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Odvoz - Statik. Tel. 0905 700 118, demol@rezaniebetonu.com

PALIVOVÉ
DREVO

24-0019

0903 791 159

Týždenne do 94 750 domácností

NÁTER BYTOVÝCH
DVERÍ A OKIEN

02/659 674 21, 0905 621 229

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

6542 2387
0905 616 329

66-0007-3

16-0311

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!
HĹBKOVÉ

OKIEN

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

POLIENKA aj GUĽATINA

0917 649 213

Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov

16-0085

51-0175

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

0911 990 463

16-0311

PALIVOVÉ DREVO

Karol Mikláš

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

10-0029

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

BRIGÁDA V BA IHNEĎ

- vykladanie balíkov 4,20 € / hod. (brutto) len muži
- pomocné práce v tlačiarni 3,60 € / hod. (brutto) muži + ženy
+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok

Kontakt: 0902 626 696, office@spotjob.sk

HELPET BAU

• MURÁRSKE PRÁCE
• SADROKARTÓNOVÉ PRÁCE
• OBKLADY, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, CHODNÍKY
• PLOTY, BRÁNY
0917 625 934 | www.helpetbau.sk

63-0018

PLASTOVÉ
a hliníkové

OKNÁ

okná na schodiská,
pivnice, byty
HLINÍKOVÉ BRÁNY
POŠTOVÉ SCHRÁNKY

KVALITNÉ OKNÁ
KVALITNÁ A ČISTÁ
MONTÁŽ

ZĽ
Y
AV
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02/ 64 284 315
0905 47 91 92
alex9@stonline.sk
Drobného 27, 841 01 Bratislava

52-0003

STAVEBNÁ RODINNÁ FIRMA

32-0156

BEZ UBYTOVANIA

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!
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Prediabetes – varovný príznak
pred vznikom cukrovky

Ide o stav, keď ešte nie sú splnené
všetky laboratórne kritériá na potvrdenie cukrovky, ale hladiny krvného
cukru sú už zvýšené, ide o hraničnú
poruchu glukózovej homeostázy.
Je to obdobie, keď sa už organizmus
nedokáže úplne vysporiadať s cukrom z potravy, kedykoľvek po jedle
počas dňa, alebo aj nalačno.
Normálna hladina krvného cukru, glykémia, je do 5,6 milimólov
na liter (mmol/l) a po jedle do 7,8
mmol/l. Každá zvýšenie oproti týmto
hodnotám znamená, že ide už poruchu metabolizmu cukru a môže mať
rôzny stupeň. Podrobnejšie rozdelenie
je podľa toho, či bola zachytená zvýšená glykémia nalačno, alebo po záťaži.
Vyšetrenie sa vykonáva v štandarných
podmienkach a nazýva sa orálny
glukózo-tolerančný test (oGTT).
Hraničná glykémia nalačno má
skratku IFG z anglického impaired
fasting glucose. Znamená, že hladina
krvného cukru ráno na lačno je vyššia
ako 5,6, ale nižšia ako 7 mmol/l a porucha pri vyšetrení po záťaži nebola
zistená.
Porucha glukózovej tolerancie

má slovenskú skratku PGT, používa
sa ale aj IGT z anglického impaired
glucose tolerance. Znamená, že hladina krvného cukru pri vyšetrení tzv.
glykemickej krivky po záťaži je nad
7,8 mmol/l a pod 11,1 mmol/l.
Kombinovaná porucha IFG a IGT
predstavuje kombináciu oboch predchádzajúcich, glykémia je vyššia nalačno aj po záťaži. Riziko progresie do
cukrovky v porovnaní s izolovanými
formami je dvojnásobné.
Človek s „pred-cukrovkou“ zväčša nepociťuje žiadne zdravotné ťažkosti. Ale aj bezpríznakové ochorenie môže spôsobovať pomalý plazivý
rozvoj komplikácií, dokonca rizikovosť na ne je podobná ako u pacientov už s potvrdenou cukrovkou. Prediabetes je potrebné včas zachytiť,
lebo je varovným príznakom hroziaceho diabetu, je pravdepodobné, že
do desiatich rokov sa objaví diabetes
mellitus 2. typu. Je to obdobie, kedy
mena
je účinná hlavne zmena
ziko
životosprávy.
Riziko
vky
prechodu do cukrovky
je možné vypočítať. Záktovisí od mnohých faktože
rov, ktoré človek môže
ovplyvniť.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

