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Týždenne do 94 750 domácností

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



0905 758 469
0905 877 690

94-0003

6542 2387
0905 616 329

66-0003-3

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

Infolinka Corona

PRIJMEME
SPOĽAHLIVÉ PANIE

Národné centrum zdravotníckych informácií zriadilo v súvislosti so šírením
koronavírusu novú infolinku. Odborníci
na čísle 0800 221 234 odpovedajú na
otázky 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV
NOVA ADRESA ZBERNE:
Práčovňa a čistiareň Tuzexx s.r.o.
Kopčianska 20, Bratislava - Petržalka
PO - PI od 7:00 do 17:00
www.tuzexx.sk

Služba ODVOZ - DOVOZ pre Bratislavu, priamo na
adresu zákazníka
Služba je spoplatnená 9,90 € (jednorázovo) a obmedzená
na jeden deň v týždni, a to v utorok.

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836

darujte
nám

32-0003-3

%

STOP PADANIU
VLASOV
Je veľmi ťažké sa v dnešnej dobe veľkých reklám orientovať tak, aby bol
kupujúci absolútne spokojný. Za kvalitu a účinnosť výrobkov firmy KVATROFIN s.r.o. však hovorí veľký ohlas spokojných klientov, ktorí si nemôžu
vynachváliť predovšetkým prípravky na podporu rastu vlasov. Preto sme
sa spýtali zástupcov firmy KVATROFIN s.r.o., aby nám povedali niečo bližšie
o svojich výrobkoch.

Vážení priaznivci seniorov,

HESTIA je nezisková organizácia, ktorá sa venuje
verejno-prospešným službám pre seniorov. Vybudovali
sme domov dôchodcov. Staráme sa o 34 seniorov, ktorí u
nás našli svoj domov. Väčšina z nich vyžaduje intenzívnu
zdravotnú a opatrovateľskú starostlivosť. Na nákup, alebo
obnovu zariadení získavame ﬁnancie od dobrých ľudí.
Obraciame sa aj na Vás.
Uchádzame sa o 2% z Vašich daní, ktoré ste už
odviedli štátu. Splnili sme všetky podmienky na zápis do
registra organizácií, ktoré môžu byť prijímateľmi 2% z
daní právnických a ﬁzických osôb. V minulom roku sme
použili prostriedky z 2% daní na vybavenie a pomôcky
pre klientov.

94-0048

Za akúkoľvek sumu Vám ďakujeme

R: Prosím Vás, môžete nám povedať niečo bližšie o Vašich výrobkoch, týkajúcich
sa rastu vlasov?
K: Naša firma sa zaoberá distribúciou účinnej vlasovej kúry proti vypadávaniu vlasov
SALON TEXTURES, ktorá sa skladá z terapeutického šampóna a kondicionéra. Prípravky sa vyrábajú podľa prírodnej receptúry z
BEVERLY HILLS v USA. Všetky výrobky samozrejme prešli klinickou atestáciou.
R: Čo hovoríte na neuveriteľný ohlas na
vašu vlasovú kúru, ktorá podporuje rast
vlasov?
K: Vlasová kúra SALON TEXTURES vďaka
svojej originálnej kompozícii dokáže za
krátky čas (hovorí sa o leteckom účinku)
vlasy vyživiť a ošetriť. V mnohých prípadoch dochádza k novému rastu vlasov tam, kde sa už zmierili s plešinou.
Výsledky sú, ako ste podotkli, takmer
neuveriteľné.
R: Ako sa Vaša kúra aplikuje?
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K: Aplikácia je veľmi jednoduchá, presný návod na použitie je priložený ku každej kúre.
Pre ťažšie prípady u mužov a žien niekedy
odporúčame používať aspoň dve kúry po
sebe!
R: A posledná otázka. Kde je možné zakúpiť Vaše výrobky a v akých cenových
reláciách?
K: Keďže v súčasnosti nie je možné výrobky bežne získať v lekárňach, môže si každý
zákazník prípravky kúpiť alebo objednať u
firmy:
KVATROFIN s.r.o.
Lichardova 10, 909 01 Skalica
tel.: 034/664 74 35
Terapeutický vlasový šampón stojí 23 € a
kondicionér 16 €, je odporúčané používať
súčasne ako vlasovú kúru.
R: Ďakujem za rozhovor a želám Vám veľa
úspechov
pripravil M.K.

32-0041
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www.pranie-kobercov.sk

zdravie / služby
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03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
»Predám starý rod.dom v
Perneku, pozemok 7á, všetky IS. Tel. 0904 644 830

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507
»Kúpim byt v Bratislave
a okolí 0903 461 817
»Predám
trojpodlažnú
nehnuteľnosť v historickej
budove 50 km od Bratislavy, 6 izieb, 3 kúpeľne. 0915
745 850
»Predám garáž v Bratislave,
pri Lafranconi 0948 324 544

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
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Význam športovania pre diabetikov II

