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Týždenne do 100 200 domácností

6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

66-0007-3

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
UNIVERZAL TRADE s.r.o.

JESENNÉ ZĽAVY

Žalúzie, sieťky, rolety aj hliníkové

GARANCIA NAJLEPŠEJ CENY
E-mail: okna@univerzaltrade.sk

32-0013-11

94-0172

Tel.: 0905 474 663 , Závodná 3, Bratislava
www.univerzaltrade.sk

akcia
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Inšpirujte sa
vo Vašej najbližšej
predajni BRENO
s najširším sortimentom
podlahových krytín / 5x v SR

kusové
koberce

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

,
21
27
16,
cena za rozmer 67x120 cm

máme

70 /ks
Platí do 30. 11. 2019 alebo do vypredania zásob.
Za prípadné tlačové chyby neručíme. Zobrazené fotografie
sú len ilustračné. Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Poradenstvo
a individuálny prístup

Rezanie podlahovej
krytiny na mieru

najväčší výber

kobercov, PVC a vinylu

bytové PVC

ponúkame tiež v šírkach

5m

Komplexné služby zákazníkom sú pre nás samozrejmosťou
Obšívanie
kobercov

Váš tovar Vám
dovezieme po celej SR

Koberec aj PVC Vám
profesionálne nainštalujeme

LQ]HUDW%UHQR5HJLRQSUHVV6.B[LQGG

-15
pri nákupe

%

Platí len do 30. 11. 2019!

Vz�ahuje sa iba na tovar v predajni. Z�avy sa
nes�ítavajú. Neplatí spätne, na služby,
na akciový tovar, ani na objednávku.
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52-0001-1

materiál 100% PP Frisé, výška vlasu 8 mm,
viacej vzorov, farebných kombinácií a rozmerov

Regionpress 11/2019
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Svetový deň diabetu ( 14. november) sa pripomína od roku 1991 a je
podporovaný Medzinárodnou diabetologickou federáciou, Svetovou
zdravotníckou organizáciou a OSN.
V tento deň roku 1891 sa narodil
kanadský fyziológ Frederick Grant
Banting, ktorý spolu s Charlesom
Bestom v roku 1921 vynašli inzulín.
Diabetes mellitus, alebo po slovensky cukrovka, je chronické metabolické ochorenie, ktorého základnou črtou
je zvýšená hladina cukru v krvi – hyperglykémia. Spôsobuje je porucha
tvorby a uvoľňovania hormónu podžalúdkovej žľazy – inzulínu, prípadne
jeho nedostatočným využitím v tkanivách. Ide o nevyliečiteľnú chorobu,
ktorá v prípade neskorého rozpoznania alebo nesprávnej liečby prináša
svojmu nositeľovi mnohé komplikácie
s následnou možnou invalidizáciou
alebo dokonca môže viesť k predčasným úmrtiam. Manifestácia cukrovky
(hlavne 2. typu) skracuje život chorého až o 15 rokov. Príčinou úmrtia sú
hlavne ochorenia srdcovo-cievneho
systému.
Prvá známa zmienka o cukrovke
sa nachádza už na staroegyptskom papyruse z roku 1550 pred našim letopočtom, kde je popisovaná ako ochorenie
sprevádzané zvýšeným močením, kde
sa „mäso a kosti strácajú do moča“.
Chorí zomierali v bezvedomí, často

extrémne vychudnutí. V okolí sa šíril
zvláštny zápach.
Názov diabetes bol po prvýkrát
použitý až v 2. storočí po Kristovi. Pochádza z gréčtiny a je zložený z dvoch
slov: dia – cez a baino, čo znamená
idem. Spojením vzniká názov prietok,
alebo aj v slovenčine ľudovo používaná úplavica. Až o 15 storočí neskôr
– v roku 1674 anglický lekár Thomas
Willis moč chorých ochutnal a zistil,
že je sladký – akoby nasýtený cukrom
a medom. Na základe tohto poznatku
W. Cullen v roku 1787 pridal prívlastok
mellitus, ktorý má pôvod opätovne
v gréčtine a pochádza zo slova meli,
čo znamená med. Tak vznikol v 18. storočí názov, ktorý sa používa dodnes –
diabetes mellitus, teda medová alebo
cukrová úplavica – cukrovka. Na konci 19. storočia bol zistený vzťah medzi
podžalúdkovou žľazou a cukrovkou.
Začiatkom 20-tych rokov 20. storočia
došlo k ďalšiemu objavu – Rumun
Paulesco z podžalúdkovej žľazy získal
látku – inzulín (aj keď sa vtedy ešte
takto nenazýval).
Prvý diabetik, ktorý
dostal injekciu inzulínu,
sa volal Leonard Thomson. Bolo to 23. januára
1922 v Toronte.

