vlasová kúra SALON TEXTURES vďaka 
svojej originálnej kompozícii dokáže za 
krátky čas (hovorí sa o leteckom účinku) 
vlasy vyživiť a ošetriť.  V mnohých prí-
padoch dochádza k novému rastu vla-
sov tam, kde sa už zmierili s plešinou. 
Výsledky sú, ako ste podotkli, takmer  
neuveriteľné.
R: Ako sa Vaša kúra aplikuje?

K: Aplikácia je veľmi jednoduchá, presný ná-
vod na použitie je priložený ku každej kúre. 
Pre ťažšie prípady u mužov a žien niekedy 
odporúčame používať aspoň dve kúry po 
sebe!
R: A posledná otázka. Kde je možné za-
kúpiť Vaše výrobky a v akých cenových 
reláciách?
K: Keďže v súčasnosti nie je možné výrob-
ky bežne získať v lekárňach, môže si každý 
zákazník prípravky kúpiť alebo objednať u 
firmy:  

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

 Terapeutický vlasový šampón stojí 23 € a 
kondicionér 16 €, je odporúčané používať 
súčasne ako vlasovú kúru.

R: Ďakujem za rozhovor a želám Vám veľa 
úspechov
pripravil M.K. 

STOP PADANIU 
VLASOV
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PRE ZÍSKANIE
 ZĽAVY 

NA KLIMATIZÁCIU S MONTÁŽOU 

ZAVOLAJTE NA
 

0905 554 553 
A POVEDZTE HESLO: BRATISLAVSKO 
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Dočítala som sa, že v tehotenstve sa 
môže u žien objaviť tzv. tehotenská 
cukrovka, ktorá údajne môže u niekto-
rých žien neskôr prepuknúť do cukrov-
ky druhého typu. Môžem nejako pre-
ventívne chrániť seba i dieťatko pred 
diabetom? Ako zistím,či nemám náho-
dou predispozíciu na vznik cukrovky?  
Henrieta z Popradu.

Tehotenská cukrovka - gestačný diabe-
tes mellitus - je samostatným typom cuk-
rovky. Ide o poruchu metabolizmu cukrov 
rôzneho stupňa, ktorá  sa po prvýkrát 
objaví v  tehotenstve.  Súvisí s  vylučova-
ním placentárnych hormónov, z  ktorých 
niektoré účinkujú proti inzulínu. Najčas-
tejšie ide o prechodnú poruchu, ktorej tr-
vanie je obmedzené na obdobie gravidity. 
U nás sa vyskytuje asi u 4 percent budú-
cich mamičiek. Nepoznaná a  neliečená 
cukrovka môže spôsobiť komplikácie 
plodu (ale nie cukrovku dieťatka ako sa 
pýta čitateľka). Väčšinou ide o bezprízna-
kové ochorenie, preto majú gynekológo-
via povinnosť vyšetrovať každú tehotnú 
ženu na vylúčenie gestačného diabetu. 
Vyšetrenie sa vykonáva medzi 24. a  28. 
týždňom gravidity, u  rizikových prípa-
doch  (vek nad 35 rokov, problémy v pred-
chádzajúcej gravidite, obezita, výskyt 

cukrovky v rodine) však ihneď po zistení 
tehotenstva.  Je jednoduché a nenáročné 
– 2 hodiny po vypití roztoku s  presným 
obsahom glukózy sa vyšetrí krv a  sta-
noví sa v  nej hladina cukru (glykémia). 
Gestačný diabetes je potvrdený, ak sa 
zistí glykémia vyššia ako 7,8 mmol/l. Od 
tohto času budúca mamička bude pravi-
delne sledovaná diabetológom, obyčaj-
ne v  2-týždňových intervaloch. Väčšina 
žien zvládne svoju metabolickú poruchu 
iba zmenou jedálnička, dodržiavaním 
racionálnej diabetickej diéty a zvýšenou 
fyzickou aktivitou. Odporúča sa cviče-
nie, chôdza, plávanie. Budúca mamička 
realizuje selfmonitoring glykémií gluko-
merom, hodnoty pred jedlom majú byť do 
5,6 a po jedle do 6,8 mmol/l. 

