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NÁTER  BYTOVÝCH
DVERÍ A OKIEN

02/659 674 21, 0905 621 229
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO

INZERÁT, KTORÝ
PREDÁVA
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nanosterile.eu
bfacleaning.sk/nanosterile

Dezinfekcia priestorov
účinná 2 roky!

Kontakt: 0918 454 003
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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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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA

10
-0
02
9

Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

Dispečing SK - 0950 333 222
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QUARTZOVÉ KÚRENIE

uzavretie TERASY jedineèným ZIP SYSTÉMOM
Predåžte si sezónu v Altánku alebo 
na Terase hermeticky uzavretým 
ZIP SYSTÉMOM a Spríjemnite si 
pohodlie Quartzovými 

, ktoré nezohrievajú 
vzduch ale objekty
OHRIEVAÈMI

genda@s-car.sk

www.s-car.sk

Mobil:+421/905 454 434

PLACHTY
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Samozber jabĺk a predaj hrušiek 
v ovocnom sade v Dunajskej Lužnej!

Slovenské jablká a hrušky 

na priamy konzum, 

uskladnenie alebo spracovanie, pálenie!

Samozber až do konca októbra 2019

Info na: 0911 755 098  /  www.dobrejablka.sk

Možnosť nazbierať si jablká – rôzne odrody 

I.  trieda 0,60 € / 1 kg

II. trieda 0,20 € / 1 kg

Hrušky

I.  trieda 1,20 € / 1kg

II. trieda 0,60 € / 1kg

ôzne odrodyy
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SBS

Informácie na:  

0905 880 127

Práca v SBS?
 

Vykonávame kurzy 
SBS, na prácu 

v strážnej službe
 na adrese Bratislava, Kazanská 30 

Možnosť zamestnania v celom
Bratislavskom kraji, 

ale aj v iných regiónoch SR
 

Cena kurzu 127 € + správne poplatky 
Možnosť preplatenia cez Úrad práce
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S vlastníctvom pozemkov je spojených 
viacero oprávnení ich vlastníkov. Každý 
vlastník je oprávnený nakladať s vecou, 
ktorú má vo vlastníctve podľa svojho 
uváženia. 

Vlastník má okrem oprávnení v súvis-
losti s jeho pozemkom i určité obmedzenia, 
pretože nesmie neprimerane zasahovať do 
práv iných, napríklad susedov, a to aj vzdia-
lenejších. Vlastník pozemku má všeobecnú 
povinnosť, aby nad mieru primeranú pome-
rom neobťažoval iného alebo nekonal niečo, 
čím by vážne ohrozoval výkon práv iných. 
V susedských vzťahoch vznikajú z takých-
to obťažovaní či ohrozovaní výkonu práv 
iných tzv. susedské spory. Susedské vzťahy 
sú upravené v Občianskom zákonníku a tvo-
rí ich súhrn právnych noriem upravujúcich 
právne vzťahy, ktoré vznikajú predovšetkým 
medzi vlastníkmi susediacich nehnuteľnos-
tí, medzi ktoré sa zaraďuje i pozemok. 

Medzi subjekty susedských vzťahov mož-
no zaradiť fyzické osoby, právnické osoby a 
štát. Vo všeobecnosti vlastník pozemku 
nemá povinnosť oplotiť svoj pozemok. 
Záleží teda len od slobodnej vôle a rozhod-
nutia vlastníka, či si svoj pozemok oplotí 
alebo nie. Oplotenie má viacero funkcií. 
Môže slúžiť na zabezpečenie súkromia, ako 
prostriedok proti vstupu cudzích osôb na 
pozemok a môže tiež slúžiť ako dekorácia 
v záhrade. Väčšinou však oplotenie plní 
funkciu oddeliť od seba dve cudzie nehnu-
teľnosti – pozemky. Ak je to potrebné a ak to 

nebráni účelnému využívaniu pozemkov a 
stavieb, môže súd po zistení stanoviska prí-
slušného stavebného úradu rozhodnúť, že 
vlastník pozemku je povinný svoj pozemok 
oplotiť. Stanoviskom stavebného úradu však 
nie je súd viazaný a aj napriek negatívne-
mu stanovisku môže rozhodnúť v prospech 
vlastníka nehnuteľnosti, ktorý o oplotenie 
požiadal. Individuálne posúdenie potreby 
oplotiť pozemok musí vychádzať z polohy 
pozemku, jeho využívania, susedských 
vzťahov a podobne. Dôležitým účelom zria-
denia plotu môže byť zamedzenie susedovi 
v obťažovaní suseda, prípadne predchádzať 
hroziacim škodám. Z toho dôvodu je súd 
povinný skúmať, či dochádza, respektíve 
či v minulosti dochádzalo k obťažovaniu 
alebo či hrozí nejaká škoda na susediacom 
pozemku. Nariadiť oplotenie je možné len na 
návrh oprávnenej osoby, ktorou je osoba, do 
ktorej výkonu práv sa zasahuje – napríklad 
sa na záhradu takejto osoby dostávajú 
zvieratá zo susediaceho pozemku, ktoré 
ničia vlastníkovu záhradu. Oplotenie je pod-
ľa Stavebného zákona drobnou stavbou a na 
povolenie uskutočnenia tejto drobnej stavby 
postačuje ohlásenie takejto stavby.

Oplotenie pozemkov, 
právo či povinnosť?

