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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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Bratislava • Malacky

www.rolvex.sk
0905 485 891

garážové brány
predokenné

rolety
ploty, brány

VÝRAZNÉ  Z¼AVY

VÝHLIADKOVÝ LET

ZADARMO!
pri nákupe nad 2000 EUR
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Čistiareň SUNIX 
Mlynarovičova 18, 

Bratislava – Petržalka
www.pranie-kobercov.sk

PO-PI 9:00 - 18:00

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.
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BRATISLAVA  
Panónska cesta 39, Petržalka    PONE, 8:0021:00 
Bajkalská 711/17    POPIA, 8:0021:00

0800 100 100 www.aaaauto.sk

PREDAJTE / VYMEŇTE  
SI AUTO

 Na výber až zo 4000 preverených vozidiel 
 U nás dostanete lepšiu cenu ako u iných obchodníkov na trhu

 Administratívu vybavíme za vás
 Doriešime za vás lízing alebo úver

 Vymeňte svoje vozidlo u nás a dostanete až o 20 % viac za vaše auto
 Výmenu vozidla vyriešite na jednom mieste a v jeden deň

PENIAZE 
IHNEĎ  

A V HOTOVOSTI
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»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce 
0940 384 665
»Glazúrovanie vaní 0905 
983 602

»Rekonštrukcie bytov a 
kúpeľní, obklady, voda a 
elektroinštalácie. 0908 570 
594, www.vrablic.sk

»Elektroinštalácie 24 hod. 
Prípojky, práca s plošinou 
do 22m. Revízne správy. 
Vytyčovanie káblových po-
rúch. Pílenie stromov, orezy 
aj pod napätím. Projekto-
vanie, bleskozvody 0904 
466 149

»www.vodo-instalater.sk 
0903 557 127

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

»Maľby, podlahy 0915 462 
513

»ZIMMERMANN 0905 54 74 
76
»Matúš 0905 616 431

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

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

Komerčná
riadková
inzercia

REMESELNÍCI

ELEKTROINŠTALÁCIE

ČISTENIE

BEZPEČNOSŤ

PREPRAVA

OPRAVA TV, ELEKTRO

KURZY

DOVOLENKA

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

KÚPIM

PREPRAVA

SLUŽBY

KRTKOVANIE

REMESELNÍCI

REKONŠTRUKCIE

VODA-KÚRENIE-PLYN

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA PRAČIEK

OPRAVA PRAČIEK

PONUKA PRÁCE

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

»Kúpim garáž v Bratislave. 
Platba v hotovosti 0918 479 
756
»Kúpim vinohrad v Brati-
slave, Svätom Jure, Pezinku 
alebo okolí. Platba v hoto-
vosti 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

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Kto daruje oblečenie obuv 
hračky školské pomôcky 
drogériu potraviny ďa-
kujem odvoz zabezpečím 
0948 710 036

Občianska
riadková
inzercia

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    
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Vážení, slovom slušné teraz naozaj 
nemám na mysli podobnosť či do-
konca rovnosť s istou iniciatívou. 
Myslím na slušnosť ako na základ-
nú súčasť a podmienku spravodli-
vosti. Spravodlivosť totiž nemôže 
byť neslušná, to by prestala exis-
tovať.

Myslím na slušnosť ako na prejav 
postoja jedincov či celých skupín ľudí 
k občianskemu okoliu. Myslím na 
slušnosť, zdvorilosť, akceptovateľné 
správanie sa, (slovo decentný pochá-
dza z latinského decentia), myslím na 
morálne kvality človeka a ľudí vše-
obecne, tie, ktoré určujú tolerovatelnú 
mieru toho, čo je slušné a čo už nie.

Slušnosť nie je vrodená, učíme sa 
jej počas celého života. Od rodičov, od 
učiteľov, od priateľov, od kolegov, ale 
aj od politikov, teda od tých, ktorí by 
mali predstavovať akúsi občiansku 
elitu. Mali. A keďže to tak stále ešte nie 
je, potom do akej miery nás ovplyvní 
alebo neovplyvní všetko to neslušné 
okolo nás, záleží aj na spomínanej 
výchove, aj na našich povahových 
vlastnostiach, aj na hodnotách, ktoré 
sú pre nás dôležité. A ktoré sú predo-
všetkým spoločensky akceptovateľné. 
A je tu ešte aj úcta k človeku.

