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0904 177 808

PALIVOVÉ
DREVO

• borovica 20 € / m
• dub, agát tenký
   24 € / m
• dub, agát hrubý
   31 € / m
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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Výmena tesnenia
a oprava

všetkých druhov
a typov

OKIEN
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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

NAJLEPŠIE CENY U NÁS

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
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NAŠE SLUŽBY PRE VÁS:
- renovácia dveri
- kľučky, zámky, sklo 
- nové dvere a zárubne
- renovácia vstavaných skriň
 

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

renovacia@renovacia-dveri.eu

www.renovacia-dveri.eu
Obhliadka, poradenstvo a cenová ponuka u Vás doma - služba zdarma !!! 0907 332 761         Bernolákovo, Senecká cesta 142

0915 324 286
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TEL: 02 / 44 555 000      www.daka.sk

 

Side - Sweet Park 

Hotel aj s letenkou 

a all-inclusive

899 € 459,00 €

 

5-dňový zájazd 

do Beneluxu

299 € 179,00 €

 Lyžovačka 

v Rakúskom 

Stuhlecku

35 € 15,50 €

 

5-dňový zájazd

do Paríža

265 € 169,00 €
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ZÁCLONY • ZÁVESY
GARNÍŽE

Zameranie • Návrh • Šitie • Montáž
Kompletná realizácia na mieru

www.vuenne.sk / 0905 413 229
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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 

Každý týždeň: Dlhé Diely, Karlo-
va Ves, Dúbravka, Lamač, Petr-
žalka, Devínska Nová Ves, Devín, 
Horský park, Záhorská Bystrica, 
Rusovce, Jarovce, Čunovo, Koliba, 
Kramáre

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

bratislavsko@regionpress.sk

Redakcia: Martinčekova 17 
BRATISLAVA

INZERCIA
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Vážení čitatelia, otvárame tému, kto-
rej neznalosť  môže spôsobiť aj väčšie 
komplikácie. Budeme sa jej venovať v 
tejto a niekoľkých ďalších častiach náš-
ho cyklu Zdravie.

Tak, ako sledujeme už nielen v Číne 
boj s vírusovým ochorením, tak je jasné, 
že horšiu prognózu majú pacienti so sprie-
vodnými ochoreniami, medzi ktoré patrí aj 
cukrovka. Infekčné ochorenie môže hladi-
ny krvného cukru u diabetika nepriaznivo 
ovplyvňovať.

Preto je dôležité chrípke a iným in-
fekčným ochoreniam dýchacích ciest pred-
chádzať. V období, kedy je výskyt ochorení 
dýchacích ciest najvyšší, je potrebné vyhý-
bať sa  miestam, kde je viac ľudí pokope. 
Ak ste pri chorom, požiadajte ho, aby nosil 
rúško, čo by malo byť samozrejmé. Ak si 
neporadíte, noste ho radšej vy. Samozrej-
mé by malo byť držať ruku, vreckovku 
pred ústami pri kašli, pri kýchnutí. Ak to 
tak vo vašom okolí nerobia, nehanbite sa 
a požiadajte ich o to. Vaše zdravie musí byť 
prvoradé. Ruky si udržujte čisté. Dôkladné 
a časté umývanie rúk v období chrípok je 
veľmi významným prostriedkom ako pre-
dísť nákaze. Inkubačná doba vírusu bež-
nej chrípky je od vniknutia do organizmu 
a objavenia sa prvých príznakov trvá 18 až 

72 hodín.
Očkovanie proti chrípke u diabe-

tika, ale aj členov jeho rodiny a blízkych 
ako prevencia je dôležitou súčasťou sta-
rostlivosti o zdravotný stav. Najlepší čas na 
očkovanie je september – október, preto je 
odporúčané si ho na budúci rok napláno-
vať. Dôležité je aj predchádzať vyčerpaniu 
z prepracovania, preto v období chrípok si 
doprajte dostatočný oddych a dlhý spánok.