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

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

Čitateľka Jana (45) má problém s väč-
ším bruchom, ktoré začalo zväčšovať 
rásť asi pred piatimi rokmi, dovtedy 
nemala žiadny problém s postavou. 
Snaží sa stravovať zdravo, ale obľu-
buje pivo. Každý pondelok drží pôst 
- pije čaje, minerálku a šťavy. Má 
sedavé zamestnanie - je asistentka. 

Odpoveď:
Spôsob ukladania tuku je daný zväč-

ša geneticky. Ženy majú sklon ukladať 
tuk do oblasti stehien a zadku a až po-
tom v oblasti brucha. Tento typ sa pod-
ľa vizuálneho dojmu z postavy nazýva 
hruškovitý, alebo odborne ženský - gy-
noidný. Muži ukladajú tuk najprv do 
oblasti brucha a podľa tvaru hovoríme 
o jablkovom - androidnom type. Ale že 
to nie vždy platí, svedčí aj prípad Jany, 
u ktorej sa tuk ukladá predovšetkým 
v oblasti brucha - a nielen v podkoží, 
ale aj medzi vnútornými orgánmi. Z 
dlhodobého zdravotného hľadiska je 
to nebezpečnejšie. Tuk pri brušnej tuč-
note je hormonálne aktívny a hrozí via-
cerými ochoreniami hormonálnymi, 
metabolickými a postihnutím srdcovo-
-cievneho systému. Je dôležité rýchlo 
sa ho zbaviť. U väčšiny platí – pokles 
hmotnosti o 1 kg znamená zníženie ob-
vodu pásu o 1cm.

Ako na to:
1. Dôležité je začať redukčný režim. 

Nie hladovku. Samozrejmosťou je vy-

lúčenie sladkostí, ale obmedziť treba aj 
chlieb, pečivo, výrobky z múky, zemia-
ky, ryžu -  prílohy. Veľa energie je aj v 
tučných smotanových výrobkoch. 

2. Denne by sa malo skonzumovať 
asi 75 g bielkovín rozložených počas 
dňa - predstavuje to jednu porcia mäsa, 
pohár mlieka, 100 - 150 g tvarohu. 

3. Zvýšiť príjem zeleniny (bez dres-
singov s obsahom tuku), ktoré sa majú 
stať hlavnou súčasťou potravy.

4. Obmedziť sladké nápoje a aj alko-
hol. Gram alkoholu poskytuje približne 
toľko energie ako gram tuku. Pivo patrí 
medzi nápoje s vysokým obsahom 
energie - preto u konzumentov sa hovo-
rí o pivnom bruchu (ide zväčša mužov 
a vlastne je to androidný - jablkový typ 
obezity).

5. Zaradiť do programu cvičenie a 
pohyb. Spaľuje sa pri tom nielen pre-
bytočná energia, ale aj tvaruje postava.

Nepoznám nikoho, komu nadvá-
ha vyhovuje. Najčastejšie ľudia zly-
hávajú na nedostatku pevnej vôle. 
Preto Jane držím palce 
v  začatom boji, veľa 
odvahy a hlavne vytr-
valosť.

Ako na rastúce bruško

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

metabolizmu a výživy

ku pevnej vôle. 
palce 
veľa 
ytr-

»

»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

»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

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

Komerčná
riadková
inzercia

REMESELNÍCI

ELEKTROINŠTALÁCIE

ČISTENIE

BEZPEČNOSŤ

PREPRAVA

OPRAVA TV, ELEKTRO

VZDELANIE

KURZY

AUTO MOTO

ZVIERATÁ

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

Vtipy 
týždňa

»  Zákon ničnebolenia:
Ak sa ráno prebudíš a nič 
ťa nebolí, znamená to, že 
si mŕtvy.

»  -Pán doktor, všetko 
vidím dvojmo!
-Sadnite si prosím na 
pohovku.
-A na ktorú?

»  Goodov zákon - ako 
narábať s byrokratmi: Ak 
lieky proti chorobe neza-
berajú, najjednoduchšie 
je zmeniť chorobu a lieky 
nechať tak.

»  Hnačka je jednou z 
mála potrieb, ktorú treba 
vybaviť promtne.

»  Johansonov-Lairdov 
zákon:
Zub rozbolí zásadne v 
sobotu večer.

»  Čím sú letáky v čakárni 
nudnejšie a staršie, tým 
dlhšie budete čakať.

»  Prvé pravidlo pacienta:
Ak nezomieraš, neobťažuj 
zbytočne lekárov svojou 
prítomnosťou.

»  Ak bude pacient potre-
bovať 4 tabletky, balíček 
bude obsahovať iba 3.

»  Zadrov biomechanický 
zákon: 
Intenzita svrbenia je 
v opačnom pomere s 
dosažiteľnosťou miesta 
svrbenia.

»  Bolingov postulát:
Ak sa cítite dobre, nerobte 
si starosti, ono to zase 
prejde.

»  Päť pravidiel politického 
života:
1.Nemysli!
2.Ak myslíš, nehovor!
3.Ak myslíš a hovoríš, tak 
nepíš!
4.Ak myslíš, hovoríš a 
píšeš, tak neodpisuj!
5.Ak myslíš, hovoríš, 
píšeš a odpisuješ, tak sa 
nečuduj!

»  Na plot pred úradom 
vlády vyliezol chlap a 
policajt na neho volá:
- Zlezte dolu!
- Nejdem! Som slobodný 
občan demokratického 
štátu!
- Prepáčte, nevedel som, 
že ráčite byť cudzinec.

