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PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
VIANOČNÉ ZĽAVY

ZÁCLONY • ZÁVESY
GARNÍŽE

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

32-0013-12

Tel.: 0905 474 663 , Závodná 3, Bratislava

6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

Zameranie • Návrh • Šitie • Montáž
Kompletná realizácia na mieru
66-0007-3

GARANCIA NAJLEPŠEJ CENY

Dezinfekcia priestorov
účinná 2 roky!

www.vuenne.sk / 0905 413 229

… pre budúce generácie.

Plastové okná

Profesionálny Servis plastových okien

nanosterile.eu
32-0012-1

bfacleaning.sk/nanosterile

!

!

Výhodná cena servisu so zárukou
Žalúzie - Siete; Predaj - montáž

0902 876 543

83-0444

Kontakt: 0918 454 003

16-0347

Žalúzie, sieťky, rolety aj hliníkovéé

94-0186

UNIVERZAL TRADE s.r.o.

www.univerzaltrade.sk

46)Ï8%.8)7-

Týždenne do 100 200 domácností

Najčítanejšie regionálne noviny

E-mail: okna@univerzaltrade.sk

0911 990 463

031190175

BRATISLAVSKO
západ

PALIVOVÉ DREVO
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ZDRAVIE, LEKÁRNIČKA Z PRÍRODY / SLUŽBY
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BRATISLAVSKO
Aktívna účasť diabetika na liečbe
západ

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 (100.200 domácností)
Každý týždeň: Dlhé Diely, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Petržalka, Devínska Nová Ves, Devín,
Horský park, Záhorská Bystrica,
Rusovce, Jarovce, Čunovo, Koliba,
Kramáre

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Červená repa - cvikla
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

a nechtom.
ɧ9\YRO£YDRSWLPLVWLFNHMģ¯Q£ODGX
Pozor, u diabetikov môže nepriaznivo ovplyvniť pri nadmernej konzumácii hladinu krvného cukru.
Šťava sa odporúča ako prevencia a
súčasť liečby rakovinového bujnenia,
Začnime od konca – viete, aká skve- rovnako tak aj na obdobie rekonvaleslá je strúhaná či na drobné kocky krá- cencie po jej liečbe. Užívajú sa bežne až
janá cvikla s nastrúhaným chrenom? tri menšie poháre šťavy počas dňa, ako
Mňáááám! Aj napriek tejto lahôdke prevencia.
Červená repa je plná kyseliny lis- červená repa sa v našej kuchyni nevyskytuje práve často. Pritom by sme ju WRYHM ģħDYD]MHGQHMUHS\REVDKXMH
pre jej zázračné účinky mali jesť denne. percent odporúčanej dennej dávky ),
Po správnej úprave je veľmi chutná a ktorá je tiež dôležitá pre tehotné ženy,
pretože pomáha eliminovať vrodené
predovšetkým zdravá zelenina.
Červená repa obsahuje dôležité vady a podporuje správny vývoj mozgu
minerálne látky ako draslík, horčík, ešte nenarodených detí.
Jedzte hlavne surovú repu alebo z
železo, jód, mangán, zinok a má aj vyQHM Y\OLVRYDQ¼ ģħDYX 9DUHQ¯P VWU£FD
soký obsah vitamínov C a E.
ɧ 3RGSRUXMH NDUGLRYDVNXO£UQ\ V\VW«P obsah užitočných látok.
- jej farbivo rozširuje tepny a spevňuje
stenu vlásočníc.
ɧ=QLŀXMHNUYQ¿WODN SLWHģ£ON\ģħDY\
denne ).
ɧ3RVLOĊXMHLPXQLWQ¿V\VW«P
ɧ3RY]EXG]XMHÏLQQRVħŀDO¼GNDDWYRUbu žlče.
ɧ3RP£KDSRUHNRQYDOHVFHQFLLSULERrelióze a kliešťovej encefalitíde.
ɧ0£SR]LW¯YQ\YSO\YQD]UDN
ɧ=EDYXMHÏUHY£MHGRYDW¿FKO£WRN GHQne 150 ml šťavy) a odstraňuje zápchu.
ɧ3RP£KDSULDWHURVNOHUµ]H RGSRU¼ÏD
sa 50 - 100 ml surovej šťavy denne).
ɧ'RG£YDSUXŀQRVħDOHVNSOHWLYODVRP
» red

Červená repa alebo cvikla bola v
škôlkárskych časoch neoddeliteľnou súčasťou jedálnička. Lenže – v
pamäti nám zostal iba nechutný obraz rozmočeného červeného chleba s
akousi nastrúhanou kašou navrchu.
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»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce
0940 384 665

ELEKTROINŠTALÁCIE

Dispečing SK - 0950 333 222

HĹBKOVÉ

45-0006

INZERCIA

REMESELNÍCI

Karol Mikláš

TEPOVANIE

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

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

OKIEN
PALIVOVÉ
DREVO

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

OPRAVA TV, ELEKTRO

POLIENKA aj GUĽATINA

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

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

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY
»Maľby, podlahy 0915 462
513

Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov

0903 791 159

VODA-KÚRENIE-PLYN

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

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

»Elektroinštalácie 24 hod.
Prípojky, práca s plošinou
do 22m. Revízne správy.
Vytyčovanie káblových porúch. Pílenie stromov, orezy
aj pod napätím. Projektovanie 0904 466 149
»Vodoinštalatér 0904 307
824

10-0029

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

diabetikom, ktorý pozná možnosti a výhody liečby pre jeho zdravie.
Schopnosť chorého spracovať svoje ochorenie, vyrovnať sa s chronickou
diagnózou, nielen s cukrovkou, trvá
u každého rôzne dlho – niekto to dokáže
pomerne ľahko a veľmi skoro sa začne
zaujímať, čo môže aktívne zmeniť na
zlepšenie svojho zdravia a aj to realizovať. Niekto sa s ochorením vyrovnáva
veľmi dlho a niekto sa aj nevyrovná
a stále si kladie neriešiteľné otázky typu
„prečo práve ja?“. Chronické ochorenie,
akým cukrovka je, môžeme vnímať pesimisticky, poddať sa mu, alebo ho ignorovať. Prijatie ochorenia ale znamená začať kroky k liečbe a k lepším výsledkom.
Kompliancia je dôležitá k dobrej
metabolickej kompenzácii – k dobrej
kontrole glykémií a k predchádzaniu
komplikácií. Slabá motivácia znižuje
šancu na úspešnú liečbu. Je nevýhodná aj pre verejné zdroje zo zdravotného poistenia, lebo znamená plytvanie
prostriedkami na nespolupracujúceho
pacienta na úkor toho,, ktorý sa chce lie
liedravie.
čiť a zlepšiť si svoje zdravie.
Každá snaha, aby sa diabou,
betik stotožnil s liečbou,
pšiť
je vítaná a môže zlepšiť
ahy
výsledok spoločnej snahy
ešlekár - pacient o úspešnú liečbu.

24-0019

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Diabetes mellitus je ochorenie, ktoré je neporovnateľné s inými ochoreniami, samotný diabetik môže
ovplyvniť jeho stav, priebeh, vývoj a
prognózu neuveriteľnými 75-85 percentami.
Je to obrovská výhoda oproti pacientom s inými ochoreniami. Aktívna
účasť na liečbe znamená dodržiavanie
režimových opatrení - upravenie stravovacích zvyklostí a zvýšenie fyzickej
aktivity. A tu je kameň úrazu. Aj keď táto
možnosť je, nevyužívajú ju všetci.
Prieskumy ukazujú, že spomedzi
diabetikov až
- viac ako 75 percent sa stravuje nepravidelne,
- viac ako 75 percent konzumuje nevhodné potraviny,
- viac ako 77 percent si nemeria hladiny
cukru v krvi nepravidelne,
- viac ako 58 percent si aplikuje zlú dávku inzulínu,
- viac ako 45 percent nedodržuje určený
čas a dávku predpísaného lieku
Prečo je to tak? - Kompliancia je
miera spolupráce pri liečbe ochorenia.
Vyjadruje, ako sa pacient riadi radami,
ktoré dostane od lekára, zdravotnej sestry, z dostupnej literatúry. Platí to o dodržiavaní diéty, cvičení, užívaní liekov,
inzulínu, pravidelnosti kontrolných
vyšetrení. Dôraz je kladený na ochotu
spolupracovať s medicínskymi odporúčaniami. Úspechom liečby je stať sa
dobre informovaným a motivovaným
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Martinčekova 17
BRATISLAVA
bratislavsko@regionpress.sk

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV
PÔŽIČKY

AJ VY CHCETE INZEROVAŤ?
BRATISLAVSKO@REGIONPRESS.SK

Redakcia:

»
Komerčná
riadková
inzercia

ZVIERATÁ
AUTO MOTO
OKNÁ
PREPRAVA
KURZY
ČISTENIE
PONUKA PRÁCE
ÚČTOVNÍCTVO, MZDY
DOVOLENKA
KRTKOVANIE
REMESELNÍCI
ÚČTOVNÍCTVO, MZDY
KÚPIM
SLUŽBY
BEZPEČNOSŤ
PREPRAVA

SLUŽBY

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

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836
Služba je spoplatnená 9,90 € (jednorazovo) a obmedzená
na jeden deň v týždni, a to v utorok.
Zákazník si môže sám zabezpečiť odvoz a dovoz kobercov
na našu kamennú zberňu.