33-0036

U niektorých ľudí niekoľko rokov
pred zistením cukrovky možno
sledovať jej predstupeň. Nazýva sa
prediabetes.
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PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY, FINANCIE
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INZERCIA

ZASKLIEVANIE
BALKÓNOV A LODŽIÍ
JEME
POSKYTU

Frézovanie

,
NÝ SERVIS
POZÁORNUTOČVANÝCH SYSTÉMOV
NAMI M

ZADARMO

Demontáž a odvoz starých rámov ZDARMA

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

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

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

www.bomax.sk

94-0005-1

15-0004

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

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

UNIVERZAL TRADE s.r.o.

JESENNÉ ZĽAVY

VONKAJŠIE
ŽALÚZIE

Žalúzie, sieťky, rolety aj hliníkovéé

Tel.: 0905 474 663 , Závodná 3, Bratislava

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

www.cevarom.sk
w

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

ROLETY
ZipScreen

PONUKA PRÁCE

splátky od 98 €

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY
DOVOLENKA
KRTKOVANIE

Východné Slovensko
33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

REMESELNÍCI
ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%
www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 250 €

KÚPIM
VZDELANIE

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0054

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

BEZPEČNOSŤ
ČISTENIE

zasklievanie terás

splátky od 149 €

SLUŽBY
PREPRAVA

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

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

OPRAVA PRAČIEK

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

GARANCIA NAJLEPŠEJ CENY
www.univerzaltrade.sk

»www.vodo-instalater.sk
0903 557 127

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)

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

E-mail: okna@univerzaltrade.sk

VODA-KÚRENIE-PLYN

yýþűĂăôąýĎĉĽðąðZÿāøþñùôóýĎąúôYEZĉðĂúûôýı

51-0084

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

ĂĄŖøðúýðÿāĎóûþúąôăøýþąŭóāűøðú
Ăøôśúðÿāþăø÷üĈĉĄ

32-0013-10

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

»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.estranky.sk

ELEKTROINŠTALÁCIE

VACÍCH
ZASKLIE OV
M
É
T
SYS

AKCIA na rok 2019 podľa výberu

ERE

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

32-0012-1

Kontakt: 0918 454 003

ZĽAVAZ

Západné Slovensko

REMESELNÍCI

bfacleaning.sk/nanosterile

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

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

»

Komerčná
riadková
inzercia

nanosterile.eu

komínov

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

zaklady.matematiky@gmail.com

Dezinfekcia priestorov
účinná 2 roky!

Eva Horáková
0907 702 195
Mgr. Simona Psotná 0905 719 134
Silvia Vlasáková
0905 799 782
Distribúcia:
Radovan Janega
0907 887 362
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (94.750 domácností)
Každý týždeň: Rača, Trnávka,
Slovnaft, Vrakuňa, Dolné Hony,
Podunajské Biskupice, Nové
Mesto, Ružinov, Nivy, Staré
Mesto, Vajnory

Vysvetlenie matematiky ZŠ
cez telefón a e-mail

yournamehere
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KURZY

34-0189

Slovenčina naša
Nie zostaň
v kľude, ale zostaň pokojný.

SLUŽBY, POLITICKÁ INZERCIA
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ťou systému, ktorý tu vytvoril skorumpovaný Smer.
Za dva dni po nahrávke Kočner Trnka prišla do médií nahrávka z kauzy
Gorila. Nahrávka, o ktorej doteraz Fico,
Haščák a spol. tvrdili, že neexistuje ...
ale zrazu je nahrávka v plnej kráse je
na svete. Nádherne je z nej zrejmé, ako
majiteľ Penty korumpoval (podplácal)
politikov z SDKÚ, KDH, od Bugára, či z
ANO. Rovnako je v nej kvantum dôkazov o skorumpovanosti strany Smer.
... avšak nám sa po jej vypočutí
podarilo nájsť kľúčový dôkaz (ktorý
niekto „záhadne“ vymazal z prepisu,
ktorý je už 8 rokov známy!), kde sa Fico
priznáva k tomu, že financoval Smer
nelegálnymi stovkami miliónov korún,
ktoré vôbec nepriznal do účtovníctva.
Doslova na nahrávke hovorí, že Flašík
vybral od sponzorov nelegálnych 250
miliónov korún, ale Ficovi do čiernej
kasy v Smere dal len 170 a 80 miliónov
Peell
P
ell
l egriinisi nechal ... a Pellegrinievadí a
mu to vôbec nevadí
orumide tomuto skorumdvodpovanému podvodrde na
níkovi robiť garde
meru.
kandidátku Smeru.
Prečo? Lebo Pellegrini 19 rokov Ficovi
verne slúžil a zrejme
odvoo všetkých podvodoch vedel.