0905 799 782

PALIVOVÉ DREVO
0911 990 463

PONUKA PRÁCE
16-03

Martinčekova 17
BRATISLAVA
bratislavsko@regionpress.sk

»
Komerčná
riadková
inzercia

NÁTER BYTOVÝCH
DVERÍ A OKIEN

02/659 674 21, 0905 621 229

Dispečing SK - 0950 333 222

16-0085

Redakcia:

VIZITKY

45-0006

BRATISLAVSKO
Diabetes mellitus má svoj deň
západ
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HĹBKOVÉ

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

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

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

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

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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»www.vodo-instalater.sk
0903 557 127
»Vodoinštalatér 0904 307
824

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY
»Ma ľov k y - r ýc hle - č isto
0905 723 981
»Maľby, podlahy 0915 462
513

Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov

OPRAVA CHLADNIČIEK

OKIEN

0903 791 159

24-0019

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

VODA-KÚRENIE-PLYN

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

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

POLIENKA aj GUĽATINA

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

OPRAVA TV, ELEKTRO

KRTKOVANIE

PONUKA PRÁCE
ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

KANALIZÁCIE

DOVOLENKA

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

KRTKOVANIE
REMESELNÍCI

NON STOP

www.upchaty-odpad.sk

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

ČISTENIE

ČISTENIE
0915 213 700

»ZIMMERMANN 0905 54 74
76
»Matúš 0905 616 431

OPRAVA PRAČIEK

PALIVOVÉ
DREVO

16-03

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

preto z jeho správania musí byť zrejmé,
že mal úprimnú snahu riešiť svoj dlh
v medziach svojich možností a schopností. Prekážkou na podanie návrhu na
vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na
určenie splátkového kalendára je výkon
trestu odňatia slobody. Významnú úlohu v prípade oddlženia fyzickej osoby
zastáva Centrum právnej pomoci. Od
roku 2017 je rozšírená pôsobnosť Centra
právnej pomoci v oblasti poskytovania
právnej pomoci verejnosti. Zákonodarca stanovil, že táto inštitúcia alebo advokát ňou určený je jediným subjektom
oprávneným, a za splnenia zákonných
podmienok aj povinným zastupovať
dlžníka pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo pri podaní návrhu
na určenie splátkového kalendára, a to
až do momentu kým súd uznesením
neustanoví správcu konkurznej podstaty. Určitú ochrana pred zneužívaním
právneho inštitútu oddlženia predstavuje ustanovenie Zákona o konkurze
a reštrukturalizácii v zmysle ktorého sa
môže dlžník opätovne domáhať oddlženia najskôr po uplynutí desiatich rokov
od vyhlásenia konkurzu alebo od určenia splátkového kalendára.

»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce
0940 384 665
»Maľujem natieram vyspravujem domy byty 0944
484 794
»GLAZOVANIE VANÍ. 29 rokov
prax, 5 rokov záruka. Cena
70 €. Tel.: 0904 267 926
www.glazovanievani.estranky.sk

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

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY
16-0010

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

Právna úprava oddlženia fyzických
osôb konkurzom je pomerne nová,
bola zavedená v roku 2017, a je taktiež
nepresne označovaná aj ako osobný
bankrot.
Ide o právnu úpravu, ktorá sa týka fyzických osôb. Primárnym účelom oddlženia je umožniť širokému okruhu zadlžených fyzických osôb zbaviť sa svojich
dlhov rýchlym a efektívnym spôsobom,
a to vo forme oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Procesnoprávny inštitút oddlženia teda predstavuje možnosť, prostredníctvom ktorého
sa fyzické osoby – dlžníci môžu legálnym spôsobom zbaviť svojich dlhov. Medzi jednotlivými formami oddlženia
nachádzame určité rozdiely, pričom
základným rozdielom je vzťah dlžníka
k svojmu majetku. V prípade oddlženia
konkurzom príde dlžník o celý svoj majetok a v prípade splátkového kalendára
je dlžníkovi umožnené ponechať si majetok, ak bude schopný aspoň čiastočne
uspokojiť pohľadávky svojich veriteľov
podľa súdom určeného splátkového kalendára. Na to, aby sa dlžník mohol domáhať oddlženia musí spĺňať niekoľko
zákonom stanovených podmienok.
Dlžník musí byť fyzickou osobou
(pričom sa nerozlišuje, či ide o fyzickú
osobu podnikateľa alebo nepodnikateľa), musí preukázať platobnú neschopnosť a že sa voči nemu vedie exekučné
alebo obdobné vykonávacie konanie.
Dlžník musí mať aj poctivý zámer, a

REMESELNÍCI

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

Konkurz v prípade fyzickej osoby
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

»Hľadáme opatrovateľku
na zastupovanie na 24
hodín. Strava a ubytovanie
zdarma + ﬁnančná odmena. Tel.: 0905 386 852

ELEKTROINŠTALÁCIE
Karol Mikláš

10-0029

2

KÚPIM

auto-moto

bratislavsko západ
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politická inzercia / služby

www.renovacia-dveri.eu

Chceme úspešné a spravodlivé Slovensko
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Odeská ulica 75, 821 06 Bratislava,

renovacia@renovacia-dveri.eu
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Veronika Remišová,
 

H�aáe oýh oeo o íu!