Kedy konzultovať u lekára
-  keď si diabetik nameria vyššie hladiny 
krvného cukru, 
- keď má prítomné ketolátky v moči alebo 
krvi, 
- keď sa príznaky ochorenia sa nezmier-
ňujú, 
- keď ochorenie trvá dlhšie ako je obvyklé, 
- keď symptómy a ťažkosti sa zhoršujú na-
miesto ich zlepšovania, 
- keď sú vysoké teploty, 
- keď zacítite bolesti prí-
nosových dutín, uší, bo-
lesti zubov, 
- keď potrebujete skon-
zultovať lieky, ktoré 
užívate.

Chrípka a prechladnutia u diabetikov I

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

V prípade, ak spoločnosť nedosahuje 
zisk, je možné ju zlikvidovať. Novela 
Obchodného zákonníka s účinnosťou 
od 01. októbra 2020 zásadným spô-
sobom mení, predlžuje a  predražuje 
likvidáciu. 

Ku dňu skončenia likvidácie, likvi-
dátor zostaví účtovnú závierku, konečnú 
správu o priebehu likvidácie a návrh na 
rozdelenie likvidačného zostatku. Tak-
tiež je likvidátor povinný zverejniť bez 
odkladu oznámenie o  zostavení týchto 
dokumentov. Každý zo spoločníkov má 
právo do nich nahliadnuť.  Spoločnosť 
v prípade ukončenia likvidácie potrebu-
je spĺňať zákonom predpokladané pod-
mienky. Spoločnosť nesmie mať daňový 
nedoplatok. Na tento účel je potrebné si 
vyžiadať súhlas s likvidáciou od správcu 
dane. Skončenie likvidácie bude podľa 
novely Obchodného zákonníka môcť 
nastať najskôr 6 mesiacov po oznámení 
likvidátora o vstupe spoločnosti do lik-
vidácie. V prípade, ak má spoločnosť ku 
dňu zostavenia účtovnej závierky a ko-
nečnej správy daňový nedoplatok, alebo 
ak sa u nej vykonáva daňová kontrola, je 
táto lehota predĺžená až na 12 mesiacov. 
Súčasná právna úprava takúto lehotu 
neobsahuje. Účtovná závierka, konečná 
správa o priebehu likvidácie a návrh na 
rozdelenie likvidačného zostatku uply-
nutím 60 dní od zverejnenia oznámenia 

o zostavení týchto listín sa považujú za 
schválené, ak spoločník alebo spoloč-
nosť nerozhodne inak. Likvidátor musí 
zverejniť aj oznámenie o schválení tých-
to dokumentov. Likvidačný zostatok po-
ukáže tým spoločníkom, ktorí naň majú 
právo. 

Posledným krokom v  tomto pro-
cese je podanie návrhu na výmaz spo-
ločnosti do Obchodného registra. K ná-
vrhu musí likvidátor priložiť účtovnú 
závierku, konečnú správu o  priebehu 
likvidácie a  návrh na rozdelenie likvi-
dačného zostatku. V prípade, ak mala 
spoločnosť daňový nedoplatok alebo 
daňovú kontrolu, tak je potrebné pri-
ložiť aj vyhlásenie o  neexistencii da-
ňového nedoplatku alebo o  ukončení 
daňovej kontroly. Podľa novej právnej 
úpravy už nebude potrebné predkla-
dať súhlas správcu dane a  Sociálnej 
poisťovne s výmazom spoločnosti. Lik-
vidácie začaté do 30. septembra 2020 
budú dokončené podľa právnej úpravy 
platnej do 30. septembra 2020. Novela 
Obchodného zákonníka prináša precíz-
nejšiu úpravu procesu likvidácie. 