»  - Viete, prečo politici 
nehrajú schovávačku?
- Lebo by ich nikto ne-
hľadal.
     » redakcia
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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

63
-0
05
4

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%
5
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KP - ŠENKVICE - Mur. Pr. - Vodo + Elektro

- Rez. - Vŕt - Búr - Panel - Betón - Murivo. 
Odvoz - Statik. Tel. 0905 700 118, demol@rezaniebetonu.com
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Žalúzie, sieťky, rolety aj hliníkové

UNIVERZAL TRADE s.r.o.

JESENNÉ  ZĽAVY

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

www.univerzaltrade.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

é

GARANCIA NAJLEPŠEJ  CENY
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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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Vzorkovňa: Pezinok, Hrnčiarska 25

Mobil: 0905 493 088, 0948 493 088
E-mail: cevarom25@gmail.com

Otvorené: po-pia: 1000 - 1700 h

www.cevarom.sk

Vzorko

Mobi
E

O

wVONKAJŠIE
ŽALÚZIE

ROLETYROLETY
ZipScreen

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

ROLETY
ZipScreenINZERÁT,KTORÝPREDÁVA

Nie 
v jeseň, ale na jeseň.

Slovenčina naša

INZERCIA
0905 799 782
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Čoskoro si pripomenieme tridsať ro-
kov od nežnej revolúcie. Čo keby sme 
to oslávili tak, že pomôžeme tým, 
ktorí to dnes potrebujú?

Možno to neviete, ale kresťania sú v 
skutočnosti najviac prenasledovanou 
náboženskou komunitou na svete. Vy-
plýva to z analýzy, ktorú sme v ACN 
vypracovali na základe údajov zo 196 
štátov. Každý siedmy kresťan, žiaľ, žije v 
krajine, kde je ohrozené základné ľudské 
právo na slobodu myslenia, a toto právo 
zahŕňa aj slobodu vierovyznania. Vo 
svete sa nábožensky motivované útoky 
stále stupňujú a až 70 percent z nich je 
páchaných na kresťanoch.

Pred niekoľkými dňami nás za-
rmútila správa arcibiskupa Sebastiana 
Shawa z Lahore v Pakistane. Prostred-
níctvom kancelárie ACN informoval, že 
v jeho krajine nebezpečne vzrástol počet 
násilných konverzií na Islam. Ale čo je 
ešte horšie, radikálni islamisti sa v tomto 
prípade zameriavajú na mladé dievčatá, 
ktoré často majú len štrnásť rokov. Unesú 
ich a pod zámienkou, že neprestúpili na 
moslimskú vieru, im ubližujú. Ide pre-
dovšetkým o kresťanské a hinduistické 
dievčatá.

„Únos je zločin a my k nemu musíme 
pristupovať ako k zločinu,“ upozorňuje 
arcibiskup Shaw. Po zlej skúsenosti s 
políciou išiel arcibiskup priamo za vlád-
nymi predstaviteľmi, aby tento problém 
riešili. „Vláda sa našej žiadosti chopila a 
spolu s moslimskou radou usporiadala 

stretnutie so mnou a s lídrami moslim-
ských a hinduistických komunít.“ Dob-
rou správou je, že tieto zločiny odsudzujú 
aj samotní moslimovia – radikálni fana-
tici totiž nekonajú v súlade s ich vierou.

Podobné zločiny sú v mnohých čas-
tiach sveta na dennom poriadku. Až 300 
miliónov kresťanov žije na mieste, kde sú 
pre svoju vieru znevýhodňovaní. Mno-
hým hrozí prepustenie z práce či nedo-
stupné vzdelanie pre ich deti. Viacerým 
však hrozí aj ublíženie na zdraví či pria-
mo smrť. Taká je realita sveta, v ktorom 
žijeme.

Napriek tomu netreba strácať nádej. 
Nestráca ju ani arcibiskup Shaw: „Verí-
me, že situácia sa obráti k lepšiemu. Vyše 
60 percent kresťanov tvoria u nás mladí 
ľudia. Pomáhame im dosiahnuť kvalitné 
vzdelanie a stať sa profesionálmi.“

Slovensko sa uznesením parlamen-
tu nedávno prihlásilo k ochrane nábo-
ženskej slobody. Nestáva sa často, aby za 
uznesenie hlasovali predstavitelia všet-
kých politických strán. Pridajme sa teda 
ako krajina, ale najmä jednotlivo, každý 
z nás, k zástupu tých, ktorým sloboda 
nie je ľahostajná.

Ak chcete podporiť tých, ktorí bojujú 
za svoju slobodu viery, podporte projek-
ty ACN cez náš web www.acn-slovensko.
org. Ďakujeme.

Ako osláviť 17. november

» Dominik Harman
Pápežská nadácia ACN Slovensko 

– Pomoc trpiacej Cirkvi 

Odmalička mám vzťah k životnému 
prostrediu. Už pred nežnou revolú-
cie sme sa v škole učili o jeho znečis-
ťovaní. Preto nepotrebujem medi-
álne známu aktivistku-tínedžerku, 
aby ma primäla k rozmýšľaniu o 
klíme, ktorá sa citeľne mení. 