Najlepšou prevenciou pred vzni-
kom gestačného diabetu je udržiavanie 
si normálnej hmotnosti 
pred aj počas gravidity, 
a primerané tehotenské 
cvičenie, ktoré zlepšuje 
metabolizmus cukrov.

Budúcej mamičke 
prajem všetko dobré 
a radosť z dieťatka.

O tehotenskej cukrovke

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

metabolizmu a výživy
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO
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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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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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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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• 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

»

»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce 
0940 384 665
»GLAZOVANIE VANÍ. 29 rokov 
prax, 5 rokov záruka. Cena 
70 €. Tel.: 0904 267 926 
www.glazovanievani.es-
tranky.sk

»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
»Vodoinštalatér 0904 307 
824

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

»M a ľov k y - r ýc h le - č i s t o 
0905 723 981

»ZIMMERMANN 0905 54 74 76

»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

Komerčná
riadková
inzercia

REMESELNÍCI

ELEKTROINŠTALÁCIE

ČISTENIE

BEZPEČNOSŤ

PREPRAVA

OPRAVA TV, ELEKTRO

VZDELANIE

KURZY

AUTO MOTO

DOVOLENKA

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

KÚPIM

PREPRAVA

SLUŽBY

KRTKOVANIE

OKNÁ

REMESELNÍCI

VODA-KÚRENIE-PLYN

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA PRAČIEK

PONUKA PRÁCE

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

Dejiny sa neprepisujú, 
ale obohacujú, pripisujú. 
Nie čestné prehlásenie, 
ale čestné vyhlásenie.

Slovenčina naša
Nie bude tomu tak, 

ale bude, stane sa, udeje sa.
Nie budeme sa sústrediť, 

ale sústredíme sa.

Slovenčina naša

AJ VY CHCETE INZEROVAŤ?  BRATISLAVSKO@REGIONPRESS.SK
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(a skončenie pracovného pomeru v skú-
šobnej dobe zo strany zamestnanca)

Okamžité skončenie pracovného po-
meru je neodvolateľným jednostranným 
právnym úkonom, ktorým sa ukončí 
pracovný pomer s druhým účastníkom, 
a to jeho doručením. Takéto skončenie pra-
covného pomeru nie je viazané na uplynutie 
výpovednej doby. Ide o spôsob skončenia 
pracovného pomeru, ktorý si môže zvoliť tak 
zamestnanec, ako i zamestnávateľ. V zmysle 
platnej právnej úpravy musí byť okamžité 
skončenie pracovného pomeru urobené pí-
somne a je nutné v ňom vymedziť jeho dôvod 
tak, aby nebol zameniteľný s iným dôvodom 
a zároveň musí byť druhému účastníkovi 
doručené, a to v zákonom presne ustanove-
nej lehote, inak je neplatné. Výnimočnosť 
tohto spôsobu ukončenia pracovného po-
meru zo strany zamestnanca je vyjadrená 
už v  samotnej podmienke jeho odôvodne-
nia. Zamestnanec môže okamžite skončiť 
pracovný pomer v troch prípadoch. Prvým 
prípadom je, ak podľa lekárskeho posudku 
nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho 
ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ 
ho nepreradil do 15 dní odo dňa predlože-
nia tohto posudku na inú pre neho vhodnú 
prácu. Druhým prípadom je, ak zamest-
návateľ zamestnancovi nevyplatil mzdu, 
náhradu mzdy či cestovné náhrady alebo 
ich časť do 15 dní odo dňa splatnosti. Tre-
tím prípadom je, ak je zamestnanec bez-