Ukončenie likvidácie podľa 
Obchodného zákonníka

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

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

»Prenajmem 1-izb.byt v BA. 
0904 007 642 

»Súrne predám dvojdom 
pre dve veľké rodiny, ihneď 
voľný. Záhorie, možné pra-
covné príležitosti.  0948 
121 468 

»Kúpim garáž v Bratislave. 
Platba v hotovosti 0918 479 
756
»Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507
»Kúpim stavebný pozemok 
v Bratislave vhodný na 
stavbu rodinného domu. 
Nie RK 0918 479 756
»Kúpim väčší alebo menší 
byt v Bratislave 0918 479 
756
»Kúpim byt v Bratislave 
a okolí  0903 461 817 

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

Občianska
riadková
inzercia

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

06 POZEMKY / predaj     

»Kúpim staré hodinky min-
ce bankovky knihy odznaky 
0903 753 758 

»Predám nerezové formy-
lisy, na výrobu šunky a 
potravinárskych výrobkov. 
Ručne vyrobený z nápisom 
VTS,/VEDECKO TECHNICKÁ 
SPOLOČNOSŤ/. 5L drevený 
súdok 45 roč.súdok zo 4 
drevenými pokálmi. 0902 
679 183

»Hľadám pani na uprat. 
2izb.bytu v Ba na Dl.Dieloch 
1xmes. Tel. 0915 491 915
»Kúpim vzduchovku VZ-
35,47 (opakovačka na gulič-
ky) 0910 419 469

Občianska
riadková
inzercia

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

POŠLITE  SMS
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1. marca 1920 
sa odohralo prvé predstavenie opery SND v Bratislave – Hubička 
Bedřicha Smetanu.

Výročia a udalosti
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Nová Vitara a SX4 S-Cross vás práve teraz potešia extra ponukou bonusov 
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Je to neuveriteľné, ale rastlinu s tak 
blahodarným účinkom na zdravie u 
nás pestujeme nanajvýš ako krmivo 
pre dobytok či lesnú zver.

V skutočnosti je to Slnečnica 
hľuznatá. Vysoká rastlina so žltými 
kvietkami, podobnými slnečnici.

Podporuje imunitné funkcie or-
ganizmu, má pozitívny vplyv na za-
žívanie, je vhodná pre diabetikov, 
zlepšuje totiž citlivosť voči inzulínu. 
Upravuje hladinu HDL a VLDL choles-
terolu správnym smerom. Znižuje hla-
dinu triglyceridov v krvi a pečeni.

Topinambur je vhodný aj pri dié-
tach. Jeho pravidelná konzumácia má 
výrazný protireumatický účinok, mier-
ni žlčové koliky – uvádza činnosť žlční-
ka do harmónie s ostatnými orgánmi. 
Čistí črevo,  pomáha tiež pri potrebe 
odvodnenia organizmu. Topinambury 
majú tiež preukázateľný protiastmatic-
ky účinok.

Ľudia u nás ešte nechápu ich zdra-
votný význam a zabúdajú na ne, lebo 
im cenou konkurujú zemiaky. V iných 
krajinách sa však dostávajú veľmi často 
do kuchyne a to hlavne  u diabetikov, 
pre ktorých je to doslova poklad. Jedlá 
časť – hľuzy, sa zberajú neskoro na je-
seň, alebo aj v bezmrazivej zime či až 
skoro na jar. Sú veľmi výživné a zdravé 
a zaslúžili by si u nás väčšiu pozornosť. 

Sú obľúbené v Arabských kuchyniach, 
v južnom Francúzsku, v Spojených štá-
toch amerických.

Na zmiernenie astmatických ťaž-
kostí sa môže použiť sirup, pre ostatné 
indikácie je doporučovaná šťava kom-
binovaná z čerstvých štiav mrkvy, topi-
nambur a zeleru alebo petržlenu.

Potrebujeme:
250 g čerstvej mrkvovej šťavy
100 g čerstvej šťavy z topinambura
25 g čerstvej šťavy zeleru pre mužov 
alebo petržlenu pre ženy

Toto množstvo je pre dávku na je-
den deň, ktorú pijeme po malých dúš-
koch počas  dňa. Jej účinkom sa zlepší 
látková výmena, je pritom výživná a 
prečisťuje organizmus.