94-0008-3

obhliadky: 0905 605 934
prevádzka: 0948 288 791

0904 444 031

Mgr. Petra Jablonická

0905 314 690

313 900 €

ID 34377
Priestranný 6-izbový rodinný dom s
dvomi samostatnými ²vstupmi a garážou,
lukratívna lokalita neďaleko centra
mesta, Bratislava – Petržalka, 400 m2

www.TUreality.sk

59-0078

    
 $# 

Obhliadka,
poradenstvo
- renovácia dveri
a cenová
ponuka u Vás
- kľučky, zámky, sklo
doma - služba
- nové dvere a zárubne
zdarma !!!
- renovácia vstavaných skriň

NAŠE SLUŽBY PRE VÁS:

33-0039
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financie, zamestnanie

PRIJMEME
835$729$ÿ.<

v Bratislave

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

NDF spol. s r.o., Trenčianska Teplá prijme

VODIČOV na ZVOZ CUKROVEJ REPY

Obdobie november 2019 - január 2020 s možnosťou pokračovania v PP.
Plat min. 70 €/deň. Mesačný dochádzkový bonus
až do výšky 200€. Bezplatné ubytovanie.
Požiadavky: VP sk. C+E, KKV, TK, lek. prehl., psych. vyšetrenie vodiča.
vodiča
Prax s vyklápacím návesom výhodou.

0905 799 782

Info: 0902 924 400, praca@ndf.sk

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku, aj pre mužov!

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

garancia platu 1000 €/mes.

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

PONÚKAM PRÁCU

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!

Typ práce: Upratovacie a čistacie práce
Hodinová mzda: 3,50 € / hod. v čistom

85_0690

V prípade záujmu volajte na telefónne číslo
uvedené nižšie

0907 942 241

32-0160

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ

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
ELEKTRONIKOV
EXPEDIENTA
Mzda od 820 € - 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

BZ 19-45 strana
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52-0161

Bližšie informácie:

75-06-8

Facebook: aiwsk

v priemyselnom parku DNV v Bratislave

32-0137

www.aiw.sk

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0094

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

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
Kritériá
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

36-0007

Mzda: 3,5868 €/h. brutto
Nástup ihneď.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
91-0163

info@mediatorsk.sk

príjme strážnikov na prevádzky

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

Obchodné zastúpenie:
Železničiarska 20, Bratislava
0911 086 232

SBS GUARDING s. r. o.

PRIJMEME
SPOĽAHLIVÉ PANIE

0905 758 469
0905 877 690

KONTAKT: ���� ��� ���

24-0025

Ahoj,
som nová, lepšia pôžička.
Plať za mňa, koľko chceš.

na upratovanie výrobných priestorov a
kancelárií - PO-PIA, prípadne na víkendové
upratovanie. Ponúkaný plat od �,����hod.

99-0205
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SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii

rokov

5

NOVEMBER 89
Ako bude vyzerať Európa a svet o ďalších tridsať rokov?

Nielen v ľudskom živote, ale aj živote krajiny sú tri desaťročia veľmi dlhé obdobie. Od roku 1989 sme stihli odísť zo spoločného štátu
s Čechmi a vstúpiť do EÚ a NATO. V Európe pred troma dekádami neexistovala ani spoločná mena v EÚ, ani voľný pohyb bez hraníc.
Ak sa za 30 rokov zmenilo tak veľa, ako budú
vyzerať Slovensko, Európa a svet v roku 2049?
Odpoveď nie je príjemná. Nikdy od revolučného
roku 1989 nečelila Európa toľkým výzvam, ako
dnes. Na susednej Ukrajine je už šiesty rok vojna,
ktorá si vypýtala 13 tisíc obetí. Ďalší dvaja susedia,
Maďarsko a Poľsko, sa odkláňajú od demokracie.
Európska únia síce ustála aj migračnú krízu
aj krízu eurozóny, ale protieurópske nálady
bublú pod povrchom. Rusko aj Čína sa snažia
podkopať jednotu členov Únie a Severoatlantickej
aliancie a oslabiť obe inštitúcie. Spojené štáty
kedysi pomáhali zakladať EÚ, dnes ju Donald
Trump otvorene sabotuje. Po desiatkach rokoch
rozširovania zóny voľného obchodu sa trhy
veľkých štátov začali zatvárať.