Mlynarovičova 18,
Bratislava – Petržalka

32-0003-12

Čistiareň SUNIX

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

7Đ 3 Û
Obchodným partnerom, zamestnancom, klientom
Po-Pia od 8:00 - 15:30 hod.
0904 549 546, www.tvaroznik.sk

41-0052

KOPČANY, MASARYKOVA 487

PRÍĎTE SI PO

DARČEK
ZA NÁKUP

nad 70 

–50

materiál 100% PP Frisé Shaggy,
výška vlasu 47 mm,
rôzne farby a rozmery

%

Prajeme pekné sviatky!

DORMEO
WARM HUG SET
Deka
+vankúš

49,99
99
24, /set

Platí do 31. 12. 2019 alebo do vypredania zásob. Za prípadné tlačové
chyby neručíme. Zobrazené fotografie sú len ilustračné. Ceny sú uvedené vrátane DPH.

cena za rozmer 80x150 cm

Poradenstvo
a individuálny prístup

Rezanie podlahovej
krytiny na mieru

máme

najväčší výber

6x v S
6x
SR
R

BRENO.sk

kobercov, PVC a vinylu

bytové PVC
bytov

ponúkame tiež v šírkach

5m

Komplexné služby zákazníkom sú pre n
nás samozrejmosťou
Obšívanie
kobercov

Váš tovar Vám
dovezieme po celej SR

BZ 19-49 strana

Koberec aj PVC Vám
profesionálne nainštalujeme

3

Touch

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

KUPÓN NA Z¼AVU
pri nákupe

-15
%

Platí len do 31. 12. 2019!

Vzahuje sa iba na tovar v predajni. Zavy sa
nesítavajú. Neplatí spätne, na služby,
na akciový tovar, ani na objednávku.

52-0001-1

akcia

45,60

Regionpress 12/20
12/2019

/ks

... spríjemnite si
chladné zimné večery
a dotvorte si tú pravú vianočnú
atmosféru s našimi kusovými
kobercami
z kolekcie

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

0911 086 232

info@mediatorsk.sk

91-0163

Obchodné zastúpenie:
Železničiarska 20, Bratislava

KRTKOVANIE

ČISTENIE
KANALIZÁCIE
VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

61_0301

47-010

0915 213 700
www.upchaty-odpad.sk

16-0010

NON STOP

15-0024

0905 799 782

volajte:

INZERCIA

4

SLUŽBY

BRATISLAVSKO západ
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STOP EXEKÚCIE

PLASTOVÉ

Kancelárie

a hliníkové

Komárno, Štúrovo, Želiezovce

OKNÁ

okná na schodiská,
pivnice, byty
HLINÍKOVÉ BRÁNY
POŠTOVÉ SCHRÁNKY

KVALITNÉ OKNÁ
KVALITNÁ A ČISTÁ
MONTÁŽ

Volajte
0915 896 536

alex9@stonline.sk
Drobného 27, 841 01 Bratislava

52-0003

59-0042

ZADARMO

Y
AV

Konzultácie

ZĽ

Mgr. Bc. Molnárová

02/ 64 284 315
0905 47 91 92

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
bezrámové
rámové

zimné záhrady

splátky od 49 €

VIANOČNÁ AKCIA

zasklievanie terás

splátky od 101 €

ZĽAVY AŽ DO 27%

splátky od 98 €

Možnosť výhry 700 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

PREDAJ


N 
 

Marimex SK

 
www.marimex.cz

     
 

14,90 €

52-0175

0948 787 777 | www.balkona.eu

prístrešky

splátky od 149 €

63-0179

balkóny

BZ 19-49 strana
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POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY
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Zverejnená nahrávka medzi generálnym
prokurátorom Trnkom a bývalým ministrom
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Nahrávka odhalila
zlodejov z SNS a Smeru

Objednávateľ: ZA ĽUDÍ, Jašíkova 4849/2, 82103 Bratislava, IČO: 52581675, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

   
   

Slovenčina naša
Nie nechať
pozdravovať, ale dať pozdravovať.

Frézovanie

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

ZĽAVAEZ
15-0004

ER

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155
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POLITICKÁ INZERCIA / ZAMESTNANIE

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

03 BYTY / predaj
»Predám 1-izb byt v Malackách, 40 m2, 2/8 posch,
kompletná rekonštrukcia,
prerobený na 1,5 izb + kuchynský kút, zariadený. Tel.
0910780313, 0915 899 031

-/ǳ!à-/ßà(ȅ"^%,

07 REALITY / iné

 

       PÁRY       

0800 500 091 - www.konstrukter.sk

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

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

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj

Kontrolór / ka
v Devínskej Novej Vsi

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
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»Kúpim odznaky, mince.
Tel.: 0905 545 874
»Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu. Tel. 0907
374 235
»Kúpim staré hodinky.
Tel.: 0905 545 874

32-0008-16

12 DEŤOM

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmáme stále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

»Sympatický 48r. Hľadá
kamarátku do 50r. 0905
614 370

www.aiw.sk

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!