Topinambur, 
alebo „židovský zemiak“

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

»Glazúrovanie vaní 0905 
983 602
»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce 
0940 384 665
»GLAZOVANIE VANÍ. 30 rokov 
prax, 5 rokov záruka. Cena 
70 €. Tel.: 0904 267 926 
www.glazovanievani.es-
tranky.sk

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

»Sústružnícke práce 0948 
595 439

»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

»Maľovanie 1€/m2, stierka 
2€/m2. Tel.: 0905 204 032
»Maľby, podlahy 0915 462 
513
»M a ľov k y - r ýc h le - č is to 
0905 723 981

»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

»Prídem k Vám 0910 363 
014

Komerčná
riadková
inzercia

ELEKTROINŠTALÁCIE

SLUŽBY

OPRAVA TV, ELEKTRO

REMESELNÍCI

VODA-KÚRENIE-PLYN

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

OPRAVA CHLADNIČIEK

PONUKA PRÁCE

REKONŠTRUKCIE

OPRAVA PRAČIEK

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

Mám rád hokejbal a florbal. Hrával 
som tieto športy a mám na ne krás-
ne spomienky. Hokejbal sme hrá-
vali s deťmi a moja Lucka sa tam 
naučila základy toho, čo potom 
uplatnila v reprezentácii florbalu. 

Kedysi sme mali v Bratislave sláv-
ny klub Slovan. Boli sme naň hrdí v 
hokeji aj vo futbale. Hokej tam hrali 
bratia Šťastní aj Václav Nedomanský, 
vo futbale vyhrali Pohár víťazov po-
hárov a Slovan bol základom repre-
zentácie, keď sme sa stali majstrami 
Európy. Hokejový aj futbalový Slovan 
kúpili dvaja oligarchovia svojim sy-
náčikom. A tak to aj vyzerá. Hanba 
Slovenska. S pomocou štátu si posta-
vili predražené štadióny aj kadečo 
iné. Aký štát, taký biznis. 

Pozeral som sa pred časom na 
hokejbalové finále majstrovstiev 
sveta medzi Slovenskom a Fínskom. 
Bol to pre mňa krajší zážitok, ako 
majstrovstvá vo futbale alebo v ho-
keji. Chlapi, ktorí milujú hokejbal a 
zobrali si dovolenky zabávali celú 
košickú arénu. Spievali hymnu tak, 
že sa mi tlačili slzy do oči. Hrali aj 
za svojho bývalého trénera, Dušana 
Danka, ktorý už nie je medzi nami. 

A hrali aj za nás – obyčajných ľudí. 
Niečo podobné som zažíval, keď naše 
dievčatá reprezentovali Slovensko 
na majstrovstvách sveta vo florbale. 
Lucka mi rozprávala aká fantastická 
partia sa tam vždy stretla. Hrali pre 
radosť, nie pre peniaze. Hrali naplno 
a so srdcom.

Niektorí oligarchovia sa dajú 
nájsť podľa športových klubov, ďal-
ší podľa nemovitostí, jácht a iného 
luxusu. Každý z nich odčerpáva pe-
niaze z nejakého rezortu - niekto z 
energetiky, ďalší z dopravy, staveb-
níctva, informatiky, školstva, poľno-
hospodárstva alebo obrany. Ich mená 
pozná každý na Slovensku. Dokážu 
ich noví politici odstrihnúť od týchto 
zlodejstiev? 

Dúfam, že od marca bude Sloven-
sko viac hokejbalové 
a florbalové, ako 
hokejové a futbalo-
vé. Viac slušné ako 
skor u mp ov a né. 
Slovensko, kde sa 
bude hrať so srd-
com a fér.

Hokejbal a florbal

» Ján Košturiak

POLÍCIA PÁTRA

 Akékoľvek informácie k hľadaným osobám môžete
poskytnúť na známom telefónnom čísle 158 

alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.

NOVOTNÝ Pavol – hľadaná osoba
Na 45-ročného Pavla Novotného z Bratisla-
vy vydal okresný súd v Bratislave príkaz na 
do výkonu trestu. Menovaný sa v mieste tr-
valého bydliska nenachádza a doposiaľ nie 
je známe miesto jeho súčasného pobytu.