Avšak, rešpektujem ju za to, že  sve-
tovo otvorila veľmi dôležitú tému a 
pomenúva vinníkov, ktorým je vlastný 
cynizmus, kapitál a arogancia, a nebojí 
sa im to povedať úprimne, rázne. Že sa 
jej tém a aktivít chytili médiá, mi vôbec 
neprekáža. Toto žieňa dokázalo aktivi-
zovať tisíce mladých, ktorí sa stotožnili 
s názorom, že zopár mocipánov vo vraj 
rovnocennom svete rozhoduje, či preži-
jeme na Zemi. Mladá aktivistka napriek 
všetkému a svojim osobným problé-
mom vytrvala, až si jej tému všimli. 

Ako človek, ktorý pracuje so žiakmi, 
s hrôzou sledujem výsmešné statusy zo 
sveta dospelých (!), neraz od osobnos-
tí, ktoré smerujú násťročnej aktivistke. 
Neraz ju prirovnávajú k sfanatizova-
ným nacistom, čo je až nechutné. Je to 
odplata za to, že podráždila bohaté fir-
my, politikov, šejkov, ktorí žijú zo zne-
čisťovania planéty. Podráždila ich šíre-
ním strachu z toho, čo bude. Ak sa nič 
nezmení, už naše deti zažijú katastro-
fálne výčiny trpiacej Zeme. A budú ni-
čivejšie ako tie, ktoré na vlastnej koži 
sledujeme deň čo deň. Chodenie do 
školy sa popri týchto problémoch javí 
ako zbytočná snaha vytvoriť si budúc-

nosť v ničote. Aj preto je opodstatnené 
„blicovanie“ žiakov práve počas školy 
- ide o štrajk za budúcnosť narodených 
i nenarodených.

Výsmech mladej a spravodlivo 
nahnevanej Grétky či iných mladých 
účastníkov zelených protestov je naj-
väčšie chrapúnstvo. Mnoho ráz hovo-
ríme o tom, že mládež je pasívna, že 
sa o nič nezaujíma. A keď spraví veľký 
krok, smejú sa jej, vyhrážajú, ponižujú 
ju, smejú sa jej prejavu. Verte, keby som 
bol v kontakte s ľuďmi, čo rozhodujú o 
osude planéty, povedal by som im bez 
cenzúry expresívnejšie vety, ako vy-
slovila Gréta. Pretože ochrana prírody 
nesmie mať mantinely. Je úplne jasné, 
že nemôžeme znížiť rôzne škodliviny 
na nulu. Presúvame sa, potrebujeme 
elektrinu a teplo, neprežijeme bez ché-
mie. Ale dá sa nájsť stredná cesta a mla-
dí ju aj ponúkajú. Ale stáť v čele štátu 
a vyhlasovať, že sa nič nedeje, pričom 
práve ten štát trpí zmenami klímy, je 
arogantná ľahostajnosť, ktorá zasiahne 
a už zasahuje celý svet.

Iba chudák sa smeje aktivistom, 
ktorí predvídajú. V oblasti klímy je 
predvídanie jednoduché. Preto sa ja 
smejem schválne zaslepeným, kto-
rí kreslia budúcnosť bez prírodného 
pozadia. Takí však vyslovujú ortieľ v 
mene ľudstva...  

Zelené protesty

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ

Myslíte si, že 
by mali mať dvaja 
transexuáli či bi-
sexuáli právo na 
adopciu detí? Ja 
teda nie a prizná-
vam, že si to ani 

len predstaviť neviem. V štátoch, ktoré 
zaviedli registrované partnerstvá tých-
to osôb, zvyčajne následne zaviedli aj 
tieto adopcie - vraj, aby neboli ukrivde-
ní voči normálnym manželom. Preto sa 
zavedenie registrovaných partnerstiev 
považuje za predvoj pre adopcie homo-
sexuálov.

O to väčšie prekvapenie pre mňa je 
to, že samotný predseda KDH Alojz Hli-
na prišiel za ultraliberálmi z PS/SPOLU 
s návrhom, ktorý im umožní registrova-
né partnerstvá na Slovensku presadiť. 
Zhrození sú z toho aj tisícky voličov 
KDH, ktorí volajú po vypovedaní tejto 
ponuky, ale vedenie KDH sa tvrdošijne 
tvári hluché a slepé.

Slovenskí liberáli sa dlhé roky 
snažia o presadenie registrovaných 
partnerstiev homosexuálov, ale vždy 
im v tom predsedovia KDH dokázali 
v koaličnej zmluve zabrániť. Alojz sa 
však rozhodol túto dobrú tradíciu zrušiť 
a navrhol PS/SPOLU, že keď teda chcú, 
nech si teda návrh na partnerstvá pred-
ložia ako poslanecký návrh zákona 
s tým, že ak sa to stane, tak sa v KDH 

rozhodnú, či vystúpia z budúcej vlády.
Čo to znamená? Že, ak po voľbách 

konečne vznikne vytúžená vláda, bude 
stačiť Ficovi zohnať 20 hlasov ... a šup 
vláda sa rozpadne. To naozaj sme takí 
hlúpi? To naozaj len preto, že predseda 
KDH nemá odvahu buchnúť po stole a 
vysvetliť chlapcom z PS/SPOLU, že ta-
kéto móresy nehrozia, si ideme vopred 
rozbiť budúcu vládu?

Druhá stránka veci je, že voliči 
KDH a mnohí iní konzervatívni voliči 
na Slovensku sa cítia týmto prístupom 
predsedu KDH zradení, hodení cez pa-
lubu. Vidia, že Alojzovi Hlinovi je dnes 
prednejšie, aby sa bratríčkoval s libe-
rálmi, robil s nimi fotečky na fejzbúku 
a akosi sú mu už ukradnuté záujmy slo-
venských kresťanov a konzervatívcov.