Facebook: aiwsk

Zháňame šikovných
pracovníkov
triedenie listových zásielok a balíkov
nakládka a vykládka zásielok do áut
pracuje sa na tri zmeny - možnosť výberu
práca je vhodná pre mužov aj ženy
4 € / hod. brutto + príplatky podľa Zákonníka práce

V prípade záujmu nás neváhajte
kontaktovať: 0903 738 668

POŠLITE SMS

BZ 19-49 strana

· Stanovenie nároku. Nemôže byť všetko
pre všetkých zadarmo, ale musíte vedieť,
čo koľko stojí a čo za svoje peniaze dostanete.
· Zdravotná starostlivosť včas a v garantovanej
kvalite.
· Pravidlá majú platiť pre všetkých rovnako.
Pre chudobných bez známostí, aj pre bohatých
s konexiami.
· Keď sa staráte o svoje zdravie, štát sa vám
odmení.
· Prepojenie registrov, možnosť dobrovoľného
objednávania na presný termín.
· Uvoľnenie cesty pre nové lieky.
· Investície do nemocníc formou projektového
financovania.
· Poisťovne nesmú mať dlhy voči lekárom
a musia mať vytvorenú rezervu.
Populistické lacné bludy Fica
či Kotlebu priniesli akurát tak to,
že po 12 rokoch je zdravotníctvo
v katastrofálnom stave. Reálne
zmeníme fungovanie zdravotníctva v prospech občanov.
predseda SaS

16 ZOZNAMKA

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Predstavili sme 138 riešení pre zdravotníctvo.
Žiadne kozmetické zmeny, žiadne akože vylepšenia
pre zalepenie očí, ale vážne, systematicky zoradené a premyslené kroky. Rozpracované do detailov,
prekonzultované s odborníkmi priamo v ambulanciách, nemocniciach, lekárňach a poisťovniach. Na
ich konci bude spokojný a správne liečený pacient.
Zdá sa vám to utópia? Nám nie, pretože presne vieme, ako na to a nebojíme sa pomenovať veci, ktoré
iní obchádzajú. Tu je pár zo 138 našich riešení:

Richard Sulík

14 RÔZNE / iné

15 HĽADÁM PRÁCU

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

13 RÔZNE / predaj
»Kúpim staré odznaky,
mince, vyznamenania, veci
po vojakoch a armáde, staré pohľadnice a knihy. 0908
707 350

32-0137
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11 HOBBY A ŠPORT

vizuálna kontrola
kontrola kvality
nenáročné balenie
čisté a príjemné pracovné prostredie
zaujímavý pracovný čas
5 € / hod. brutto + zmenový a dochádzkový bonus

V prípade záujmu nás neváhajte
kontaktovať: 0914 343 407

»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

32-0008-16

 *)!
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»Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt 35 km od Bratislavy. Tel. 0903 765 606
»Kúpim väčší alebo menší
byt v Bratislave 0918 479
756

09 DOMÁCNOSŤ

07 REALITY / iné
»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

Čo prinesie reforma zdravotníctva? Pozitívny kvantový skok

08 STAVBA

v Bratislave

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Pripravení prevziať
zodpovednosť

CHCETE SI PODAŤ
INZERÁT ?

02 AUTO-MOTO / iné

Občianska
riadková
inzercia

85_0805

01 AUTO-MOTO / predaj

Nie budeme Slovenčina naša
sa stretnúť, ale stretneme sa.

36-0007

Občianska
riadková
inzercia

7

Zdravý rozum je
najlepší recept

Vládu mafie nesmie vystriedať
vláda nenávisti
Preferencie Smeru-SD klesajú. Prieskumy
však ukazujú, že stále existuje významná skupina voličov, ktorí Smer volia, napriek tomu, že
zodpovedá za to, že štátna moc je prerastená
mafiou. Smer môže voľby vyhrať a bude hľadať
partnerov na vládnutie. Most skončil a SNS na
to stačiť nebude. Z terajšej opozície väčšina deklarovala, že so Smerom nepôjdu. Znamená to
koniec vládnych ambícií Smeru? Nie, v stávke je
priveľa. Smer si nemôže dovoliť prehrať. Strach
zo zodpovednosti, predstava väzenia vydráždi pud sebazáchovy Smeru do tých rozmerov,
že dôjdu k jedinému možnému východisku– vláde s Kotlebom. Nemôžete tejto predpovedi uveriť? Prečo však zrazu kotlebovci menia rétoriku,
nepopierajú holokaust a vyhýbajú sa otvoreným
nacisticky podfarbeným výrokom?
Ich cieľom je vytvoriť si falošnú masku prijateľnej strany. Umožnia však Smeru povedať
po voľbách, že už nie sú neprijateľní.
Nedajme sa oklamať! Nacista
vždy ostane nacistom, bez ohľadu na to, či aktuálne klame, pretvaruje sa alebo otvorene hlása
nenávisť. Čo s tým však môžeme
urobiť? Treba ísť voliť, aby vládu
mafie nevystriedala vláda nenávisti. Ide o všetko!