MARGÓČ Jozef – hľadaná osoba
Na 62-ročného Jozefa Margóča z Bratisla-
vy vydal Okresný súd v Banskej Bystrici 
príkaz na dodanie do výkonu trestu. Me-
novaný sa zdržiava na neznámom mieste 
a doposiaľ sa nepodarilo zistiť miesto jeho 
súčasného pobytu.

HERTUS Roman – hľadaná osoba
Na 50-ročného Romana Hertusa z Bratisla-
vy vydal Okresný súd v Bratislave príkaz na 
zatknutie. Menovaný sa zdržiava na nezná-
mom mieste a doposiaľ sa nepodarilo zistiť 
miesto jeho súčasného pobytu.
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ

29. februára 1920  
bola schválená česko-slovenská ústava.

Výročia a udalosti

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU
ČAŠNÍKA/-ČKU (1000 € + variabilná zložka)

Tel.: 0903 730 423
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PLECHOVÉ GARÁŽE, HALY + projekt, VOLIERY PRE PSOV 
OBYTNÉ KONTAJNERY, GARÁŽOVÉ BRÁNY, MREŽE,

PLECHOVÉ PLOTY, PLECHY, DOVOZ A MONTÁŽ CELÁ SR
TEL.: 0905 20 70 59 • www.kupdodomu.sk
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nanosterile.eu
bfacleaning.sk/nanosterile

Kontakt: 0918 454 003

zľava -20% 
pri záväznej objednávke do 31.03. 2020 
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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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prijme do TPP pracovníkov
 strážnej služby pre objekt 

v Bratislave
Nástup :  marec 2020

Hodinová mzda : 3,20 € netto/ hodina

KONTAKT : 0908 986 420

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

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

Základná zložka mzdy + príplatky
 a ODMENY, UBYTOVANIE  ZADARMO

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

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

 HĽADÁ 
KOLPORTÉROV

na roznos 
novín 
počas víkendov 

na dohodu

RUSOVCE -  min. 24,00 EUR brutto za roznos
DEVÍNSKA N. Ves - min. 3,93 EUR brutto za roznos
ČUŇOVO - min. 9 EUR brutto za roznos
+ príplatky: vačší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

INFO: 0907 887 362, Po - Pia od 8.30 do 16.30
dist.bratislavsko@regionpress.sk
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SBS

INFORMÁCIE NA:     0905 880 127

Práca v SBS?
Vykonávame kurzy pre prácu v SBS

 na adrese Bratislava, Kazanská 30
(Podunajské Biskupice) 

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

 

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

75
-1

1

49
5

6
1

9538
8

94
31

3
5
4

7

83
8

6954
1

S

U

D

O

K

U

4. marca 1915  
sa narodil Pavel Bunčák, slovenský bás-
nik, pedagóg a literárny vedec († 2000).

Výročia a udalosti

VIZITKY
0905 799 782
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NON STOP
0905 926 822
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7tel. 0904 474 597 tel. 0904 474 597 
VOJENSKÝCH VECÍ - MILITÁRIÍ
VÝKUP

2 % z Vašej dane ani nepocítite, 
nám však ZACHRÁNITE ŽIVOT. 

Len REHABILITÁCIA MÁ 100% ÚČINOK v liečbe SM.

Sídlo:  Právna forma: Nezisková organizácia  IČO: 42092175

 SCLEROSIS MULTIPLEX najčastejšie postihuje mladých ľudí 
 v priemere od 18 - 36 rokov, ktorí sú často odkázaní na invalidný vozík.

Prijímateľ 2%: NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o.

www.ncsm.sk
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Vyhlásenie o poukázaní 2% si stiahnite z webovej stránky

a spolu s Vašim ” Potvrdením o zaplatení dane ” pošlite do 30. apríla na hociktorý DÚ v SR. 
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SETL SK
TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
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�������setlsk@centrum.sk
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