Dosiahli sme veľa

Pre Slovensko sú to všetko zlé správy. Situácia
v Európe po roku 1989 nám veľmi vyhovovala.
Vďaka EÚ v Európe jasne platí, že väčšie štáty
musia rešpektovať zvrchovanosť a názory
menších, vrátane nás. Vďaka NATO sa územiu
jeho členov už sedem dekád vyhýba konflikt.
Slovensku tiež nahráva, že vieme obchodovať
s celým svetom, vytvoriť tak pracovné miesta
a zdvihnúť životnú úroveň ľudí u nás. A tisíce
Slovákov dnes môžu slobodne cestovať, študovať,
pracovať či podnikať v Európe a vo svete.

Práce vo výškach

0903 969 611

Dezinfekcia priestorov
účinná 2 roky!

nanosterile.eu
bfacleaning.sk/nanosterile

Kontakt: 0918 454 003

32-0050-4

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

ako spoločný trh EÚ rozšíriť na služby či digitálnu
ekonomiku, nech členské štáty spoločne rastú a
Odpoveď na to, ako bude vyzerať Európa v bohatnú. A ako zastaviť globálne otepľovanie, aby
roku 2049 sčasti záleží na tom, či sa slovenská sme si v tom zhone po prosperite nezničili životné
európska a zahraničná politika zmobilizuje, a či prostredie.
sa aj našim politikom, odborníkom a diplomatom
podarí udržať duch spolupráce a kompromisu vo ■ Niet malých a veľkých
svete. Tú alternatívu – súperenie a konfrontáciu
Tu neplatí to občasné slovenské, že sme príliš
– sme už v minulom storočí zažili a žiaden
rozumný človek si nepraje reprízu. Čo vieme teda malí na to, aby sme niečo za hranicami ovplyvnili.
Aj tie menšie krajiny – a často sú to práve menšie
v najbližšej budúcnosti urobiť?
krajiny – vedia vyriešiť problém či sprostredkovať
dohodu lepšie ako veľké, lebo sa na ich nápady
Treba chrániť stabilitu a prosperitu
svet pozerá menej podozrievavo. A dobré idey sa
Európy tým, že pomôžeme posilniť
rodia v krajinách bez ohľadu na počet obyvateľov;
inštitúcie, ktoré na súčasné pravidlá
veľké krajiny nemajú monopol na múdrosť.
hry dozerajú.
Slovensko má aj talentovaných ľudí, aj relatívne
dobrú reputáciu v Európe a vo svete, len to chce
■ Spolupráca s Bruselom
mať v zahraničnej politike jasno a zhodu medzi
V prvom rade musíme ísť sami príkladom. čelnými predstaviteľmi štátu. A práve tá nám dnes
Ak budeme zneužívať krízy ako tú migračnú na chýba ako soľ.
Tomáš Valášek
získavanie vnútropolitických bodov búšením do
„Bruselu“, tak nás nikto v EÚ či Aliancii nebude
brať vážne. V druhom rade to chce chrániť stabilitu
a prosperitu Európy tým, že pomôžeme posilniť O autorovi
inštitúcie, ktoré na súčasné pravidlá hry dozerajú. Tomáš Valášek je riaditeľom euTreba prispieť vlastnou energiou a nápadmi rópskych operácií Carnegie nadácie
k dokončeniu reformy bankového systému či pre medzinárodný mier a bývalým
veľvyslancom Slovenskej
migračnej politiky v EÚ, aby Únia lepšie predišla
republiky pri NATO.
budúcim krízam. Je aj na Slovensku, aby poradilo,

Spolupráca, nie rozkol

Slovenčina naša
Prechod je zmena
stavu, priechod je miesto, kade sa prechádza.

Nie varianta, ale variant. Slovenčina naša
Nie pernamentka, ale permanentka.
PLASTOVÉ
a hliníkové

OKNÁ

okná na schodiská,
pivnice, byty
HLINÍKOVÉ BRÁNY
POŠTOVÉ SCHRÁNKY

KVALITNÉ OKNÁ
KVALITNÁ A ČISTÁ
MONTÁŽ

02/ 64 284 315
0905 47 91 92
Y
AV

52-0003

ZĽ
alex9@stonline.sk
Drobného 27, 841 01 Bratislava
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POLITICKÁ INZERCIA / služby

bratislavsko západ

02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Prenajmeme zariadenú
izbu so samostatným vo 4-i
byte v Petržalke študentke
alebo zamestnanej žene nefajčiarke. 0905 269 005

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Vezmem do prenájmu
záhradu s chatkou v BA a
okolí 0902 560 623
»Kúpim garáž v Bratislave.
Platba v hotovosti 0918 479
756
»Kúpim stavebný pozemok
v Bratislave vhodný na
stavbu rodinného domu.
Nie RK 0918 479 756
»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507
»Kúpim väčší alebo menší
byt v Bratislave 0918 479
756

Občianska
riadková
inzercia

Slovenčina naša
Nie
posilovňa, ale posilňovňa.