prostredne ohrozený na živote alebo zdraví. 
Raz uvedený dôvod okamžitého skončenia, 
nie je možné následne meniť a rozširovať. 
Okamžite môže zamestnanec ukončiť pra-
covný pomer v lehote jedného mesiaca odo 
dňa, keď sa dozvedel o niektorom z dôvodov 
taxatívne uvedených v  Zákonníku práce. 
V prípade ak zamestnávateľ nesúhlasí s  ta-
kýmto okamžitým skončením pracovného 
pomeru zo strany zamestnanca, môže sa 
dovolávať neplatnosti skočenia pracovné-
ho pomeru na príslušnom súde, to isté platí 
i v opačnom prípade. Zákonník práce prizná-
va tak zamestnancovi ako aj zamestnávate-
ľovi možnosť skončiť pracovný pomer v skú-
šobnej dobe. Zamestnanec i zamestnávateľ 
môže skončiť pracovný pomer v  skúšobnej 
dobe z akéhokoľvek dôvodu, ale i bez uda-
nia dôvodu. Písomné oznámenie o skončení 
pracovného pomeru sa má doručiť druhému 
účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred 
dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť. 
Trojdňová lehota má však len poriadkový 
charakter a jej nedodržanie nespôsobuje ne-
platnosť skončenia pracovného mieru. Skú-
šobná doba môže byť v pracovnej zmluve 
dohodnutá najviac na tri mesiace. 

Okamžité 
skončenie pracovného pomeru 

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

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

15
-0

00
9

Bratislava • Malacky

www.rolvex.sk
0905 485 891

garážové brány
predokenné

rolety
ploty, brány

VÝRAZNÉ  Z¼AVY

VÝHLIADKOVÝ LET

ZADARMO!
pri nákupe nad 2000 EUR

0907 332 761         Bernolákovo, Senecká cesta 142
0915 324 286

     



4

SPOLOČNOSŤ / POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
4

Jeden jediný 
hlas chýbal ku 
schváleniu záko-
na, ktorý by po-
mohol tehotným 
a týraným ženám 
a ich deťom, ktoré 

nosia pod srdcom. Jeden jediný hlas 
mohol zachrániť stovky nenarode-
ných detí.

OĽANO predložilo zákon, ktorý 
mal podať pomocnú ruku tehotným 
ženám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej 
situácii. Zákon by prešiel, ak by fari-
zej Andrej Danko potlačil svoje ego a 
keby hlasoval za. Lenže jeho nenávisť 
voči mne je oveľa silnejšia. Zaslepila 
ho až natoľko, že radšej nepomohol te-
hotným a týraným matkám v núdzi a 
ich nenarodené deti hodil cez palubu.

Náš návrh posilňoval práva tehot-
ných žien, ktoré sa kvôli zlej finančnej 
alebo spoločenskej situácii rozhodli 
pre utajený pôrod. Navrhli sme, aby 
sme týmto ženám umožnili pred pô-
rodom aj „utajené tehotenstvo“, kedy 
by od polovičky tehotenstva (keď už 
žena nevie skryť tehotenstvo), mohli 
tieto ženy ísť na nemocenskú a neboli 
tak na očiach iných ľudí pred ktorými 
chcú svoje tehotenstvo skryť.

Vytváral pre ne lepšie podmienky 
pre to, aby mohli donosiť svoje deti, a 
neboli donútené ísť na interrupciu len 

preto, lebo sa boja reakcie iných ľudí. 
Zároveň sme zákonom navrhli, aby 
mohli byť tieto detičky ihneď po pô-
rode osvojené náhradnými rodičmi, 
a nemuseli by čakať dlhé mesiace na 
adopciu.

Andrej Danko sa na nedávnom 
Národnom pochode za život pretŕčal 
pred kamerami a rozprával, že je za ži-
vot a chce robiť všetko preto, aby sme 
tehotným ženám a ich deťom pomohli. 
O tri dni neskôr nepodporil návrh zá-
kona, ktorý zásadne pomáha matkám 
v núdzi, tehotným a týraným matkám, 
ktoré sú tlačené do interrupcie. 

Pýtam sa preto Andreja Danka, 
či je takéto konanie v súlade s kres-
ťanstvom, za ktoré sa tak rád skrýva? 
Lebo ak niekto hlása kresťanstvo ako 
lásku, nemôže ho premôcť nenávisť až 
tak veľmi, že úmyselne ublíži tehot-
ným matkám v núdzi, 
a hodí cez palubu 
ich deti, ktoré nosia 
pod srdcom.