» Igor Matovič
predseda hnutia OĽANO

65-128

V jeden týždeň
boli
zverejnené
dve kľúčové nahrávky. 90 minút
rozhovoru Kočner
- Trnka a 39 hodín
Gorila. Nahrávka
Kočner - Trnka je
nádherným dôkazom o tom, ako mafián úkoluje generálneho prokurátora a
správa sa k nemu ako k svojmu podriadenému. Bavia sa o tom, ako vyberali
spoločne úplatky za rôzne kauzy, kde
Trnka ako najmocnejší muž prokuratúry zastavil trestné stíhania páchateľov.
Padajú zmienky o miliónoch eur, ktoré
takto vyberali za trestné stíhanie na
mieru podľa vôle mafie. Desať rokov s
mafiou bojujem a tušil som, že takéto
niečo sa deje za zatvorenými dverami,
ale toto je príliš aj na môj žalúdok ... a
ako povedal jeden autor detektívok, to,
čo tam zaznelo, by ani sám nenapísal
do scenára detektívky, lebo by to čitatelia považovali za nemožné.
V tejto súvislosti stojí za zmienku
zrejme len jediná otázka - prečo je Trnka stále na slobode? Prečo nie je už skoro rok vo väzbe a nebola u neho vykonaná domová prehliadka? Zrejme preto,
že Jaromír Čižnár - súčasný generálny
prokurátor - sladúčko spinká - hoci nám
všetkým sľúbil rozpútať peklo. Inak povedané - miesto razantného tlaku na
vyvodenie spravodlivosti, Čižnár sa len
nezaujato prizerá. Prečo? Lebo je súčas-

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

Mafia nám ukradla Slovensko

MIMORIADNA PONUKA
Kvalitné bezpečnostné dvere vyrobené na Slovensku
- v 2. bezpečnostnej triede za

929€ - v 3. bezpečnostnej triede za 999€

info: 0948 066 146

lock@lock.sk

Bratislava - Miletičova 67

PREDAJ • SERVIS • PORADENSTVO

BV 19-42 strana
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Bezpečnostné dvere a uzamykacie systémy

ROZUMIEME BEZPEČNOSTI

24 0006
24-0006

24-0006

Akcia platí LEN pre predajne LOCK service do 15.11.2019.

Pezinok - Bratislavská 56

30 ROKOV NOVEMBROVEJ REVOLÚCIE / SLUŽBY
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SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii

2

Vojna amier v oblastiach, kde sa žilo v „pokoji“
Rok 1989 si spájame s víťazstvom slobody nad komunizmom. Priniesol nám tiež nevídanú prosperitu a stabilitu.
moldavskom Podnestersku (1992) a nie jedna, ale
hneď dve vojny o nezávislosť Čečenska na Rusku
(1994-96 a 1999-2000). A to boli tie vzdialenejšie;
bližšie k našim hraniciam sa prevalili vojny a
etnické čistky v bývalej Juhoslávii (od r. 1991 až
do r. 1999). Spolu umrelo vo vojnách po kolapse
bývalého ZSSR a Juhoslávie štvrť milióna ľudí.
Vyše milióna vyhnali z domovov.

mal Sovietsky zväz rôzne republiky s mnohými
národnosťami. Svoju moc si upevnil tak, že poprekresľoval hranice a popresúval celé národy.
Do pár rokov však bol každý s každým rozhádaný
a všetci sa obracali na Stalina v Moskve, aby sa
ich zastal a aby ich bránil.

