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Týždenne do 94 750 domácností

PÔŽIČKY
ON-LINE do 15 000 €
Rýchle posúdenie, OP + Výpis z účtu
NONSTOP: 0911 306 998

16-0334

bratislavsko západ

ZUBNÁ AMBULANCIA

POZOR ZMENA

Stromová 16 - Kramáre
0905 662 407

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK
Ponúkame implatológiu
s najlepšími cenami v BA

32-0005-11

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

6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

66-0007-3

94-0172

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

akcia

–25
%

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

BV
BZ 19-45
19-45 strana
strana

Koberec aj PVC Vám
profesionálne nainštalujeme

1
9

-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.

52-0001-1

materiál 100% PP Frisé, výška vlasu 8 mm,
viacej vzorov, farebných kombinácií a rozmerov
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Určite to každý muž dobre pozná. Raz
sa dostane jeho auto do takého stavu, že
už sa neoplatí investovať do opráv, treba sa ho zbaviť a zadovážiť si nové, ktoré bude zas spoľahlivo niekoľko rokov
bez väčších investícií a práce slúžiť.
Do podobnej situácie sme sa dostali
s našim štátom. Je mladý, má iba tridsať
rokov, ale pokazil sa definitívne. Jeho inštitúcie a ich predstavitelia nás zásobujú
takým prívalom klamstiev, že sa s nimi
spoločnosť skrátka už nielen nedokáže,
ale ani nemôže vyrovnať.
Cieľom tejto metódy nie je vydávať lži
za pravdu, ale uberať zmysel konceptom
faktov a reality. Podľa správy výskumného ústavu Rand Corporation môže byť táto
stratégia vysoko účinná aj bez toho, aby
šírené nepravdy boli uveriteľné. Uveriteľnosťou sa zaoberá iba malý okruh mysliacich občanov, konzumom manipulovanú
väčšinu nezaujíma.
Slovensko teda treba vybudovať nanovo, na nových základoch. Dá sa to jedine
tak, že zahodíme strach. Že sa zobudíme
a pošleme túto korupčnú garnitúru na
smetisko dejín. Žijeme či skôr vegetujeme v čase koncepcií, analýz, stratégií. Na
riešenie každého, desaťročia chronického problému vyslovujeme nutnosť jeho
analyzovania, prípravy rozvojových kon-

cepcií a podkladových analýz. Zriaďujeme odborné komisie, tie potrebujú svoje
úrady a tak vzniká množstvo inštitúcií - v
podstate úplne zbytočných. A míňame na
ne čoraz viac peňazí. To sa potom krásne
kradne. Živíme tak rozvetvený štátny aparát plus pijavice na ňom prisaté, už ani
rozpočet nestačí. A eurofondy, tie, ktoré
stihneme čerpať, rozkradneme.
Problémy sú roky pomenované, jasné, ich riešenie je známe. Nedávno sa ich
dotkol aj samotný predseda vlády. V našom ústavnom systéme nemá čo rozhodovať nejaká koaličná rada straníkov. Zákony navrhuje vláda a schvaľuje parlament.
Povedal okrem iného. Kým nezrušíme aj v
praxi už dávno papierovo zrušený článok
číslo štyri socialistickej ústavy o vedúcej
úlohe strany v štáte, dovtedy tu budeme
mať socializmus. A dovtedy budeme kŕmiť strany, straníkov a najrôznejšie politické grémiá, riadené z úzadia
ranokapitalistickou oligarchiou. November 2019 je
príležitosťou, ako sa zbaviť
parazitov na výsledkoch
ťažkej driny občanov.
Tento štát nie je pre
občanov, potrebujeme „fungl“ nový.

PALIVOVÉ DREVO
0911 990 463

16-03��

Martinčekova 17
BRATISLAVA
bratislavsko@regionpress.sk

02/659 674 21, 0905 621 229
HĹBKOVÉ

Karol Mikláš

TEPOVANIE

Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov

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

Slovenčina naša

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

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

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

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

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

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

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,
nu,
sa volal Leonard Thomomson. Bolo to 23. januára
ára
1922 v Toronte.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy
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»JOŽOVCI – sťahovanie,
likvidácie, výnos, prenos
nábytku. ZŤP, dôch – 10%
0903 594 868

PALIVOVÉ
DREVO

POLIENKA aj GUĽATINA

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

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

16-03��

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

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.