Ak chceme žiť na slušnom Sloven-
sku a aspoň čiastočne súhlasíme s 
vyššie uvedenými konštatovaniami, 
potom si musíme vyberať, komu zve-

ríme právomoci toto Slovensko riadiť, 
vládnuť mu. Zodpovedne vybrať. Ono 
to zas až tak ťažké nie je, pretože v ne-
slušnosti sa priam topíme. V predchá-
dzajúcich volebných obdobiach sme 
jej dali príliš veľa priestoru na seba-
realizáciu a ona, tá neslušnosť, ale sú-
časne aj nespravodlivosť už prerástla 
všetky predstavitelné limity.  Aj limity 
dané Ústavou Slovenskej republiky. 
Tá napríklad tvrdí, že Slovensko je... 
„zvrchovaný, demokratický a právny 
štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu 
ani náboženstvo. Slovenská republi-
ka uznáva a dodržiava všeobecné pra-
vidlá medzinárodného práva, medzi-
národné zmluvy, ktorými je viazaná, 
a svoje ďalšie medzinárodné záväzky. 
Štátna moc pochádza od občanov, 
ktorí ju vykonávajú prostredníctvom 
svojich volených zástupcov alebo 
priamo. Štátne orgány môžu konať iba 
na základe ústavy, v jej medziach a v 
rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví 
zákon.“

Ak si nedokážeme ctiť našu ústa-
vu ani v týchto základ-
ných bodoch, nemáme 
záujem o slušnosť, ani 
o štátnosť, ani o spra-
vodlivosť. A chceme žiť v 
takom Slovensku? Sku-
točne?

Všetko dobré -

Chceme žiť v slušnom Slovensku?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

hto základ-
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Autodopravcov aj všetkých slušných 
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Pestuje sa v celej Európe, v miernom 
pásme v Ázii, v Severnej Amerike a v 
Austrálii. 

Je to jedna z najstarších kultúrnych 
rastlín; slúži ako zelenina, olejnina, 
krmivo. 

Buľva obsahuje veľa minerálnych 
látok a vitamínov. Reďkev sa používa 
aj ako liečivá rastlina s antimikrobi-
álnym účinkom. Reďkev, reďkovka, 
reďkvička - všetky pomenovania sú 
odvodené od gréckeho slova raphanos 
- reďkev.

Reďkev čierna (Raphanus sativus), 
údajne pomáhala už pri stavbe pyra-
míd. Spoločne s cesnakom a cibuľou 
ju dostávali robotníci, aby im pomoh-
la udržať dobrý zdravotný stav a silu. 
Nachádzame ju vyobrazenú aj na ná-
stenných maľbách starého Egypta z 
roku 2000 pred n. l. Egypťanom vraj 
viac vynášalo jej pestovanie ako siatie 
obilia. O jej vážnosti v staroveku sa do-
zvedáme zo starej gréckej povesti, pod-
ľa ktorej bola vraj Apollónovi v chráme 
v Delfách obetovaná reďkev zo zlata, 
šalátová repa zo striebra a kvaka z olo-
va. Obľuboval ju rímsky cisár Tiberius i 
kráľ Karol Veľký.

Čierna reďkovka má veľmi rozsiah-
le pozitívne účinky na celý organizmus 
a práve preto by nemala chýbať na je-
dálnom stole. Čiernu reďkovku je veľmi 
jednoduché vypestovať. Má rada slnko 
a teplo.  

Neznáša však prehnojené pôdy. 

Túto zeleninu si môžete dopestovať na 
záhrade, ale aj v byte v kvetináči, nie je 
to nič zložité.

Čierna reďkovka obsahuje neuve-
riteľne veľké množstvo životne dôleži-
tých látok. Vitamínu C v nej za surova 
nájdeme viac ako v citrónoch. Okrem 
neho obsahuje aj vysoké množstvo vi-
tamínu E, B1, B2, B6 a beta-karoténu, z 
minerálov je v nej významne zastúpe-
né železo, síra, meď, vápnik, horčík, 
draslík a fosfor.

Vysokému obsahu látok zvaných 
fytoncídy vďačí reďkovka za svoje an-
tibiotické účinky. Dôležitou zložkou 
sú i horčičné silice obsahujúce síru. 
Práve im totiž reďkovka vďačí nielen 
za svoju nenapodobiteľnú štipľavú 
chuť, ale aj za svoj blahodarný vplyv na 
našu pečeň. Tieto silice môžeme nájsť 
aj vo všetkých príbuzných rastlinách 
vrátane známych reďkoviek, čierna 
reďkovka ich však obsahuje najväčšie 
množstvo.  