Pavel Vrábik
projektový manažér a člen SaS

7
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PRIJMEME UPRATOVAČKY

PRIJMEME
SPOĽAHLIVÉ PANIE

Bratislava - Petržalka,

miesto upratovania Danubia Panónska cesta na upratovanie kancelárií,
práca na privyrobenie, ponúkaný plat: 240,- EUR mesačne čisté
prac.doba pondelok až piatok od 16:30 do 19:00 hod,
dostupnosť autobus 91,93,191

34-0217

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

VIZITKY

Predavač / ka

0905 799 782

v menších potravinách
s rodinnou atmosférou

SBS

príjemné a moderné pracovné prostredie
8 hodinové zmeny
bohatý balík odmien a benefitov
od 700 € brutto fix + 200 € variabilná zložka

príjme do pracovného pomeru

Práca v SBS?

OŠETROVATEĽA HYDINY
na farmu ČASTÁ
NÁPLŇ PRÁCE: kompletná starostlivosť o kŕdeľ hydiny
POŽIADAVKY:
- samostatnosť, flexibilita, zodpovedný prístup k práci
- svedomité plnenie príkazov nadriadeného pracovníka
PONÚKAME:
- práca v prosperujúcej spoločnosti
- prídel hydiny a vajec za výhodné zamestnanecké ceny
- výhodné platové podmienky
- odmeny za neabsenciu
- vernostné odmeny
- príspevok na stravovanie
- odmena za ukončený turnus
- odmena za podostielku
TERMÍN NÁSTUPU DO PRÁCE: ihneď
PRACOVNO - PRÁVNY VZŤAH: hlavný pracovný pomer
PLAT: 550 € + odmeny*

Vykonávame kurzy
SBS, na prácu
v strážnej službe

V prípade záujmu nás neváhajte
kontaktovať: 0903 744 856

na adrese Bratislava, Kazanská 30

A.I.I. Technické služby s. r. o.
prijme ihneď

Možnosť zamestnania v celom
Bratislavskom kraji,
ale aj v iných regiónoch SR

Ručný pracovník - 680 € mes. brutto + príplatky
VODIČ "B", "T" - 980 € mesačne brutto + príplatky
VODIČ "C" - od 1.300 € mesačne brutto + príplatky

Cena kurzu 127 € + správne poplatky
Možnosť preplatenia cez Úrad práce

DISPEČER PREVÁDZKY - 1.770 € mesačne brutto
HOSPODÁR - 1.100 € mesačne brutto

(priemerný plat za rok 2018 sa pohyboval na úrovni 770€/mes.)
*(so špecifikáciou hodnotiacich kritérií bude záujemca oboznámený pri pracovnom pohovore)

Informácie na:

0905 880 127

94-00189

51-0087

Kontakt pre záujemcov: telefón: 0901 905 523
e-mail: kurtisova@machhydina.sk

0905 758 469
0905 877 690

94-0166

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

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

32-0015-4

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto/hod.
ubytovanie ZADARMO
nástup možný ihneď

32-0056-9

hľadá pracovníkov na stavbu do Nemecka

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

Zimná údržba ciest a komunikácií v BA
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

Základná zložka mzdy + príplatky
a ODMENY, UBYTOVANIE ZADARMO

94-0180

BRATISLAVSKO západ

Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
85_0810

ROBOTNÍKOVóþvýroby,expedíciealisovne
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROV-ĉþāðġþąðĝþąðāôĉðĝþą
MECHANIKAÿþûĈöāðŷòúŭò÷Ăăāþùþą
STROJNÍKAôýôāöôăøòúŭò÷ĉðāøðóôýı
ELEKTRONIKOV

Ponuka dlhodobej
brigády v Rači
v distribučnom
centre

Mzda od 820 € - 1 100 €
Požiadavky:
t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

Bližšie informácie:
52-0178

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

75-06-8

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

BZ 19-49 strana
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V prípade záujmu nás neváhajte
kontaktovať: 0914 343 412

32-0015-4

vychystávanie tovaru, práca so skenerom
pracovná doba po-pia od 6:00 do 16-18:00
nástupná mzda 4,50 € / hod. brutto
výkonnostne bonusy do výšky 0,60 € / hod.

[UPIP[ÈLMBEOÈ[MPäLBN[EZPEû QSÓQMBULZEPû
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Chceme žiť v našej krajine a pracovať na zlepšení života v nej

Modlite sa za nás, aj my sme kresťania
studne a podobne. V 80. rokoch však
prebrala správu krajiny armáda a islamské zákony šaría sa začali sprísňovať.
Najviac nám robí starosti zákon o rúhaní, ktorý platí dodnes a extrémne často
sa zneužíva.