08 STAVBA

Pripravení prevziať
zodpovednosť

Chceme menej štátu a nižšie dane

»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

Slovenčina naša
Nie ješitný,
ale márnomyseľný, samoľúby.

09 DOMÁCNOSŤ

Frézovanie

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

komínov

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staré mince, bankovky, odznaky, hodinky.
Tel.: 0903 753 758
»Kúpim rôzne starožitnosti
aj poškodené.
Tel.: 0903 753 758

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

12 DEŤOM

ZĽAVAEZ

13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné

NA NER

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

»Kúpim hodinky Schaffhausen. Tel. 0944 137 683

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Toto všetko, keď bude, budeme mať nižšie dane.
A my v SaS vravíme, že menej daní znamená
viac vašej osobnej slobody. Preto,
lebo vy budete rozhodovať o tom,
čo budete robiť s peniazmi, ktoré
ste si vy zarobili. Chceme, aby sa
na Slovensku oplatilo pracovať,
podnikať a žiť.
predseda SaS
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CHCETE SI PODAŤ
INZERÁT ?

Školstvo
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ZASKLIEVANIE
BALKÓNOV A LODŽIÍ
JEME
POSKYTU

,
NÝ SERVIS
POZÁORNUTOČVANÝCH SYSTÉMOV
NAMI M

ZADARMO

VACÍCH
ZASKLIE OV
M
É
T
S
SY
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AKCIA na rok 2019 podľa výberu
ĂĄŖøðúýðÿāĎóûþúąôăøýþąŭóāűøðú
Ăøôśúðÿāþăø÷üĈĉĄ

yýþűĂăôąýĎĉĽðąðZÿāøþñùôóýĎąúôYEZĉðĂúûôýı

POŠLITE SMS

Demontáž a odvoz starých rámov ZDARMA

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)

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

www.bomax.sk

BZ 19-45 strana

Chceme, aby ste ušetrili
na učebniciach pre deti

Ruku hore, kto si ešte pamätá učebnice zadarmo? Dnes na ne doplácame niekoľkokrát. Najskôr
sa z našich daní nakúpia často nepoužiteľné knihy. Keďže sú buď nekvalitné, alebo zastarané,
deti sa z nich neučia a končia niekde na kope
v školských suterénoch. A nakoniec rodičia musia
z vlastnej peňaženky platiť za také, z ktorých žiaci
získavajú vzdelanie.
Nie, nie je to v poriadku. Naša ústava zaručuje
bezplatné vzdelanie na základných a stredných
školách. Navyše, systém, akým štát nakupuje
a dodáva učebnice, je zúfalý – ide o doslova vyhodené peniaze.
To, o čo sa v strane SaS snažíme, sa volá otvorený trh. Funguje v celej Európe, okrem troch krajín
a Slovenska.
Ministerstvo školstva má len odporučiť viacero
vhodných učebníc na daný predmet a vyčlenené
peniaze na učebnice poslať na školy . Z nich si
riaditelia škôl sami vyberú, z ktorých budú učiť.
Deti tak získajú kvalitnejšie vzdelanie. Nebude sa
zbytočne míňať za nekvalitu a ušetrí sa
aj na verejnom obstarávaní. Prax
o okolitých štátov naznačuje, že
by rodičia nemuseli platiť ani za
učebnice na cudzí jazyk. Ten je
síce povinný, no bez zabezpečených materiálov. V rodinách by tak
zostalo viac peňazí na život.

Branislav Gröhling

94-0005-1
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Menej štátu znamená:
- menej regulácií ✔
- menej formulárov ✔
- menej povolení ✔
- menej poplatkov ✔
- menej kontrol ✔
- menej pokút ✔
- menej korupcie ✔
- menej úradov ✔
- menej byrokracie ✔
- menej buzerácie! ✔

Richard Sulík

08 STAVBA
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Politické strany na Slovensku sa predbiehajú, čoho dajú občanom viac. Strana Sloboda
a Solidarita má ako jediná vo svojom programe
jasno a vie aj to, čoho vám dá MENEJ. My v SaS
si myslíme, že štát sa príliš montuje do života
ľudí, príliš im diktuje, ako majú žiť. A preto hovoríme – menej štátu, a to znamená nižšie dane.

podpredseda SaS

7
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01 AUTO-MOTO / predaj

Slovenčina naša
Nie váha
tovaru, ale hmotnosť tovaru.