Niekoľko týždňov po 17. novembri 1989
boli obrazovky našich televízií plné streľby.
Garantmi pravidiel a stability
V Rumunsku sa bezpečnostné sily blízke
je dnes pre nás Európska únia a
prezidentovi Nicolae Ceausescovi pokúsili
zvrátiť demokratickú revolúciu silou. Až priame
Severoatlantická aliancia, vďaka ktorým
nasadenie armády prelomilo ich odpor. Počty
platí, že veľké štáty v Európe si zväčša riešia
mŕtvych sa odhadujú na 700 až 1200, vrátane
spory s menšími mierovou cestou.
rumunského diktátora a jeho manželky Eleny.
Bez týchto dvoch inštitúcií by Európa bola
V skutočnosti však nebolo násilie v Rumunsku
oveľa menej príjemným miestom na život,
prvým, ktoré bolo spustené kolapsom
ako dnes je.
komunistického bloku. Táto smutná česť patrí
vojne medzi Arménskom a Azerbajdžanom
(vtedy ešte dvoma republikami Sovietskeho ■ Zhubné dedičstvo boľševikov
zväzu), ktorá vypukla už v r. 1988. Vojna v menej
Prečo zrazu toľko násilia? Časté vysvetlenie je,
intenzívnej forme tam pokračuje dodnes (!) a že komunizmus držal pod pokrievkou rôzne nakaždý rok pri prestrelkách umiera niekoľko ľudí. cionalistické vášne, ktoré sa odtrhli z reťaze, keď
Sovieti poľavili kontrolu. To však bagatelizuje
■ Štvrť milióna obetí
zhubnú úlohu samotných komunistov. Tí zasiali
Začiatkom 90-tych rokov už to išlo ako na semiačka budúcich vojen ešte za hlbokej totality.
bežiacom páse: občianske vojny v Gruzínsku Obzvlášť Stalin bol veľký manipulátor, ktorý
(1991-93), v Tadžikistane (1992-97), konflikt v vládol metódou rozdeľuj a panuj. V jeho časoch

Väčšina bojov sa odohrala dávno a ďaleko
od nás, ale jedno poučenie z nich je dodnes aj
pre Slovensko aktuálne. Mier nesmieme brať za
samozrejmosť, lebo všetky krajiny sú za určitých
okolností schopné násilia. Garantmi pravidiel a stability sú dnes pre nás Európska únia
a Severoatlantická aliancia, vďaka ktorým platí,
že veľké štáty v Európe si zväčša riešia spory
s menšími mierovou cestou. Bez týchto dvoch
inštitúcií by Európa bola oveľa menej príjemným
miestom na život, ako dnes je.
Tomáš Valášek

■

Zabudnuté boje o pokoj

Slovenčina naša
Nie kružítko, nie tlačítko
a nie lízatko, ale kružidlo, tlačidlo, lízanka.

■

Násilie hrozí stále

O autorovi
Tomáš Valášek je riaditeľom európskych operácií Carnegie nadácie
pre medzinárodný mier a bývalým
veľvyslancom Slovenskej
republiky pri NATO.

Slovenčina naša
Nie meme (opakujúca sa
virtuálna častica kultúrnej informácie), ale mém.

www.renovacia-dveri.eu
w
Obhliadka,
poradenstvo
- renovácia
ren
dveri
a cenová
ponuka u Vás
- kľučky,
kľu
zámky, sklo
doma - služba
- nové
nov dvere a zárubne
zdarma !!!
- renovácia
ren
vstavaných skriň

NAŠE SLUŽBY PRE VÁS:
NAŠ

41-0133

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

renovacia@renovacia-dveri.eu
renovac

6

94-0008-3

Stredná Európa je dnes pokojná a bez konfliktov; rozpočty na obranu a veľkosti ozbrojených
síl u väčšiny našich susedov klesli na zlomok
toho, čo bývali za studenej vojny. Ešte krátko po
rozdelení Československa malo Slovensko 53 tisíc
vojakov, dnes máme o dve tretiny menej.

POLITICKÁ INZERCIA, ZAMESTNANIE

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
»Predám v obci Čierna Voda
okr. Galanta, pekný znížený
poschodový rodinný dom,
5-izbový, všetky inž. siete,
plastové okná, ústredné
kúrenie, cena 115 000 €.
Tel.: 0905 509 586

Odmena 4 € brutto / hodina
Bližšie informácie v pracovných dňoch
od 9.00 do 15.00 hod.