Ak sa Alojz Hlina nespamätá a ne-
vypovie svoju ponuku voči liberálom z 
PS/SPOLU, môže to KDH 
úplne zničiť a doplatí 
na to celé Slovensko, 
lebo KDH sa znova 
do parlamentu ne-
dostane. Už dnes 
je KDH o 2% slab-
šie, ako pred štyrmi 
rokmi pred voľbami. 
Alojz, spamätaj sa!

Prečo KDH pomáha liberálom 
s registrovanými partnerstvami?

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

žežežžžžžžžežežžežžžž  tto KDDH
ddoplatí
ensko, 
znova 
u ne-

dnes 
slab-

štyrmi 
voľbami.
j sa!
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NAŠE SLUŽBY PRE VÁS:
- renovácia dveri
- kľučky, zámky, sklo 
- nové dvere a zárubne
- renovácia vstavaných skriň
 

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

renovacia@renovacia-dveri.eu

www.renovacia-dveri.eu

NAŠ
- ren
- kľu
- nov
- ren

obhlia
prevá
Odeská

renovac

w
Obhliadka, poradenstvo a cenová ponuka u Vás doma - služba zdarma !!!

Deň  otvorených dverí
na Strednej odbornej škole 

vinársko - ovocinárskej v Modre
 15. 10. 2019 od 8oo do 18oo

4-ročné štúdium s maturitou v študijných odboroch
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Modra, Kostolná 3,  +421 33 647 25 79
www.svosmo.edupage.org, fb.com/svosmo.sk
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I R I S – I V, n. o. Skačany, 
oznamuje všetkým záujemcom o poskytovanie sociálnych 
služieb, že dňom 01.01.2020 začne poskytovať sociálne 
služby pre 28 seniorov odkázaných na pomoc inej fyzickej 

osoby v obci R a d o b i c a.

Nepretržite 24 hodín denne sú pre našich klientov 
k dispozícií zdravotná a opatrovateľská starostlivosť. 

Na základe odporúčania lekárov, zabezpečujeme 
základné zdravotné úkony ako sú: výdaj a podávanie 

liekov, injekcií, infúzii, odberov a i.

Formou špeciálneho osobného prístupu poskytujeme 
komplexné, sociálne a duchovné služby 

približujúce sa domáckemu - rodinnému prostrediu. 
Našim záujmom je neustále 

skvalitňovanie životných 
podmienok klientov 

IRIS – IV, n. o. a snaha 
aktívne podporovať ich chuť 

a vôľu do života. 

Bližšie info. 
získate na telefónom čísle 

0948 376 898 
alebo na našej stránke 

www.irisiv.sk.
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Pozorujem vystresovaných ľudí. Na-
háňajú sa, nestíhajú, sú vyčerpaní a 
nespokojní so svojim životom. 

Keď je vyčerpaná nádrž, treba ju do-
plniť, keď je vyčerpaný človek, musí na-
čerpať silu a energiu. Viac pracovať nepo-
môže. Ak niekto dlhodobo pracuje príliš 
veľa, jeho výkon klesá.

Všímam si niekoľko skupín ľudí, ktorí 
sa dostávajú do stresu:
Perfekcionisti – sú tak posadnutí doko-
nalosťou riešenia, ktoré hľadajú, že majú 
problém veci dokončiť a neustále sú ner-
vózni z toho, že „to nie je dosť dobré“ a 
„ostatní to neurobia tak, ako treba“, takže 
ich treba neustále kontrolovať, alebo si to 
radšej urobiť sám.
Záchranári sveta – sú neustále v nasa-
dení, radi pomáhajú a obetujú sa, nikomu 
nevedia povedať nie, až kým nepadnú – 
vyhorení a vyčerpaní.
Nemajú jasné priority – chaotici, ktorí 
sa neustále naháňajú, preskakujú z jednej 
veci na druhú, nič poriadne nedokončia 
ale neustále začínajú nové projekty. Ne-
vedia si jasne stanoviť svoje smerovanie a 
priority, na ktoré by sa mali sústrediť.
Majú vyššie ambície ako schopnosti 
– majú v sebe veľkú ctižiadostivosť, vytý-

čili si také ambiciózne ciele, na ktoré buď 
nemajú talenty alebo energiu. Ženú sa za 
niečím, čo možno ani nepotrebujú a zby-
točne sa dostávajú pod tlak.

Určite by sa dali definovať aj iné sku-
piny ľudí, ktoré prežívajú dlhodobý stres 
a spôsobujú si tak problémy. Mnohí ľudia 
spôsobujú stres druhým. Medzi nich patrím 
aj ja. Niekedy sú to tí, ktorých baví to, čo 
robia a vyžadujú to aj od druhých. Nechcú 
pochopiť, že ľudia sú rozdielni a majú svoje 
vlastné motivácie. Keby zamestnancov ba-
vilo podnikanie tak, ako ich zamestnávate-
ľov, mohli by si svoje úlohy vymeniť.

Mnohí ľudia si kladú otázku, ako majú 
bojovať proti stresu a neuvedomujú si, že 
je to niekedy boj proti sebe samému. Stres 
je našou súčasťou. Je dobrý aj zlý stres. 
Adrenalín ľuďom v určitých situáciách za-
chraňuje život a pomáha dokončovať veci. 
Namiesto boja proti 
stresu je lepšie stres 
prijať, pochopiť jeho 
príčinu a ovládať ho. 
Tak, ako všetky ob-
lasti našej osobnosti, 
kde sa v nás spájajú 
anjeli aj dé-
moni.