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

»Maľov k y- r ýchle - č isto
0905 723 981
»Maľby, podlahy 0915 462
513

OPRAVA CHLADNIČIEK

INZERCIA

09 volaj
05
t
799 e:
782

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

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

VODA-KÚRENIE-PLYN

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Diabetes mellitus má svoj deň

»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

ELEKTROINŠTALÁCIE

OKIEN

0903 791 159

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

REMESELNÍCI

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

»
Komerčná
riadková
inzercia

PONUKA PRÁCE

NÁTER BYTOVÝCH
DVERÍ A OKIEN
16-0085

Redakcia:

10-0029

BRATISLAVSKO
Potrebujeme nový štát
východ

Najčítanejšie regionálne noviny
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»ZIMMERMANN 0905 54 74
76
»Matúš 0905 616 431

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

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

ČISTENIE
PONUKA PRÁCE
ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

Y
VIZITK 34
91

71
0905

DOVOLENKA
KRTKOVANIE
REMESELNÍCI
ÚČTOVNÍCTVO, MZDY
KÚPIM

SLUŽBY
POLITICKÁ INZERCIA
/ spomíname, služby

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

DVERÍ
A
ZÁRUBNÍ

Pre veľký záujem o naše služby pranie kobercov
rozširujeme službu pre Bratislavu, a to v podobe
ODVOZU a DOVOZU priamo na adresu zákazníkovi.

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

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836

°

Služba je spoplatnená 9,90 € (jednorazovo) a obmedzená
na jeden deň v týždni, a to v utorok.

°

32-0003-11

Mlynarovičova 18,
Bratislava – Petržalka

Frézovanie

Slovenčina naša

komínov

Nie poriešiť, ale riešiť, vyriešiť.
Nie chleba, ale chlieb.
Nie nevadí, ale neprekáža.

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

Slovenčina naša

Nie nechal sa počuť,
ale dal sa počuť.
Nie okomentovať,
ale komentovať.

ZĽAVAEZ
ER

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

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

Práce vo výškach

0903 969 611

15-0004

európska jednotka v renováciách

Čistiareň SUNIX

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

ZASKLIEVANIE
BALKÓNOV A LODŽIÍ
JEME
POSKYTU

,
NÝ SERVIS
POZÁORNUTOČVANÝCH SYSTÉMOV

ZADARMO

NAMI M

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

yýþűĂăôąýĎĉĽðąðZÿāøþñùôóýĎąúôYEZĉðĂúûôýı

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
76-0016

www.portas-renovacie.sk

32-0010-4

Jelenia 24, 1. poschodie, Bratislava tel.: 0919 188 535

Zákazník si môže sám zabezpečiť odvoz a dovoz kobercov
na našu kamennú zberňu.

32-0050-4

RENOVÁCIA

3
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BV
BZ 19-45 strana
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www.bomax.sk

94-0005-1

BRATISLAVSKO
bratislavsko východ
západ

PRÁVNIK RADÍzdravie
/ POLITICKÁ
INZERCIA, SLUŽBY
/ služby

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

Chceme úspešné a spravodlivé Slovensko
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Nie varianta, ale variant. Slovenčina naša
Nie pernamentka, ale permanentka.
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Veronika Remišová,
 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

EXNÁROVA 20, BRATISLAVA RUŽINOV www.sous-ruzinov.sk
ŠTUDIJNÉ ODBORY

Ktoré pre Vás zabezpečia kvalitné vedomosti a zručnosti, ako prípravu na uplatnenie
sa na trhu práce alebo možnosti pokračovania na VŠ.

PRACOVNÍK MARKETINGU – súhrn obchodných činností s cieľom vytvárať ponuku a dopyt, reklamu a manažment
obchodu a služieb..
MECHANIK LIETADIEL – servisovanie, opravy, generálne opravy lietadiel a leteckej techniky..
MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ – správa sietí, montáže sietí, hardware a softwér, rozpoznávanie počítačových
komponentov a súčasti PC ..

UČEBNÉ ODBORY

Ktoré Vám poskytnú širokú paletu odborných zručností, a tým Vás uprednostnia na
trhu práce, ktorý si žiada šikovných remeselníkov.