Nenápadný zázrak – čierna reďkev
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Namiesto obedov zadarmo vyšší daňový bonus 
na dieťa. Namiesto vlakov zadarmo symbolické 
jednoeurové cestovné, ale aby platilo aj na auto-
busy. Namiesto čohokoľvek „zadarmo“ (lebo nič 
nie je zadarmo) viac peňazí v peňaženke. 

V sobotu sme predstavili náš nový program 
– Návod na lepšie Slovensko, 1144 konkrétnych 
riešení, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť. 
Žiadne všeobímajúce frázy, žiadny svetový mier, 
ale odborne spracované a premyslené riešenia na 
mieru. Odstraňujú byrokraciu, korupciu, niektoré 
obe tieto veci naraz. 600 z nich je dokonca úplne 
bez nároku na štátny rozpočet, iné sa dajú apliko-
vať ihneď. Ak sa pýtate, prečo to doteraz nikto ne-
zaviedol, odpoveď je jasná – vlády za posledných 
12 rokov nemali záujem zlepšiť život občanom 
Slovenska. Mali záujem zlepšiť predovšetkým ten 
svoj život.  

My o váš lepší život záujem máme. Dôkazom je,            
že sme toľko energie a času venovali tvorbe rie-
šení. Som presvedčený, že v prípade úspechu vo 
voľbách by sa väčšina opatrení z nášho programu 
dostala do programového vyhlásenia vlády.

Nebudeme rušiť sociálne opatrenia, 
ale tie najväčšie hlúposti nahradí-
me rozumnými vecami. 

Opakujem, že si viem pred-
staviť spoluprácu so všetkými 
stranami okrem Smeru-SD, SNS 
a ĽSNS. 

Nebudeme rušiť sociálne
opatrenia, len im pridáme
logiku a spravodlivosť

Richard Sulík
predseda SaS

Alternatíva existuje

Ak chceme, aby Slovensko bola úspešná               
a fungujúca krajina, nezaobíde sa to bez vzdela-
ných ľudí. Preto sme školstvo zaradili na vysoké 
miesto rebríčka priorít. Podporujeme a motivu-
jeme učiteľov, propagujeme pestrú ponuku štu-
dijných odborov. Rekonštruujeme župné zaria-
denia a školy. 

Za uplynulé dva roky bratislavská župa in-
vestovala do rekonštrukcie budov škôl vyše 15 
miliónov eur. Kraj otvoril 21 nových odborov,                      
4 nové bilingválne gymnáziá, zaviedol internát 
za jedno euro a obedy za jeden cent mesačne pre 
študentov zapojených do duálneho vzdelávania, 
ako aj zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
V rámci projektu Otvorená škola župa sprístup-
nila štyri školské areály na športové využitie, tak 
pre študentov ako aj verejnosť. Pre lepšiu orientá-
ciu v ponuke stredných škôl zriadil kraj stránku 
www.strednapremna.sk a vydal brožúru Končíš 
základku? Vyber si strednú podľa seba! 

Naša dvojročná práca prináša 
konkrétne výsledky. Počet pri-
hlášok na stredné školy stúpol  
o štvrtinu. Keď to ide v Bratislav-
skom kraji, pôjde to aj na celom 
Slovensku.

Ide to. Stredné školstvo môže 
byť kvalitnejšie

Juraj Droba
bratislavský župan

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Vtipy 
týždňa

» Na trestnom pojednávaní 
prebiehajú záverečné reči. 
Obžalovaný uvádza:
- Pán sudca, ja som to na-
ozaj neurobil, ja som tam 
ani nebol, musíte mi ve-
riť, povolávam za svedka 
Pána Boha, že som tam 
naozaj nebol.
Sudca:
- Dokazovanie, vrátane vý-
sluchu svedkov bolo ukon-
čené!

» -Čítal si o škodlivosti 
alkoholu?
-Áno.
-A prestal si piť?
-Nie. Čítať.

» Aký je rozdiel medzi trak-
torom a mrazom?
Keď ti prejde po chrbte 
mráz, iba sa strasieš a ideš 
ďalej.

» Sekretárka prichádza 
ráno do práce a vidí ako z 
kancelárie vynášajú gauč. 
Pomysli si:
- No toto, hádam ma len 
neprepustili.