Najlepšie slová 
sú skutky. Dan-
ko zlyhal pri prvej 
skúške a ublížil mat-
kám v núdzi. Ukážko-
vý farizej.

Mohli sme pomôcť tehotným ženám 
v núdzi. Vyhralo však ego Andreja Danka

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

vvvvv núddzi, 
palubu 
nosia 
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Neplatí sa mesiac dozadu, 
ale mesiac spätne. Nie pahýľ, ale kýpeť.

Slovenčina naša

Súťaž vo videotvorbe pre začínajú-
ce talenty, ktorá úspešne funguje 
už tretí rok, ocenila najšikovnej-
ších videotvorcov, ktorí do svojich 
videí vložili veľkú dávku kreativity. 

V Nitre sa konalo slávnostné odovzdá-
vanie cien so sprievodným programom, 
ktorý vyvrcholil oficiálnym vyhlásením 
výsledkov. Tohto podujatia sa zúčastnili 
nielen samotní ocenení, ale aj viacerí 
súťažiaci, ktorí svoje videá do RECfruitu 
prihlásili. Výherca 3. miesta Patrik Re-
genda s videom Neznáme číslo sa vy-
jadril nielen o samotnej udalosti: „Tiež 
oceňujem výhernú sošku. Páči sa mi, že 
sošky sú vyrobené ručne a majú myš-
lienku.“ Pochválil tak návrh, ktorý oso-
bitne pre RECfruit vytvoril Michal Her-
czog, žiak Školy umeleckého priemyslu 
v Košiciach. Na 2. mieste sa umiestnilo 
video Holič, ktorého autorom je Mat-
thias Kasar. Mladý talent tvrdí: „Je 
veľmi pozitívne, že sa niekto rozhodol 

motivovať a podporovať mladých tvor-
cov. Súťaž tohto charakteru má rozhod-
ne význam a je dôležité podporovať jej 
rast.“ Prvé miesto v treťom ročníku sú-
ťaže napokon obsadil Miroslav Marko 
vďaka kreatívne spracovanému videu, 
ktoré nieslo v názve aj tému tohto roč-
níka – Bola to náhoda. Víťaz napokon 
celkom trefne vyjadril myšlienku sú-
ťaže, ktorú sa organizátori snažia šíriť: 
„Súťaž RECfruit 2019 sa mi veľmi páčila, 
pretože na Slovensku podľa mňa nie je 
veľa súťaží, kde by človek ukázal, čo do-
káže vytvoriť s kamerou v ruke, pokiaľ 
nepočítam školy.“ Tohtoročné odovzdá-
vanie cien nesie so sebou aj milý príbeh, 
keďže Miroslav sa vzhľadom na štúdium 
v zahraničí nemohol zúčastniť samot-
ného vyhodnotenia. Cenu prišli prevziať 
jeho starí rodičia. „Práve takýmito veca-
mi mi moji vnuci robia radosť. Ďakujem 
vám veľmi pekne,“ povedala babička 
výhercu, pričom neskrývala slzy doja-
tia v okamihu, keď sa dozvedela, že jej 
vnuk v RECfruite premenil shortlist na 
1. miesto. Tri výherné videá vyberala 
odborná porota spomedzi 12 najlepších 
videí umiestnených na spomínanom 
shortliste. Okrem troch hlavných prie-
čok sa však organizátori rozhodli udeliť 
aj dve ďalšie ceny, a to špeciálnu cenu 
a cenu agentúry ContentFruiter. Výher-

ca špeciálnej ceny 
Norbert Kundrák 
si cenu odniesol za 
špeciálny prínos 
do súťaže s videom 
Neobyčajná ban-
kovka v obehu, 
pretože so svojím 
scenárom si dal 
skutočne veľkú ná-
mahu a pracoval 
precízne s viacerý-
mi časovými líniami s využitím rôznych 
miest počas natáčania. Norbert, ktorý 
nevlastní žiadnu drahú techniku po-
trebnú na natáčanie, podľa vlastných 
slov pochopil, že v skutočnosti je to 
celé o dobrom nápade či predstavivosti. 
Cenu organizátora súťaže, ktorým je už 
od jej počiatku agentúra ContentFruiter, 
si prevzal Patrik Hrabovec. Jeho video 
Accident? bolo humorným pokračo-
vaním príbehu z minulého ročníka. 
Organizátori mu udelili cenu, pretože 
vnímajú pokrok v jeho technických 
zručnostiach a takisto na Patrikovom 
prípade vidia, že mladí ľudia skutočne 
majú záujem o súťaž tohto druhu a radi 
sa do nej zapájajú opakovane. Roman 
Kleman (CEO agentúry) sa potešil vý-
hercovmu vyjadreniu: „Patrik mi v roz-
hovore prezradil, že ho nadobudnuté 