15-0004

Občianska
riadková
inzercia

7

zdravie / služby
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PRESADZUJEME ZÁKONY
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Slovensko neriadi ani predseda vlády, ani
TEVPEQIRX 7PSZIRWOS VMEHME Z]FEZSZEÐM
OXSV° HSO¤ŁY YTPEXMĨ ĤX¤XR]GL ½VEHR°OSZ
HSWEH^SZEĨ HS JYROGM° WZSNMGL āYH° EN
Z]FEZMĨWTV¤ZR]VS^WYHSO
8EO WE WXEPS ŁI XVSNR¤WSFRÀ TVIQM¬V FÀZEP
Yc SHW½HIR¬LS HEċSZ¬LS TSHZSHR°OE ŁI
ĤX¤XRE XENSQR°ÐOE ^E 71)67( FÀZE Zc F]XI
OXSVÀ HSWXEPE EOS SHQIRY ^E Z]FEZIRMI
WTV¤ZR]GL
VS^WYHOSZ
TSHTVIHWIHE
TEVPEQIRXY VMIĤM SFWEH^SZERMI ZÀ^REQRÀGL
TSWXSZ Wc QEǽ¤RSQ WYHGSZME WM TS^EWXEZYN½
ZÀOSRJYROGMIEŁOIÒWETVIZEP°ŁIREQMIWXS
ZPEWXR¬LS ZIHSQME Ec WZIHSQME Z]H¤ZEPM
VS^WYHO] TSHāE TSO]RSZ QEǽI  Slovensko
HRIWRITEXV°SFÐERSQEPISVKERM^SZERIN
WOYTMRI WYHGSZ TVSOYV¤XSVSZ ZP¤HR]GL
TSPMXMOSZ TSPMGENXSZ OXSV° TSH ZIHIR°Q
Z]FEZSZEÐSZ ^EFI^TIÐSZEPM TVI WIFE
REZ^¤NSQ QRSŁWXZS WPYŁFMÐMIO ZÀLSH
JYROGM° Mc ÐMIVR]GL RI^HERIRÀGL TIċE^°
4VIHEPM R¤W ZĤIXOÀGL ^E WZSN PY\YWRÀ ŁMZSX
8¤XS SVKERM^SZER¤ WOYTMRE ^EOVÀZE WZSNY

^PSHINMRYEc^EXMEāÐSTVIWIFEOVEHRIQMPM¶R]
āYÒSQ TSHLEH^YNI SQVZMRO] Zc TSHSFI
ZPEOSZ^EHEVQSEPIFSZMERSÐRÀGLTV°WTIZOSZ
Oc H·GLSHOSQ 4VMXSQ OIF] RIVS^OV¤HEPM
ZIVINR¬ ǽRERGMI RISOV¤HEPM WPYĤRÀGL āYH°
EcRIOSVYQTSZEPMWTVEZSHPMZSWĨFSPSF]ZMEG
TIċE^° RE ^EFI^TIÐIRMI H·WXSNR¬LS ŁMZSXE
TVIZĤIXOÀGL
8SXSTSZEŁYNIQI^ENIHIR^cRENZ§ÐĤ°GL
^PSÐMRSZZSÐMSF]ZEXIāSQ7PSZIRWOE
4VIXSSH^EÐMEXOYZSPIFR¬LSSFHSFME
STEOSZERITVIHOPEH¤QIHSTEVPEQIRXY
R¤ZVL]^¤OSRSZScTVIYOE^SZER°
T·ZSHYQENIXOY^EZIHIR°LQSXRIN
^SHTSZIHRSWXMZIVINRÀGLJYROGMSR¤VSZ
ÐMSc^SHTSZIHRSWXM^EĤOSHYWT·WSFIR½
TVMZÀOSRIZIVINRINQSGM8MIYQSŁRME
SHLEPMĨEcTSWXMLSZEĨZĤIXOÀGLOXSV°
^RIYŁ°ZEN½WZSNYQSGRERI^¤OSRR¬
SFSLEGSZERMIWE:P¤HREOSEP°GME
TVMNEXMIXÀGLXS½ÐMRRÀGL^¤OSRSZ
Z]XVZEPSSHQMIXE(RIWYŁZMIQITVIÐS