» Lenin mel pravdu, socia-
lizmus sa ukázal ako éra 
elektriny:
Do práce sa chodí s odpo-
rom, na plat sa čaká s na-
pätím a vedenia se dotknúť 
nemôžeš. 

» Policajt vidi na kraji ces-
ty  nesprávne odstavené 
auto, tak príde k nemu, 
obzerá sa, nikoho nevidí, 
napokon zvolá:
-Je tu vodič tohto auta?
Odniekiaľ sa ozve:
-No, hej.
-A máte papiere?
-Nuž, sú tu nejaké lopú-
chy.  

» Na rozvodovom súde
Sudca: 
- A kedy sa začali medzi 
vami prvé nezhody?
Manžel: 
- No, keď som trval na tom, 
že aj ja chcem byť na sva-
dobnej fotke.

» Zúfalý hlas v telefóne:
- Haló, tam je linka dôvery? 
Ja sa idem zabitť. Môj život 
je jeden veľký omyl. Zmýlil 
som sa vo výbere povola-
nia, vo výbere manželky, 
zmýlil som sa...
- Prepáčte, zmýlili ste sa aj 
v telefónnom čísle. Toto je 
bitúnok. 

» redakcia
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www.misterpizza.sk

Môžete si vybrať  cesto 

s plneným syrovým okrajom

( BAMBINO) a vrch

 posypaný Mozzarellou 

Máte chuť na niečo NOVÉ ? 

POLMETROVÁ 
SMOTANOVÁ PIZZA 50 cm!

obsahuje: cesto, syr mozarella, klobása, 

slanina, cesnak, červená cibuľa, kyslá smotana

AKCIA - 14 € 

PRE RÝCHLU DONÁŠKU
PO CELEJ BRATISLAVE 

VOLAJTE TELEFÓNNE ÈÍSLA

02 / 4524 22 10     02 / 4525 78 01 
02 / 4444 11 77     02 / 6541 1415
0911  998  444       0911  997  444 

Prosciutto
AKCIA!!!cesto, kečup, syr mozarella, zelená paprika,cibuľa, olivy zelené, olivy čierne, Prosciutto30 cm  / cena:  8,80 €

VOLITEĽNÁ AKCIA!!! 

cesto, kečup, syr mozarella, šunka, šampiňony

Pizza s dvomi  prísadami a treťou prísadou

podľa Vášho výberu za  výnimočnú cenu

38 cm  / cena: 11,00 €

VIAC NA
STRÁNKE

32
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INFO: 0915 896 536
KANCELÁRIE:

Komárno 
Štúrovo 

Želiezovce
Banská Bystrica
Dunajská Streda 

vo februári

Bez exekúcii

NOVÝNOVÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝO
začiatok

20. januára 1927 
sa narodil Štefan Nosáľ, slovenský chore-
ograf a režisér († 2017).

Výročia a udalosti 23. januára 1997 
sa Madeleine Albrightová stala prvou ženou na poste ministra za-
hraničných vecí USA.

Výročia a udalosti
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No, hneď na úvod, pokojne môže byť 
aj manžel „niekoho“, keď už máme 
ten „džender“. Alebo dcéra či syn. 
Proste niekto, kto je „niekoho“. Ca-
ligula vraj spravil svojho koňa kon-
zulom.

Ako píše kronikár Cassius Dio, kôň 
Incitatus už ako konzul starého Ríma 
jedával ovos zmiešaný so zlatými vloč-
kami. Čo pil, sa nedochovalo. Napo-
kon, aj Caligula bol iba syn „niekoho“ 
- veľkého vojvodcu Germanica a dostal 
sa práve preto na trón už ako 23-ročný. 
Predovšetkým vďaka intrigám. Veď 
ako inak...

Prišla, nasťahovala sa do kance-
lárie, poupratovala pracovný stôl, na 
ktorom mali vždy šéfovia papiere s 
textami, pásy s nahrávkami a množ-
stvo iných artefaktov a začala šéfovať. 
Manželka „niekoho“. Dvakrát denne 
porada s podriadenými a medzitým 
obchádzky po rajóne, či je v celách 
(pardon, v kanceláriách) všetko tak, 
ako má byť a či sú tam všetci, ktorí tam 
majú byť. V duchu revolučného hesla 
„my to teraz robíme inak“.