Ako sa zneužíva?
Zákon o rúhaní hovorí, že za znevažovanie proroka Mohameda či Koránu vás
čaká trest. A jediným trestom v tomto
prípade je smrť. Často ho však využívajú
radikáli na to, aby riešili svoje osobné
spory. Nielen s kresťanmi, ale aj s umier„Chceme žiť s bratmi moslimami v
nenými moslimami, ktorých je väčšina.
našej spoločnej krajine a pracovať
Ak mám problém s kolegom či konkuna jej zlepšení, tak, ako Slováci
rentom, obviním ho z rúhania. Kým sa
pracujú na zlepšení Slovenska.“
z toho “vyseká”, dávno ho vyhodia z
moslimami. Nemali sme žiadne rozpo- práce a ja mám pokoj. Dotyčný však trpí
ry… Teda, mali sme ich veľa, ale boli to a môže sa stať, že ho odsúdia na smrť za
klasické detské prekáračky (smiech). vymyslené obvinenie. Koniec-koncov,
Náboženstvo nikdy nebolo témou. Môj to bol aj prípad Asie Bibi, ktorý je Slováotec pracoval v armáde a tiež mal viacero kom dobre známy.
moslimských priateľov. Pamätám si, že
Skúste ho napriek tomu priblížiť.
na vianoce sme piekli koláče a roznášali
ich po moslimských rodinách. A tie rodi- Asia Bibi bola obvinená z rúhania, ktoré
nespáchala. Skutočným dôvodom bolo,
ny robili to isté počas ich sviatkov.
že jej moslimská kolegyňa nechcela,
Kedy sa situácia kresťanov začala aby pila vodu z rovnakých pohárov ako
oni. Asia Bibi to odmietla a o pár dní
zhoršovať?
Miestami bolo diskrimináciu cítiť aj prišlo toto vykonštruované obvinenie.
vtedy, najmä v menších mestách a de- Trvalo niekoľko rokov, kým sa na Najdinách. Nemohli piť vodu z rovnakej vyššom súde podarilo rozsudok smrti
Aké to bolo vyrastať v Pakistane
ako dieťa kresťanských rodičov?
V porovnaní s dneškom veľmi dobré. Študoval som na katolíckej škole, napriek
tomu bola väčšina mojich spolužiakov

Otec Emmanuel zdôrazňuje, že napriek ťažkej situácii nemáme kresťanov
v Pakistane ľutovať. „Modlite sa za nás,“ vraví.
zvrátiť. Asia Bibi mala šťastie, viacerí ho
však nemajú.

žiu prozreteľnosť. Ľudia od kresťanstva
neodchádzajú, žijeme ako komunita.

Ako to myslíte?
Asiu Bibi zatkla po obvinení polícia. To
sa niekedy nestane a zakročí rozvášnený dav - tieto obvinenia totiž rozhlasujú
cez mešity a dozvie sa o nich rýchlo celá
komunita. Nie raz sa stalo, že dav takto
obvineného človeka zlynčoval.

Cestovali ste po celom Slovensku.
Čo bol váš hlavný odkaz?
Kresťania, sme Pakistanci, sme kresťania. Chceme žiť s bratmi moslimami v
našej spoločnej krajine a pracovať na
jej zlepšení, tak, ako Slováci pracujú na
zlepšení Slovenska. K tomu potrebujeme pomoc - aj finančnú, aj politickú, no
Kresťania tvoria v Pakistane men- najmä pomoc silnej modlitby. Modlite
šinu, len tri percentá populácie. Ako sa za nás, prosím.
vyzerá ich viera, ich kresťanský život?
Pán Boh nás požehnal a nemáme probViac informácií o Týždni pomoci prenalém s nedostatkom kňazov, čo sa často sledovaným kresťanom a o možnostiach
stáva. V skutočnosti musíme zháňať pomoci nájdete na www.prenasledovani.sk
prostriedky - napríklad od ACN - na výZdroj: Dominik Harman
stavbu nových. V tomto cítim veľkú BoPápežská nadácia ACN – Slovensko

33-0041

V rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom nás navštívil
pakistanský kňaz otec Emmanuel
Yousaf. Spýtali sme sa ho na situáciu v jeho krajine aj na cestovanie
po Slovensku.
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0905 926 822
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NOVÉ TVÁRE V POLITIKE


     
   
  

7PSZIRWOS WXSN° RE OVMŁSZEXOI 6S^LSHYNI
WE ÐM WOSRÐ° Z VYO¤GL TEVXMI TSPMXMOSZ OXSV°
VSO] ^RIYŁ°ZEN½ QSG RE VS^OV¤HERMI REĤMGL
HER° 2IQ·ŁIQI QEĨ HSFV½ ^HVEZSXR½
WXEVSWXPMZSWĨ Z]ĤĤMI H·GLSHO] EPIFS
HSOSRÐIR¬ HMEāRMGI TVIXSŁI TIRME^I VSO]
QM^R½ Z WGLV¤ROSZÀGL ǽVQ¤GL RE ½ÐXSGL
WTSR^SVSZ ZP¤HRIN OSEP°GMI  .I TVEZHE ŁI
RE ǅMGLǆ WXVERI W½ TIRME^I QSG SZP¤HEN½
W½H] TSP°GMY EN EVQ¤HY EPI RE REĤIN WXVERI
NI TVEZHE E WTVEZSHPMZSWĨ  2E REĤIN WXVERI
NI ZIāE TSGXMZÀGL E WPYĤRÀGL āYH° OXSV° W½