2ETVMIOW½ÐEWR¬QYWXEZYWTSPSÐRSWXMZcLRYX°
3Ā%23 ZIV°QI ŁI 7PSZIRWOS Q·ŁI F]Ĩ
Z^HIPERSYWPYĤRSYESXZSVIRSYOVENMRSYOHI
WEWXEXSÐR°EÐIWXR°SFÐERMEFYH½QEĨPITĤMI
%X°OXSV°OVEHR½ETSHZ¤H^EN½WEFYH½QEĨ
LSVĤMIEOSWEQEN½HRIW:IV°QIŁIREREĤY
OVENMRY FYHIQI Q·GĨ F]Ĩ LVH° RMIPIR OZ·PM
REĤINTV°VSHIREĤMQĤTSVXSZGSQZ]R¤PI^GSQ
YQIPGSQ E ĤMOSZRÀQ āYÒSQ EPI EN TVIXS
ŁI REĤE OVENMRE FYHI WTVEZSZER¤ HSFVI E
HSFVÀQMTSPMXMOQM7QISXZSVIR°OWTSPYTV¤GM
WSZĤIXOÀQMÐIWXRÀQMTSPMXMOQMOXSVÀQMHI
SPITĤ°ŁMZSXāYH°ERMISOĤIJX]SPMKEVGLSZE
ZPEWXR¬SFSLEXIRMIģX¤XQYW°HEĨRENEZSŁI
WEZMITSWXEVEĨRMIPIR
S āYH° OXSV° RIGLG½
ÐM RIQ·ŁY TVEGSZEĨ
EPI ŁI WM Z¤ŁM TSGXMZS
TVEGYN½GMGLāYH°OXSV°
TSGXMZSTPEXMEHERIE
SHZSH] WXEVEN½ WE S
VSHMRYEZ]GLSZ¤ZEN½
WZSNIHIXM

436%>1)743091%*-9

:]ĤIXVSZERMI 1EVM¤RE /SÐRIVE Z W½ZMWPSWXM W JEPĤSZER°Q
QMPM¶RSZÀGL ^QIRMIO XIPIZ°^MI 1EVO°^E YOE^YNI EOS QEP RE
TSZIP WYHGSZ TVSOYV¤XSVSZ EN TSHTVIHWIHY TEVPEQIRXY ^E
WXVERY71)67(1EVXMRE+PZ¤ÐE4SHāE^ZIVINRIRINOSQYRMO¤GMI
WM 1EVXMR +PZ¤Ð Z]QIRMP W 1EVM¤RSQ /SÐRIVSQ WXSZO] WTV¤Z E
TSOVEÐSZEPZMRXIR^°ZRINOSQYRMO¤GM°ENTSZVEŁHIRSZMR¤VE.¤RE
/YGMEOE2E/SÐRIVSZIŁIPERMISZTP]ZċSZEPZÀFIVSZ¬OSRERMEZ
WTSPYTV¤GMW/SÐRIVSQFSNSZEP^EHSOSRÐIRMITI^MRWOINWOP¤HO]

W /SÐRIVSQ VMIĤMP QMPM¶RSZÀ FM^RMW W TS^IQOEQM RE ÏMIVRIN
ZSHI 2E STP¤XOY /SÐRIV Z]XVZEPS FSNSZEP ^E Z°ĨE^WXZS 71)69
ZSZSāF¤GLEǇWXEVEPWEǅSHSFVÀQIHM¤PR]SFVE^WZSNMGLSTMÐMIO
4VI 1EVXMRE +PZ¤ÐE Z]FEZMP VMEHIRÀ VS^LSZSV Z Q¬HM¤GL GI^
RSZMR¤VOYOXSV¤TVIRILSVSFMPEĤTMREZ½VSFSXYEYZIVINċSZEPE
ÐSOSāZIO TSHāE NILS ŁIPERME :]ĤIXVSZERMI TSHZSHY WS
^QIROEQMYOE^YNIŁI1EVXMR+PZ¤ÐRIWP½ŁMPSFÐERSQ7PSZIRWOIN
VITYFPMO]EPIQEǽ¤RSZM/SÐRIVSZM7TVIRIZIVMPWEWZSNQYWāYFY
TSWPERGE R¤VSHRIN VEH] E TVIXS OEŁHÀ ÒEPĤ° HIċ OXSVÀ ^SXVZ¤
ZSJYROGMMTSHTVIHWIHYR¤VSHRINVEH]NITVI7PSZIRWOSETVI
ZĤIXOÀGL SFÐERSZ FI^TIÐRSWXRÀQ VM^MOSQ 2ETVMIO XSQY ŁI
6SFIVX*MGSLSZSJYROGMMFV¤RMZPEWXRÀQXIPSQSTEOSZERI
H¤ZEQI R¤ZVL] RE NILS SHZSPERMI 1EVXMR +PZ¤Ð QYW° SH°WĨ
TVIXSŁISTMÐOEQEǽ¤RE1EVM¤RE/SÐRIVEZSZIHIR°TEVPEQIRXY
NIYV¤ŁOSYZĤIXOÀGLWPYĤRÀGLSFÐERSZ7PSZIRWOE