ocenenie opäť motivovalo a presvedčilo, 
že ide do toho aj o rok.“ Novinkou tohto 
ročníka bola možnosť hlasovať za video 
vo verejnom hlasovaní, ktoré bežalo 
na webe RECfruitu do konca augusta. 
To pomohol organizátorovi uskutočniť 
generálny partner celého projektu – 
Slovenská sporiteľňa. Video Náhodná 
výhra v pretekoch? od Marka Gerbo-
ca získalo viac ako 500 hlasov a stalo sa 
tak najúspešnejším v očiach verejnosti, 
nezávisle od hodnotenia poroty. Na zá-
klade pozitívnych reakcií z radov súťa-
žiacich, partnerov či ostatných ľudí, kto-
rým táto súťaž akokoľvek skrížila cestu, 
organizátori veria, že práve RECfruit je 
pre mladé talenty akousi zastávkou na 
ceste za ich úspešnou kariérou režisé-
rov, kameramanov, videomarketérov či 
umelcov. 

Slovensko spoznalo ocenených mladých 
videomakerov v súťaži RECfruit  
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»Predám 2-izb byt v Malac-
kách na sídlisku Juh, posch. 
1/8, 52 m2, + pivnica, nová 
fasáda (zateplená bytov-
ka). V blízkosti obchody, 
škôlka, pošta, zdravotné 
stredisko. Cena 75.000 €, k 
dispozícii ihneď, s možnos-
ťou vybavenia hypotekár-
neho úveru, nie som RK. 
Tel. 0948 091 425 

»Predám novostavbu 
4-izb RD - holodom v obci 
Zohor (28 km od BA), na 
5 ár pozemku, zast.plo-
cha 127 m2, cena 189.900 
€. Tel. 0905 438 605  
»Predám novostavbu 4-izb 
rodinného domu (holodom) 
na pozemku 300 m2 v Kos-
tolišti - Alej Martina Benku, 
41 km od BA, cena 144.900 
€, Tel. 0905 438 605  
»Predám 4-izb RD v Kosto-
lišti (41 km od BA) holodom, 
novostavba na 5 ár pozem-
ku v Aleji Martina Benku, 
cena 169.900 €, 
Tel. 0905 438 605 

»Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507
»Kúpim garáž v Bratislave. 
Platba v hotovosti 
0918 479 756

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

03 BYTY / predaj     

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

»Kúpim stavebný pozemok 
v Bratislave vhodný na 
stavbu rodinného domu. 
Nie RK 0918 479 756
»Kúpim vinohrad v Bratisla-
ve, Svätom Jure, Pezinku a 
okolí 0918 479 756
»Predám ornú pôdu v Bud-
mericiach 0902 192 512 
»Kúpim väčší alebo menší 
byt v Bratislave 
0918 479 756

»Predám výhodne nové 
dvierka na kuchynskú lin-
ku, rôzne, 0919 17 62 33

»Kúpim staré hodinky, od-
znaky, vyznamenania, min-
ce. Tel.: 0905 545 874 
»Poľovníci pozor. Predám p. 
pôdu 1.83 ha blízko LC pri PR 
smerom na RS sms 
0907 819 461 

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

Občianska
riadková
inzercia

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné   

07 REALITY / iné       

08 STAVBA    

CHCETE 
SI PODAŤ 
INZERÁT?

POŠLITE  SMS
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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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Nie podobať sa 
k čomu, ale podobať sa čomu, na niečo.

Slovenčina naša Nie prepisovať 
históriu, ale obohacovať históriu.