SGLSXR° FSNSZEĨ ^E WTVEZSHPMZSWĨ E ^E
PITĤMI 7PSZIRWOS TVI R¤W ZĤIXOÀGL > XÀGLXS
āYH° WQI Z]XZSVMPM EN REĤY OERHMH¤XOY 2E
NIN ÐIPI W]QFSPMGO] WXSN° ǅSF]ÐENR¤ ŁIRE
^ :ÀGLSHYǆ OXSV¤ NI LPEWSQ XMW°GSZ āYH°
OXSV° GLG½ PITĤMY FYH½GRSWĨ TVI WIFE TVI
WZSNMGL FP°^O]GL E RENQ§ TVI WZSNI HIXM
0°HIV LRYXME NY XEOXS TVMZ°XEP RE OERHMH¤XOI
Ǉ:°XEQ:¤WREREĤINOERHMH¤XOIETIZRIZIV°Q
ŁIFYHIXIWXIPIWRIR°QXSLSW½FSNEW+SPM¤ĤSQ
OXSVÀR¤WXYVSOSZZ]GMGMEZE:]GMGMEZER¤W
^S ŁMZSXSHEVRIN XIOYXMR] FIVMI R¤Q H·ZSH

      

REH·WXSNRÀŁMZSXVSF°^R¤WTSWOSOSZGLGI^
R¤WQEĨMFEQPÐMEGYZ§ÐĤMRYEXIHEEF]WSQ
TSZIHEP S 1¤VMM ģSJVEROS NI XS HPLSVSÐR¤
TIHEKSKMÐOE OXSV¤ WE ZIRYNI Z^HIP¤ZERMY
HIX°EQP¤HIŁI4S^R¤QNY\VSOSZEOSÐIWXR½
HSFV½ŁIRY2IREĤMIPWSQŁMEHRILSÐPSZIOE
OXSVÀ F] NIN OIH]OSāZIO ÐSOSāZIO Z]XOSP E
QEP ZSÐM RIN RINEO½ ^¤ĤĨ >¤VSZIċ OIÒ WSQ
NY ZMHIP \OV¤X WSQ WM TSZIHEP ŁI X¤XS ŁIRE
TEXV°HSTSPMXMO]EERMVE^WSQRIQEPSHZELY
WE NIN XS STÀXEĨ 2IGLGIP WSQ NY Z]XVLR½Ĩ ^
XSLS HSFV¬LS ŁMZSXE EPIFS ^ XSLS ŁMZSXE
Z OXSVSQ ŁMPE E TSQ¤LEPE HVYLÀQ āYÒSQ
2E HVYLIN WXVERI XMIXS ZSāF] W½ S XSQ ŁI
FYHIQITSXVIFSZEĨHEĨHSOST]ZĤIXO]Ĥ°O]E
ZĤIXO]WMP]EYVSFMĨRMIÐSÐSF]WQIMRSOIH]
RIHSO¤^EPMYVSFMĨ4VIXSWSQENNEYVSFMPOVSO
ŁIWSQSWPSZMPŁIRYOXSV½WSQVSOSZRIQEP
SHZELYSWPSZMĨEF]HSTSPMXMO]ZWX½TMPEESXS
VEHĤINWSQŁIXSXSTS^ZERMITVMNEPE/IÒWSQ
XSXSMWX¬TSZIHEPTERMģSJVEROSTSZIHEPEQM
ŁIÐEOEPEVSOSZOÀQNYSWPSZ°QIǅ
2E ÒEPĤ°GL QMIWXEGL FYH½ OERHMHSZEĨ
SHFSVR°O LRYXME RE SFVERY .EVSWPEZ 2EÒ
FÀZEPÀ Ĥ¬J Z]ĤIXVSZEGMILS X°QY +SVMPE 0YO¤Ĥ
/]WIPMGEFÀZEPÀXIRMWXE/EVSP/YÐIVE7½ÐEWR°
TSWPERGMLRYXMEOERHMHYN½^OSRGEOERHMH¤XO]
P°HIV LRYXME -KSV 1EXSZMÐ NI RE TSWPIHRSQ
QMIWXI

!"