STOLÁR – práca s drevom, výroba nábytkov, dielov, montáž drevených výrobkov a kovaní, práca s drevom..
ELEKTOMECHANIK – inštalácia, rozvod a montáž elektroinštalácií, § 21 samostatný elektromechanik ..
AUTOOPRAVÁR – servisovanie, opravy a údržba motorových vozidiel, práce vykonávané v autoservisoch ..
INŠTALATÉR – montáž a inštalácia, rozvodov vody, kúrenia, kanalizácie, sanity a technických zariadení ..

Deň otvoreí ných
dver
33-0039
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Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, BA - Ružinov sousba@sous-ruzinov.sk +421 903 409 825
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Konkurz v prípade fyzickej osoby
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

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.

0907 332 761
0915 324 286

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

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

4
12

Bernolákovo, Senecká cesta 142

94-0168

4
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POLITICKÁ INZERCIA
/ spomíname, služby
ZAMESTNANIE

EKO-podnik VPS

52-0159

PRIJME IHNEĎ

ELEKTROMECHANIK - 5,5 €/h (brutto)

oprava riadiacich systémov pre pohony elektrických
motorov a ohrevu
Miesto výkonu práce: Rybničná 38, Bratislava - Vajnory

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0007

24-0025

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

Kontakt: 0906 063 102, nabor@vuki.sk

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!

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

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!

v priemyselnom parku DNV v Bratislave

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

0907 942 241

PRIJMEME
SPOĽAHLIVÉ PANIE

Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

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

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

Bližšie informácie:

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

BV
BZ 19-45 strana
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52-0161

BRATISLAVSKO@REGIONPRESS.SK

AJ VY CHCETE INZEROVAŤ?

0905 758 469
0905 877 690

32-0160

V prípade záujmu volajte na telefónne číslo
uvedené nižšie

85_0690

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ

32-0137

Facebook: aiwsk

V U K I a.s.

v Bratislave

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

www.aiw.sk

Volajte od 09:00 hod do 16:00 hod.
na 0905 756 560, prípadne píšte na praca@euclean.sk

príjme strážnikov na prevádzky

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.

Kritériá
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

kontakt: Janíková Tel.:0911 420 317
janikova@ekovps.sk

2 hodiny denne od 07:30 - 09:30 hod, dostupnosť
č.1,4,9
č.93,91,191,30,37,70,88 nastup: ihneď

SBS GUARDING s. r. o.

VODIČOV na ZVOZ CUKROVEJ REPY

Info: 0902 924 400, praca@ndf.sk

Bratislava - Staré Mesto,

na upratovanie kancelárií, práca na privyrobenie,
ponúkaný plat: 220,- EUR čisté

pom. robotník od 650,-€ /mes. brutto
vodič „B“ od 750,-€ / mes. brutto
vodič „C“ od 950,-€ / mes. brutto
údržbár od 880,-€ / mes. brutto

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

0905 799 782

PRIJMEME UPRATOVAČKY

hľadá zamestnancov na TPP :

94-0171

Údržba ciest, komunikácií a zelene v BA Základná zložka mzdy + príplatky
0948/652104, recepcia@aii.sk
a ODMENY, UBYTOVANIE ZADARMO

KONTAKT: ���� ��� ���

VIZITKY

32-0056-8

Ručný pracovník - 680 € mes. brutto + príplatky
VODIČ "B", "T" - 824 € mesačne brutto + príplatky
VODIČ "C" - 1.150 € mesačne brutto + príplatky
VEDÚCI DOPRAVY - 1.200 € mesačne brutto
DISPEČER PREVÁDZKY - 1.770 € mesačne brutto
HOSPODÁR - 1.100 € mesačne brutto

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

52-0158

prijme ihneď

13
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99-0205

PRIJMEME


A.I.I. Technické služby s. r. o.

94-0166

bratislavsko východ
západ
BRATISLAVSKO

30 ROKOV NOVEMBROVEJ
zdravieREVOLÚCIE
/ služby / ZAMESTNANIE

6
14
rokov
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SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii

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.

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

Máš už dosť pásovej výroby
a šialeného tempa?
ZAMESTNAJ SA
u nás a pracuj blízko domova!