>EXMEāÐSWEWXEXMW°GITSHRMOEXIāSZTSGXMZSTVMTVEZSZEPMRE^EZIHIRMI
RSZ¬LS W]WX¬QY I/EWE ǽRERÐR¤ WTV¤ZE NILS WTYWXIR°Q YāELÐMPE
TSHZSHR°OSQSOV¤HEĨĤX¤X,RYXMI3Ā%23ŁMEHER¤TVEZYEZ]ZSHIRMI
SWSFRIN^SHTSZIHRSWXM
)/EWEXIHEVIKMWXVEÐR¤TSOPEHċEOXSV¤NIGI^MRXIVRIXTVMEQSRETSNIR¤
REHEċSZÀ½VEHQEPE^EFI^TIÐMĨSOEQŁMX½IZMHIRGMYXVŁMIFEXÀQEN^ZÀĤMĨ
ZÀFIV(4,2EQMIWXSXSLSLVS^°TVIWRÀSTEO
7½OVSQR° TVSKVEQ¤XSVM X^Z IXMGO° LEGOIVM  TSYO¤^EPM RE Z¤ŁRI HMIV] Z
W]WX¬QI 4SQSGSY NIHRSHYGL¬LS TVSKVEQY HSO¤ŁI I/EWE XPEÐMĨ FPSÐO]
FI^XSLSEF]MGL^EWMIPEPEHEċSZ¬QY½VEHY4VIHENGEWEXEOQ·ŁIZ]LR½Ĩ
TPEXIRMYHER°EZĤX¤XRSQVS^TSÐXIFYH½GLÀFEĨWXSZO]QMPM¶RSZIYVOXSV¬
QSLPMWP½ŁMĨRESFRSZYRIQSGR°GĤO·PÐMRESTVEZYEZÀWXEZFYGMIWX
,RYXMI 3Ā%23 YŁ TVIH WTYWXIR°Q I/EW] YTS^SVċSZEPS RE LVS^F]
E RIHSWXEXO] W]WX¬QY 2¤Ĥ XMIċSZÀ QMRMWXIV ǽRERGM° )HYEVH ,IKIV
TVIHPSŁMP R¤ZVL ^¤OSRE OXSVÀ QEP TVIHSĤPÀ W]WX¬Q IPIOXVSRMGOÀGL
VIKMWXVEÐRÀGL TSOPEHR°G ^PITĤMĨ ģX¤X REQMIWXS XSLS TVMTVEZMP RSZ¬
VMIĤIRMI OXSV¬ TSHRMOEXIāSZ WX¤PS
OSTYTIċE^°ERETVMIOXSQYQ¤Z¤ŁRI
GL]F]
7]WX¬Q ^E XEOQIV  QMPM¶RSZ IYV F]
QEP F]Ĩ PITĤ° EOS XIR TVIHGL¤H^EN½GM E
TSHZSH]RIWQMIZ·FIGYQSŁRMĨ
ŀMEHEQI EF] TVI^MHIRXOE *MRERÐRIN
WTV¤Z] 76 T 0IROE ;MXXIRFIVKIVSZ¤
SOEQŁMXI
TVIHWXEZMPE
STEXVIRME
OXSVÀQM ^EFV¤RM HEċSZÀQ ½RMOSQ
4VIQM¬V4IXIV4IPPIKVMRMF]QEPZ]ZSHMĨ
EN TIVWSR¤PRY ^SHTSZIHRSWĨ TVIXSŁI
EO RMIOXS WTYWXMP HIVEZÀ W]WX¬Q FYÒ
LS RIHSWXEXSÐRI SXIWXSZEP EPIFS S
GL]F¤GLZIHIP3FIQSŁRSWX°W½^P¬
)HYEVH,IKIV

3FNIHR¤ZEXIā3&=Ï%.2Ā9(-%ERI^¤ZMWP¬SWSFRSWXM 3Ā%23 >¤QSGO¤&VEXMWPEZE-Ï3(SH¤ZEXIā'%14%-+27WVSģXIJERE1S]^IWE6YŁSQFIVSO-Ï3

8

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

,.-0>9.1=1%*-2%/3Ï2)6%
2-)>9.1=3&Ï%23:703:)27/%

ģ/%2(0
2%*-2%2Ï2).746:)
systém eKasa je deravý!
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