Kontakt:

0911 151 992

PRIJMEME UPRATOVAČKY
Bratislava - Staré Mesto,

na upratovanie kancelárií, práca na privyrobenie,
ponúkaný plat: 220,- EUR čisté
2 hodiny denne od 07:30 - 09:30 hod, dostupnosť
č.1,4,9
č.93,91,191,30,37,70,88 nastup: ihneď
Volajte od 09:00 hod do 16:00 hod.
na 0905 756 560, prípadne píšte na praca@euclean.sk

06 POZEMKY / predaj

&2#!*%41)#&
 ,*,(
$/($/(
31)#&(+(!".$/(-*
!%/(0*+
*
(0$"&41"
   
(!"   #' !#*
! &'!"   "
!,#'#%,2!"#'+
-'!
 6)&.
-&2!-&#!$!"
#'+ &'!" #'! 
& 2),2!"
!&'!#
!-.1# +! #,  
!0'! # 0- !-.1
!&#/
!&'!"#/
#0"#0--+
#'&1!& !"
#* !, '!  &
 !#0#""."
!   !%
&&2"  

08 STAVBA
»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku.
T.č.: 0905 925 991

09 DOMÁCNOSŤ

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0094

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

garancia platu 1000 €/mes.

Lincos, s.r.o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava
prijme

POŽIADAVKY:

■ príjem, výdaj, uskladnenie tovaru
■ komunikácia so zákazníkmi
■ fakturácia v programe Pohoda
■ admin. práce v predajni a sklade

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ

Kontakt : 0915 827 774 info@lincos.sk

 


13 RÔZNE / predaj

■ VP na VZV a znalosť autoservisných a garážových náradí a strojov
■ programy MS Office a práca
s PC, jazyk: NJ alebo AJ

PLAT : 1 000 € BRUTTO

»Kúpim staršiu vzduchovku
alebo babetu.
Tel. 0907 374 235
»Kúpim rôzne starožitnosti
aj v poškodenom stave.
Tel.: 0903 753 758
»Kúpim akordeón, heligónku. 0915 876 860

12 DEŤOM

SKLADNÍKA -PREDAVAČA

NÁPLŇ PRÁCE :
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11 HOBBY A ŠPORT

prijme do TPP aj živnostníkov

14 RÔZNE / iné
32-0155
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»Kúpim vinohrad v Bratislave, Svätom Jure, Pezinku
alebo okolí. Platba v hotovosti 0918 479 756
»Kúpim väčší alebo menší
byt v Bratislave
0918 479 756

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

07 REALITY / iné
»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507
»Kúpim garáž v Bratislave.
Platba v hotovosti 0918 479
756
»Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt 35 km od Bratislavy. Tel. 0903 765 606
»Kúpim stavebný pozemok
v Bratislave vhodný na
stavbu rodinného domu.
Nie RK 0918 479 756

  

07 REALITY / iné

  
 

»Doučovanie cez telefón,
e-mail: zaklady.matematiky@gmail.com

   

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»Hľadám kamarátku do 50
rokov. Tel. 0940 535 403
»Hľadám diskr ženu 0911
348 694

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

0905 758 469
0905 877 690

94-0134

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

  
 

Spoločnosť z Nitry
Damaro Slovakia s.r.o

prijme

vodiča MKD

na pravidelné trasy
Víkendy doma, prípadne
podľa obojstrannej dohody

Plat 770€ (+ diéty a
odmeny, oboje na páske)
= 1600 € na účet vodiča
Zodpovednosť
Vodičské oprávnenie C+E
KKV a zdravotné testy

Kontakt: 0948 723 767

BV 19-42 strana
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45-0314

02 AUTO-MOTO / iné

poobede od 13:00 do 17:00 hod.
v Bratislave v centre mesta

52-0016-12

01 AUTO-MOTO / predaj

Občianska
riadková
inzercia

HĽADÁME PANI NA
UPRATOVANIE

32-0056-7

Občianska
riadková
inzercia

7
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BRATISLAVSKO východ

ZDRAVIE / SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

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

34-0181

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

PRIJMEME

Skladník

(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar

(Rakúsko)

Mäsiar-pomocník

(Rakúsko)

od 850 eur do 1300 eur

3000 EUR/mesačne Brutto

NÁJDEME PRÁCU

KAŽDÉMU

2400 EUR/mesačne Brutto

pracovné pozície v ČR

adník
Pomocný záhr
čne Brutto
3000 EUR/mesa

0800 500

091

www.konstrukter.sk

operátor výroby
vodič vzv - zvárač
zoraďovač - kvalitár
a iné

98-0005

0903 431 350

LINKA

Á INFO
BEZPLATN

85_0695
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