Úžasné bolo, keď manželka „nieko-
ho“ z vedúcej pozície začala rozdávať 

úlohy. Napríklad zaznel návrh – „pán 
Albert Schweitzer má narodeniny, stá-
lo by to za medailón.“ Iba tak, no, na 
vysvetlenie, písal sa rok 2002, možno 
2004, určite však toto tisícročie.

Manželka niekoho sa hlboko za-
myslela a vydala šéfovský pokyn – 
„hm, nepoznám toho pána, ale my 
to robíme inak. Tému rozhodne treba 
posunúť, aby poslucháčovi niečo dala. 
Prečo iba medailón? Pán kolega, urobí-
te s pánom Schweitzerom rozhovor, iba 
tak to pustím.“

Manželky (a ako som už vyššie na-
písal, aj manželia) „niekoho“ sú proste 
geniálne. Rozhovor s mŕtvym je pre ne 
gombička práve tak, ako sedieť naprí-
klad v dvestoštyridsiatich dozorných 
radách naraz. Alebo riadiť niekoľko 
stoviek „vlastných“ firiem.

Manželky niekoho sú vtelením 
slávneho Čapkovho Rossum‘s Univer-
sal Robots. Proste, správna mašina na 
správnom fleku. V správnom čase, so 
správnymi konexiami. Veď o nič iné 
nikomu ani nejde, iba o ten „flek“. Zlaté 
naše „niekoho“ zázraky.

Manželka „niekoho“

» Ivan Brožík

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

v Bratislave

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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0905 877 690 

PRIJMEME 
SPOĽAHLIVÉ  PANIE 

na upratovanie 
kancelárskych priestorov  

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

Pracovník / pracovníčka vo výrobe

Neváhajte nás kontaktovať
0914 343 407 

PONUKA 
PRÁCE 

Devínska Nová Ves
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obsluha automatizovaného zariadenia 

nejedná sa o pásovú výrobu 

príspevok na dôchodkové sporenie a iné benefity 
(Plat je uvedený brutto)

menšia stabilná spoločnosť s rodinnou atmosférou

749 € fix + 120 €  individuálny  bonus 
+ do 160 € príspevok na dochádzanie + príplatky  od  100 € 
+ polročné odmeny + stravné lístky v hodnote  4,20 € 

kontrola kvality komponentov 
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA

32
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Žalúzie, sieťky, rolety aj hliníkové

UNIVERZAL TRADE s.r.o.

ZIMNÉ  ZĽAVY

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

www.univerzaltrade.sk

é

NAJLEPŠIE CENY U NÁS

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
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ZUBNÁ AMBULANCIAPOZOR ZMENA
Stromová 16 - Kramáre

0905 662 407

Ponúkame implatológiu
 s najlepšími cenami v BA

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

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK

10
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pre domáce a hospodárske zvieratá
Pri nákupe nad 100 € poštovné zdarma!

CHOVATEĽSKÉ POTREBY

agrohase@agrohase.sk
0908 30 99 050908 3

ag

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

16. 1. 2009 
bol posledným dňom platnosti slovenskej 
koruny.

Výročia a udalosti
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spoločnosť pre prieskum trhu,
 médií a verejnej mienky

HĽADÁ 
externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA

REGRUTÁTOR/KA

schopných vykonávať aj náročnejšie 
projekty

(rozhovory s respondentmi)

(získavanie respondentov do 
rôznych projektov)

Kremnická 6, 851 01  Bratislava V
 02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk
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STAJAN Slovakia, s.r.o. 
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OPERÁTOR/KA VÝROBY:
   ��������	���������������������������
�����������	����������������������
�
������������������������������������
��������	
���� ������
�� �!	�����"""#
���������������������������	���$%

&��'�4/hod. (základ) + 1,33€/hod. 
��������	�
�������������	�����

(výkon) + príplatky + stravné lístky
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UBYTOVANIE ZDARMA
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KURZ SBS

Evidovaní na Úrade práce 
môžu mať kurz ZADARMO!

Volajte: 0904 001 475

v BRATISLAVE
kurz začína 10.02.2020

195 €
CENA 
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v Bratislave na 3 dni v týždni
(dôchodkyňa vítaná)

Mzda: 400 € netto + variabilná
zložka. Príspevok na dopravu.

Tel.: 0903 409 520 

PRIJMEM
ASISTENTKU

DO ZUBNEJ
AMBULANCIE
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Dajte svoj krúžok
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