Hľadáme šikovných

strojárov, montážnikov, elektromontérov
Zamestnaj sa u nás a získaš:
�
�
�
�
�

Zarob
1300€ si až
/brutt
o

stabilnú prácu v spoločnosti s dlhou tradíciou
možnosť pracovať v priemysle odolnom voči kríze
možnosť kariérneho rastu
rôzne školenia preplácané zamestnávateľom
základnú mzdu od 864€/brutto mesčne + osobné ohodnotenie + príplatky za nadčas

Ranná

KONTAKTUJTE NÁS: michal.mikulka@bez.sk
������������������������� 0905 845 020 ��taktiež ZADARMO na Whatsapp alebo Viber
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POLITICKÁ
INZERCIA,
REALITY, RELAX
POLITICKÁ
INZERCIA
/ spomíname,
služby

Občianska
riadková
inzercia

Nie botník,
ale skrinka na topánky.
Nie billboard, ale bilbord.

01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné

05 DOMY / predaj

»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

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim vinohrad v Bratislave, Svätom Jure, Pezinku
alebo okolí. Platba v hotovosti 0918 479 756
»Kúpim byt 40-60 m2, do
120 tis., Ba III, najradšej
Rača, Krasňany, nie som
realitná kanc., tel.0950 726
257
»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

08 STAVBA
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»Predám červené kreslo,typ ušiak, rok staré 0905
246 040
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10 ZÁHRADA A ZVERINEC

4

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

6
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12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj

5

14 RÔZNE / iné

4 1
5

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
01 AUTO-MOTO / predaj

1 7
9 2
9 6
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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.
Menej štátu znamená:
- menej regulácií ✔
- menej formulárov ✔
- menej povolení ✔
- menej poplatkov ✔
- menej kontrol ✔
- menej pokút ✔
- menej korupcie ✔
- menej úradov ✔
- menej byrokracie ✔
- menej buzerácie! ✔
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.

Richard Sulík
predseda SaS

02 AUTO-MOTO / iné

Zdravý rozum je
najlepší recept

03 BYTY / predaj

Máme riešenia, aby tu oplatilo
pracovať, podnikať a žiť

CHCETE SI
PODAŤ
INZERÁT ?

*
(0$"&41"
   

POŠLITE SMS

BZ
BV 19-45
19-45 strana
strana

Polat Elalmis je mladý človek, ktorý ide svojou
prácou a snahou príkladom ostatným. Je vzorom
mladých a šikovných ľudí, ktorým už roky vytvára
podmienky na rozvoj talentu. Zo svojho mena vybudoval značku s najvyšším progresom na Slovensku,
pričom je niekoľkonásobným majstrom Slovenska
v účesovej tvorbe. Jeho remeslo je zároveň aj jeho
hobby.
„Podnikám cez desať rokov a preto viem, aká
je ťažké podnikať v tejto dobe, plnej byrokracie.
Chcem ísť však príkladom, pretože malí podnikatelia držia ekonomiku na Slovensku. A aj preto
podporujem vzdelávanie mladých ľudí, ktorým
odovzdávam svoje skúsenosti. Len škoda, že všetci
talentovaní ľudia odchádzajú do zahraničia. Mojou
prioritou preto je, aby sa ich čo najviac vrátilo naspäť na Slovensko,“ hovorí Polat Elalmis.
V politike a vďaka strane SaS vidí Polat Elalmis
priestor, ako zlepšiť podnikateľské prostredie, pretože keď sa tu bude lepšie podnikať, bude sa tu
ľahšie aj zamestnávať. Len tak sa
dajú zvýšiť platy a následne aj
životná úroveň Slovákov. „SaS
má pripravené riešenia, aby sa
tu oplatilo pracovať, podnikať
a žiť. Ja som pripravený pridať
ruku k dielu, aby sa nám to podarilo,“ uzavrel kandidát strany
SaS č. 50 do volieb 2020 Polat
Elalmis.

Polat Elalmis

52-0006-211
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Chceme menej štátu a nižšie dane

08 STAVBA

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom

Pripravení prevziať
zodpovednosť

Občianska
riadková
inzercia

Slovenčina naša

7
15

podnikateľ a člen strany

7
15
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BRATISLAVSKO
bratislavsko východ
západ

ZDRAVIE / služby
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Najčítanejšie regionálne noviny

PRESADZUJEME ZÁKONY
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systém eKasa je deravý!
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