Vystresovaní

» Ján Košturiak

a proti
e stres 
ť jeho 
ať ho.
y ob-
bnosti,
ájajú

Nie 
vzhľadom k tomu, ale vzhľadom na to.

Slovenčina naša Nie rada 
(v zmysle zástupu ľudí za sebou), ale rad.

Slovenčina naša
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Ak chcete požiadať o dôchodok, 
nemusíte preto vystáť na Sociálnej 
poisťovni rad. Máte možnosť ob-
jednať si termín on-line a prísť na 
konkrétny čas.

Ak patríte medzi ľudí, ktorí dosiahli 
dôchodkový vek alebo sa k nemu už 
blížite, môžete sa vyhnúť čakaniu v po-
bočke Sociálnej poisťovne a objednať 
si termín spísania žiadosti o dôchodok 
aj on-line. Urobiť tak treba prostredníc-
tvom rezervačného systému na webovej 
stránke Sociálnej poisťovne. „Vďaka 
tomuto systému si poistenec rezervuje 
presný termín návštevy a prostredníc-
tvom mailu dostane informáciu nielen 
o tom, ktorý konkrétny zamestnanec ho 
vybaví, ale aj aké doklady k tomu bude 
potrebovať,“ objasňuje Peter Višváder, 
hovorca Sociálnej poisťovne.

Ako si objednať termínu
Po kliknutí na stránke Sociálnej po-

isťovne, si vyberiete agendu, ktorú po-
trebuje vybaviť, následne zadáte názov 
svojej obce, tam kde máte trvalé byd-
lisko a systém vám ponúkne najbližšie 
pracoviská, ktoré môžete navštíviť. Po 
zadaní dátumu a presného času systém 
potvrdí termín návštevy a meno pracov-
níka, ktorý bude danú vec riešiť a dosta-
nete aj poučenie o tom, aké doklady si 
treba priniesť. „Rezervačný systém So-
ciálna poisťovňa pre verejnosť zaviedla 
vo všetkých pobočkách v polovici janu-
ára tohto roku a už ho využilo takmer 
30 tisíc poistencov. Najviac z nich teda 
14 964 si rezervovalo termín práve na 
spísanie žiadosti o starobný dôchodok, 
ďalších 3 851 sa touto formou objedna-
lo na spísanie predčasného starobného 
dôchodku,“ hovorí P. Višváder.

Aké doklady treba priniesť
Na spísanie žiadosti o priznanie sta-

robného dôchodku v pobočke Sociálnej 
poisťovne potrebujete nasledovné do-
klady:
-doklad o ukončení vzdelania, teda vý-
učný list, maturitné vysvedčenie, dip-
lom a podobne alebo potvrdenie školy 
odkedy dokedy trvalo štúdium, ktoré 
nebolo predpísaným spôsobom ukon-
čené, 
-vojenská knižka alebo doklad vydaný 
príslušnou vojenskou správou, 
-rodné listy detí, prípadne rozhodnutie 
príslušného orgánu, na základe ktoré-
ho bolo dieťa prevzaté do starostlivosti 
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. V 
prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnu-
tím 18. roku veku je potrebný aj úmrtný 
list alebo výpis z matriky. Ak dieťa bolo 
v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, 
je potrebné predložiť aj doklad preuka-
zujúci trvanie takéhoto obdobia a to v 
prípade, ak sa žiada o uznanie starostli-
vosti o deti alebo výchovy dieťaťa, 
-potvrdenie o všetkých obdobiach, v 
ktorých občan bol evidovaný v evidencii 
nezamestnaných občanov hľadajúcich 
zamestnanie pred 1. januárom 2001, 
poberal podporu v nezamestnanosti v 
čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 
2003, 
-hodnoverný doklad najmä evidenčný 
list dôchodkového zabezpečenia, po-
tvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho 
právneho nástupcu, z ktorého je zrejmé, 
odkedy dokedy trvalo zamestnanie, 
-potvrdenie zamestnávateľa o období 
zamestnania pred 1. májom 1990 v štá-
toch, s ktorými Slovenská republika 
nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o 
sociálnom zabezpečení. 

Posúdenie nároku 
na minimálny dôchodok

Pri posúdení nároku na minimálny 
dôchodok okrem uvedených dokladov 
je potrebné aj:

-potvrdenie príslušných inštitúcií o 
sume dôchodku vyplácaného z cudziny, 
a to k dátumu, od ktorého žiadateľ žiada 
priznať starobný dôchodok, ak sa žiada-
teľovi vypláca dôchodok z cudziny, 
-potvrdenie príslušných inštitúcií o ob-
dobiach poistenia získaných v cudzine, 
ak ich žiadateľ získal. 
-Evidenčný list dôchodkového poistenia 
je potrebný v prípade, že žiadateľ bude 
naďalej zamestnaný u toho istého za-
mestnávateľa aj po dátume, od ktorého 
žiada starobný dôchodok.