$%&'%#(

SF]ÐENR¤ŁIRE^ZÀGLSHY
2EVSHMPEWSQWEZ/VSQTEGLSGL>¤OPEHR½EWXVIHR½TIHEKSKMGO½
ĤOSPY WSQ REZĤXIZSZEPE Z 0IZSÐM Z]WSO½ TIHEKSKMGO½ ĤOSPY WSQ
YOSRÐMPEZ4VIĤSZI1SQIRX¤PRIŁMNIQZ7TMĤWOIN2SZIN:WM'IPÀWZSN
TVSJIWMNRÀ ŁMZSX WSQ ^EWZ§XMPE HIĨSQ E QP¤HIŁM TVIXSŁI X½XS TV¤GY
^FSŁċYNIQ &SPE WSQ YÐMXIāOSY RE ^¤OPEHRIN M RE Z]WSOIN ĤOSPI
4·WSFMPEWSQEOSVMEHMXIāOEGIRXMIVZSāR¬LSÐEWYÐM^¤OPEHRINĤOSP]E
TSWPIHR¬HZEVSO]WSQVMEHMXIāOSYOYPX½VRILS^EVMEHIRME
(STSPMXMO]WSQWEVS^LSHPE°WĨTVIXSŁITVIHQIWMEGSQWEQMREVSHMP
ZR½ÐMOEZ·FIGQMRMININIHRSZEOINOVENMRIFYHIQ·NZRYOZ]VEWXEĨ
HS EOIN ĤOSP] FYHI GLSHMĨ EO¤ YÐMXIāOE LS FYHI YÐMĨ EPIFS EO¤
PIO¤VOEWEFYHISċLSWXEVEĨ4VIXSWSQWEVS^LSHPEZWX½TMĨHSTSPMXMO]
:MIQŁINIXSZ¤ŁR]OVSOENERMIWSQTSPMXMÐOE7SQSF]ÐENR¤ŁIRE^
ZÀGLSHYOXSV¤GLGITVIREĤYOVENMRYYVSFMĨRMIÐSZMEGǅ

3FNIHR¤ZEXIā3&=Ï%.2Ā9(-%ERI^¤ZMWP¬SWSFRSWXM 3Ā%23 23:%/VIWĨERWO¤½RME / >1)2%>(30%>¤QSGO¤&VEXMWPEZE-Ï3(SH¤ZEXIā'%14%-+27WVSģXIJERE1S]^IWE6YŁSQFIVSO-Ï3VIKMSR46)77WVSģXYHIRXWO¤8VREZE-Ï3
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: HMWOYWRIN VIP¤GMM 2E XIPS WE WXVIXSP -KSV 1EXSZMÐ W.YVENSQ &PER¤VSQ
,PEZRSY X¬QSY FSPS ^ZIVINRIRÀ VS^LSZSV .¤RE 4SÐMEXOE W ZXIHENĤ°Q
KIRIV¤PR]QTVSOYV¤XSVSQ(SFVSWPEZSQ8VROSQ4SÐMEXIOZVS^LSZSVI
VMIĤMP EOS MQ Q¤ 8VROE TSQ·GĨ ^EOEQYǾSZEĨ SHSWPERMI  QMPM¶RSZ
OSV½R ^S ĤX¤XRILS VS^TSÐXY WGLV¤ROSZIN ǽVQI Z OEY^I 8-437 E TSTVM
XSQWXMLSPTSSFHMZSEĨEOSĤ¬J727HSO¤^EPYOVEHR½ĨHZIQMPMEVH]OSV½R
ZOEY^IIQMWMI:HIFEXI1EXSZMÐTVMTSQIRYPŁITVIQM¬V*MGSQEPYŁ
QIWMEGIZSTVIHSH7-7WTV¤ZYŁIWEGL]WX¤TSHZSHWIQMWMEQMEPIRMÐ
RIYVSFMPEOSREPEŁZXIH]OIÒ^MWXMPŁI7PSXEWEWR°QRITSHIPMP Ǉ.IHMR¬ÐS
7QIV^EYN°QEPSFSPSŁIWE7PSXESXMIHZIQMPMEVH]W*MGSQRITSHIPMP
8SXSNILERFEXSXSNIZM^MXOEHZER¤WXMGLVSOSZEOSŁIWSGM¤PRILSĤX¤XY
7QIVY :] WE MHIXI ^ XSLXS Z]OPEQEĨ#ǅ TÀXEP WE 1EXSZMÐ  &PER¤V WE
^QSLSPPIRREOPEWMGO¬SHOE^SZERMIRESVK¤R]ÐMRR¬ZXVIWXRSQOSRER°
OXSV¬ QEN½ GIP½ ZIG Z]ĤIXVMĨ E OSQIRXSZERMY *MGSZIN ^SHTSZIHRSWXM
WEZ]LSP8SŁI&PER¤VSZÀQZÀLSZSVO¤QRIZIVMEYŁERMHMZ¤GMTSXZVHMP
ZÀWPIHSO LPEWSZERME Z OXSVSQ WQIV¤GO] TSHTVIHWIHE YXVTIP HIFEOIP
ETVILVEPZTSQIVI OY 
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