Slovenčina naša
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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
ELEKTRONIKOV

Požiadavky:

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Mzda od 820 € - 1 100 €
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výhodné platové podmienky

potrebný: VP sk. C+E, KKV 0948 787 585

p r i j m e m e  s  n á s t u p o m  i h n e ď

VODIČA NÁKLADNEJ DOPRAVY v rámci SR
práca s hydraulickou rukou a hákovým naťahovákom
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Slovenská Grafia a.s.

PRIJME IHNEĎ
Obchodného zástupcu

      Požiadavky:

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

nástupná mzda 1100 €
(z toho: základná zložka mzdy 600 €, prehodnotenie po skúšobnej dobe)

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Bratislave

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,5868 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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prijme do pracovného pomeru

■ naskladňovanie skladu,
■ vychystávanie tovaru podľa objednávok.
Práca: pon-pia na 2 zmeny (6:00-14:30, 10:00-18:30)
Mzda: od 850€ Brutto/mes. 

Info: 0903 539 055

SKLADNÍKA do BA- Ružinov 

Italmarket Slovakia, a.s.
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov
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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,
UBYTOVANIE  ZADARMO

Ručný pracovník - 680,- Eur mes. brutto

 VODIČ "B" -  824 € mesačne brutto

 VODIČ "C" -  1.150 € mesačne brutto + odmeny  

DISPEČER PREVÁDZKY - 1.770,- Eur mes. brutto

HOSPODÁR - 1.100,- Eur mes. brutto

94
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40905 758 469 

0905 877 690 

PRIJMEME 
SPOĽAHLIVÉ  PANIE 

na upratovanie 
kancelárskych priestorov  

od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto

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)
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Pre posilnenie pracovného tímu príjmeme pracovníkov
do tlačiarenskej prevádzky na pozíciu:

NÁPLŇ PRÁCE:
» obsluha rotačného offsetového tlačiarenského stroja  
   ROTOMAN (16, 32 strán)

POŽIADAVKY:
» min. 1 rok prax v oblasti offsetovej tlače na pozícii       
   tlačiar

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:
» miesto výkonu práce - Trnava
» možnosť pracovať aj na vedľajší PP, (živnosť, dohoda)

PONÚKANÝ PLAT:
» základná zložka mzdy  980 € (brutto) / mesiac
» + variabilná zložka, až do výšky 2 000 €

0905 555 044

rado@regionpress.sk

REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2
917 01 Trnava

TLAČIAR - STROJMAJSTER
N
» o
  R
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» m
  t
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» m
» m

PO
» z
» +

VIZITKY
0905 799 782



BV 19-39 strana 7

SLUŽBYBRATISLAVSKO východ
7

32
-0

14
6

NON STOP
0905 926 822
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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 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%
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hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 10€ netto
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com 
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku - aj muži!

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
máme stále dostatok ponúk

-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
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 

spoločnosť pre prieskum trhu,
 médií a verejnej mienky

HĽADÁ 
externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA

REGRUTÁTOR/KA

schopných vykonávať aj náročnejšie 
projekty

(rozhovory s respondentmi)

(získavanie respondentov do 
rôznych projektov)

Kremnická 6, 851 01  Bratislava V
 02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk
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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

Ruské skleníky - ZGT

     429,- 
362,-€

viac ako
300

modelov

        4
362

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom  
prev.: Pezinok          -   0917 861 305 
prev.: ������������������-   0918 250 213 
prev.: Košice            -   0915 147 170  
prev.: Nitra                -   0908 136 854 
prev.: Bans.Bystrica -  0915 905 112  

www.krby-tuma.sk
tel. 0905 394 055

KRBY

kkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA
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PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091

MZDA OD 850 € 
DO 1300€

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ A INÉ ....
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PRÁCA V ČR
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s.r.o.

PRÁCA PRE 
STOLÁROV 
V NEMECKU

Ubytovanie a doprava zdarma

Potrebný nemecký jazyk

Práca na trvalý pracovný pomer, 

PLAT: 2800€ netto

0948 754 727
0940 610 120

job.royceagency@gmail.com