Aké potvrdenia ešte 
môžu byť potrebné?
V niektorých prípadoch, môže sociálna 
poisťovňa požadovať aj ďalšie doklady:
-Potvrdenie zamestnávateľa o sume do-
siahnutých vymeriavacích základov
-Potvrdenie o dobe služobného pomeru 
zhodnotenej na účely výsluhového dô-
chodku
-Potvrdenie príslušného útvaru sociál-
neho zabezpečenia ministerstva alebo 
Vojenského úradu sociálneho zabezpe-
čenia
-Doklad orgánu, ktorý vyplácal dávky v 
hmotnej núdzi o vyplatenej sume dávok 
a príspevku k dávke v hmotnej núdzi 
-Príslušné uznesenie, nariadenie alebo 
príkaz a potvrdenie o výške dosiaľ vyko-
naných zrážok zo mzdy 

O starobný dôchodok 
môžete požiadať aj spätne

Ak ste dovŕšili dôchodkový vek, ne-
musíte hneď požiadať o dôchodok. Mô-
žete naďalej pracovať bez toho, aby ste 
dôchodok poberali. Ak sa po nejakom 
čase rozhodnete požiadať o dôchodok, 
môžete oň požiadať aj spätne. „Vypla-

tený však poistencovi môže byť najviac 
tri roky spätne od podania žiadosti o 
dôchodok, avšak len za obdobie po do-
vŕšení dôchodkového veku,“ vysvetľuje 
hovorca.

Príklad: Ak ste napríklad dôchod-
kový vek dovŕšili 15. decembra 2014 a 
o dôchodok požiadali v tomto roku 20. 
septembra 2019 so spätnou platnosťou, 
bude vám vyplatený iba od 20. septem-
bra 2016, čiže najviac tri roky spätne.

Kto môže poberať viac 
starobných dôchodkov?

Ak ste pracovali v cudzine, môžete 
poberať aj viac starobných dôchod-
kov. Nárok na starobný dôchodok vám 
môže pritom vzniknúť z každej krajiny, 
kde ste pracovali a odvádzali poistné. 
Ak máte bydlisko na území Slovenskej 
republiky a boli ste dôchodkovo pois-
tený teda zabezpečený v štáte, na ktorý 
sa vzťahujú koordinačné nariadenia 
Európskej únie, alebo v štáte, s ktorým 
má Slovenská republika uzatvorenú 
medzinárodnú zmluvu o sociálnom 
zabezpečení, máte možnosť požiadať o 
priznanie dôchodku aj z týchto štátov 
priamo v príslušnej pobočke Sociálnej 
poisťovne v mieste bydliska. „Sociálna 
poisťovňa, ústredie rozhodne o nároku 
na dôchodok a jeho výplatu z dôchod-
kového poistenia Slovenskej republiky 
a súčasne uplatní nárok na dôchodok 
z dôchodkového poistenia u nositeľa 
sociálneho zabezpečenia v daných štá-
toch. Tí potom rozhodnú o nároku na 
dôchodok z ich dôchodkového poiste-
nia. Toto dôchodkové poistenie však 
musí spravidla trvať aspoň jeden rok,“ 
dodáva P. Višváder.

Príklad: Takže dôchodca, ktorý 
pracoval na Slovensku a tiež naprí-
klad v Rakúsku, v oboch štátoch spl-
nil podmienky nároku na dôchodok 
a jeho výplatu, môže poberať dva dô-
chodky – jeden zo Slovenska a jeden 
z Rakúska.

Zdroj informácií: Sociálne poisťovňa
Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Dôchodca môže poberať aj viac starobných dôchodkov

Kedy a ako požiadať o starobný 
dôchodok

Termín spísania žiadosti o dôchodok si môžete objednať aj on-line. 
foto autor stevepb pixabay

Vezmite si všetky potrebné doklady
Pamätajte na to, že ak nedoložíte k 
vašej žiadosti všetky potrebné do-
klady, bude si ich musieť poisťovňa 
vyžiadať, čo spravidla predĺži čas 
vybavovania dôchodku.

Ak ste pracovali v zahraničí môžete poberať viac starobných dôchodkov. 
foto autor Pasja pixabay
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»Kúpim havarované alebo 
motoricky poškodené auto, 
motocykel. 
Tel. 0905 218 938 

»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 

»Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507
»Kúpim rodinný dom, SP 
alebo byt 35 km od Brati-
slavy. Tel. 0903 765 606 
»Predám ornú pôdu v Bud-
mericiach 0902 192 512
»Len 77 000 EUR za rodinný 
dom v obci Petrova Ves - na 
Zahorí, 78km z BA. Bližšie 
info: 0911 610 110

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

03 BYTY / predaj     

05 DOMY / 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 dubovú spálňu zo 
40-tych rokov cena 200 eur. 
T 0904 133 533 

»Kúpim rôzne starožitnosti 
aj v poškodenom stave. 
Tel.: 0903 753 758 
»Kúpim staršiu vzduchovku 
alebo babetu. 
Tel. 0907 374 235 

Občianska
riadková
inzercia

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné   

16 ZOZNAMKA

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj     

CHCETE 
SI PODAŤ 
INZERÁT?

POŠLITE  SMS

05 DOMY / predaj   

04 BYTY / prenájom    

Kontakt: peter.marencik@gmail.com • 0948 663 906

Dražobná spoločnosť
Marenčík dražby, s.r.o.
Snežienkova 1726/4,  949 01 Nitra

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na t. č.: 0948 663 906,
záujemcovia sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky.Podrobnosti na 

www.notar.sk alebo aj úradnej tabuli Miestneho úradu mestskej
 časti Bratislava - Staré Mesto.

o z n a m u j e,
že sa bude konať dobrovoľná

dražba pod označením: DD 06/2019
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            157.000 EUR
 2.000 EUR

 47.100 EUR

DD  06/2019 
dňa 106.11. 2019 v zasadacej miestnosti v HUB Bratislava, 
Černyševského 10, 851 01 Bratislava o 11:00 hod.
Predmet  dražby :  
majetok vo výlučnom vlastníctve právneho nástupcu Úpadcu,   
podliehajúci konkurzu zaradený do všeobecnej podstaty, ktorý sa bude 
speňažovať na dobrovoľnej dražbe ako súbor, a to konkrétne nehnuteľný 
majetok:
A. zapísaný na LV č. 7125, okres Bratislava I, obec: BA – m. č. Staré Mesto, katastrálne 
územie: Staré Mesto, ako: 
- byt č. 8 na 4. p., vchod: Mikulášska 1, nachádzajúci sa v bytovom dome so súpisným 
číslom 6651 postavenom na parcele registra C parc. č. 647/1 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 642 m2. Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 6651 je evidovaný na LV č. 
7116. 
- spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového 
domu o veľkosti 4398/184403. Nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve IPEC Projekt, s.r.o., 
Roľnícka 116, 831 07 Bratislava (B8). 
B. zapísaný na LV č. 7125, okres Bratislava I, obec: BA – m. č. Staré Mesto, katastrálne 
územie: Staré Mesto, ako:
- priestor č. 2 – GS 3, v suteréne, vchod Mikulášska 1A, nachádzajúci sa v bytovom dome 
so súpisným číslom 6651 postavenom na parcele registra C parc. č. 647/1 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 642 m2.  Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 6651 je 
evidovaný na LV č. 7116. 
- spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového 
domu o veľkosti 1307/184403. Nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve IPEC Projekt, s.r.o., 
Roľnícka 116, 831 07 Bratislava (B16).
C. zapísaný na LV č. 7125, okres Bratislava I, obec: BA – m. č. Staré Mesto, katastrálne 
územie: Staré Mesto, ako:
- priestor č. 2 – GS 4, v suteréne, vchod Mikulášska 1A, nachádzajúci sa v bytovom dome 
so súpisným číslom 6651 postavenom na parcele registra C parc. č. 647/1 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 642 m2. 
Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 6651 je evidovaný na LV č. 7116. 
- spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového 
domu o veľkosti 1307/184403. Nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve IPEC Projekt, s.r.o., 
Roľnícka 116, 831 07 Bratislava (B17).
D. zapísaný na LV č. 7116, okres Bratislava I, obec: BA – m. č. Staré Mesto, katastrálne 
územie: Staré Mesto, ako:
Spoluvlastnícky podiel k parcele registra C parc. č. 647/1 zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 642 m2. Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 647/1 je evidovaný na 
liste vlastníctva 7125. Spoluvlastnícky podiel IPEC Projekt, s.r.o., Roľnícka 116, 831 07 
Bratislava k nehnuteľnostiam jeo veľkosti 4398/ 184403 (pod B27), 1307/184403 (pod 
B28), a 1307/184403 (pod B 29).
E.    zapísaný na LV č. 7247, okres Bratislava I, obec: BA – m. č. Staré Mesto, katastrálne 
územie:     Staré Mesto, ako:
- Spoluvlastnícky podiel k parcele registra C parc. č. 647/2 ostatná plocha o výmere 31 
m2. Spoluvlastnícky podiel IPEC Projekt, s.r.o., Roľnícka 116, 831 07 Bratislava k 
nehnuteľnostiam je o veľkosti 4398/ 184403 (pod B27), 1307/184403 (pod B28), a 
1307/184403 (pod B 29).
F.     zapísaný na LV č. 7247, okres Bratislava I, obec: BA – m. č. Staré  Mesto, katastrálne 
územie:     Staré Mesto, ako:
-Spoluvlastnícky podiel k parcele registra C parc. č. 647/3 ostatná    plocha o výmere 5 m2. 
Spoluvlastnícky podiel IPEC Projekt, s.r.o., Roľnícka 116, 831 07 Bratislava k 
nehnuteľnostiam je o veľkosti 4398/ 184403 (pod B27), 1307/184403 (pod B28), a 
1307/184403 (pod B 29).

 najnižšie podanie:                 
 minimálne prihodenie: 
 dražobná zábezpeka:  
Termín obhliadky:  17.10.2019 - 18.10.2019 o 11:00 hod.
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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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∙ Široká ponuka
   práce na kamión
∙ Jazdíme SK + EU
∙ Zánovný vozový park
∙ Priem. hr. mzda 660 €
   + diéty + odmeny =
   možný zárobok 2.400 €

0908 203 203
www.ruzatransport.sk

Prijmeme
vodičov MKD
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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

36
-0
00
7

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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40905 758 469 

0905 877 690 

PRIJMEME 
SPOĽAHLIVÉ  PANIE 

na upratovanie 
kancelárskych priestorov  

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

5
7

4

734
98

5

3
8

86
4

39
65

79
14

94
6

3
1S

U

D

O

K

U

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 799 782
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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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Showroom BRATISLAVA | Trenčianska  57
(vedľa ČS SHELL) | 0918 996 003               www.wellis.sk

Showroom KOŠICE | Mlynská 5
0905 860 667 | 0915 285 700

   vírivky | sauny
hydromasážne vane

Vírivka SUN  3-miestna 

2.990 € s DPH

            3.890 €
AKCIA

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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0944 556 070, 0944 113 140

AKCIA
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polohovateľné - sklopné
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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
WWW.KONSTRUKTER.SK

85
_0
65
9