»
Komerčná
riadková
inzercia

Všetky cviky zaberajú iba 5 minút,
Druh fyzickej aktivity si každý
môže vybrať podľa dostupnosti, ob- precvičovať ich možno aj pred televízoľúbenosti, podľa ročného obdobia. rom, pri čítaní, oddychu, alebo praviNajvýhodnejšie je zapojiť čo najviac delne pred ľahnutím do postele.
Veľmi vhodné je aj striedanie tepsvalových skupín.
loty vody – pravidelne niekoľkokrát
Chôdza je najľahší a najdostupnej- striedať teplú a studenú vodu dopaší spôsob telesnej aktivity. Je príkladom dajúcu na nohy pri sprchovaní. Iba 5
pohybu, pri ktorom sa spaľujú tuky (a minút takejto činnosti denne je veľmi
k tomu je potrebný kyslík, preto sa účinnou prevenciou pred vznikom tzv.
nazýva aj aeróbnym pohybom). Ak je diabetickej nohy.
rýchlejšia (5-6 km/hod), účinnosťou ju
Čo necvičiť?
možno prirovnať k cvičeniu strednej
intenzity. Priaznivé ovplyvnenie me- Diabetik bez zistených komplikácií,
tabolizmu sa dosahuje už po prejdení 2 prakticky až na tzv. adrenalínové šporkm denne. Tri hodiny rýchlej chôdze sa ty, nemá obmedzenia vo výbere. V prívyrovnajú 1,5 hodine telesných cvičení. pade postihnutia obličiek (diabetická
Je vhodná pre tých, ktorí s pohybovou nefropatia) nie je vhodné cvičenie v posilňovni. Ak má pacient očné kompliaktivitou začínajú.
Pri cvičení vo vnútri je potrebné kácie (proliferatívna diabetická retinopostupne zapojiť všetky svalové partie patia) neodporúča sa behanie, loptové
a dôsledne sa zamerať na nohy. Špe- hry, squash, tenis, vzpieranie, box. Pri
ciálne pre diabetika je vhodné denne postihnutí nervových vlákien (diaberozcvičovať aj prsty a plôšky dolných tická neuropatia) treba sa vyvarovať
behu a dlhým túram. Pri ochorení srdkončatín.
covo-cievneho systému býva cvičenie
limitované výkonnosťou
Cviky sú jednoduché:
pacienta.
- otváranie a zatváranie prstov
- uchopenia malých predmetov – napríklad vreckovky alebo servítky položenej na koberci,
- precvičovanie nôh - kotúľanie valca
alebo fľaše plôškami nôh, čo súčasne
slúži aj ako príjemná masáž chodidiel
» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
- krúživé pohyby nôh v členkovom zhyDiabetologička, odborníčka na poruchy
be.
metabolizmu a výživy

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

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

SLUŽBY
»Sústružnícke práce 0948
595 439

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

VODA-KÚRENIE-PLYN
»www.vodo-instalater.sk
0903 557 127

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

13 RÔZNE / predaj

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
45.115
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

pri ná

OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY
»Maľovanie 1€/m2, stierka
2€/m2. Tel.: 0905 204 032
»Ma ľov k y - r ýc hle - č isto
0905 723 981
»Maľby, podlahy 0915 462
513

Bratislava • Malacky

garážové brány
predokenné
rolety
ploty, brány

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

www.rolvex.sk
0905 485 891

10-0023

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

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR

14 RÔZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
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»TV Servis u Vás 62 41 08 07,
0905 846 710
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OPRAVA PRAČIEK
»MAX–NONSTOP
VŠETKY
TYPY PRÁČOK 02/63 83
02 51, 0903 971 472, 0918
741 618

OPRAVA TV, ELEKTRO

AUTO MOTO
75-41

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

»Predám skartovačku. Cena
dohodou 0908 880 728
»Predám dvojdielnu a trojdielnu komodu zo začiatku
minulého storočia drevo+mramor, kus 600 eur,
spolu zľava 0915 745 850
»Predám zviazané časopisy, Poľovníctvo a rybárstvo,
od r. 1971 až 1987. Odborné
knihy, zábavnú literatúru o
poľovníctve a iné veci.
Tel.: 0902 679 183

Bratislavsko
na Facebooku
klikajte!
http://www.facebook.com/bratislavsko.sk
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A
ZERCI
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0

19 13
905 7

PREPRAVA
OKNÁ
PREPRAVA
KURZY
ČISTENIE
PONUKA PRÁCE
OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

škola / služby, reality

sa prvý raz použili planové lampy ako verejné osvetlenie v Bratislave.

PALIVOVÉ
DREVO

Karol Mikláš

TEPOVANIE

POLIENKA aj GUĽATINA

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

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov

EXEKÚCIE

0903 791 159

Pomoc pri
STOPNUTÍ EXEKÚCIÍ

Kancelárie
Komárno
0915 896 536
Dunajská Streda 0907 167 463
Banská Bystrica 0908 679 612
Želiezovce
0915 896 536
Štúrovo
0915 896 536
Infolinka:
0907 167 538

STOP

OKIEN

učiteľ ZŠ s MŠ

Výročia a udalosti
odvolal prezident SR Michal Kováč z funkcie premiéra Vladimíra
Mečiara.

0917 649 213

16-0098

HĹBKOVÉ

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

14. marca 1994

Výročia a udalosti
novomenovaný pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Jozef
Haľko prijal biskupskú vysviacku.

17. marca 2012

ZUBNÁ AMBULANCIA
Stromová 16 - Kramáre
0905 662 407

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK

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

ZÁCLONY • ZÁVESY
GARNÍŽE
Zameranie • Návrh • Šitie • Montáž
Kompletná realizácia na mieru
16-0349

www.vuenne.sk / 0905 413 229

Frézovanie

komínov

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

ZĽAVAEZ
ER

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155
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Reality Gold – Bratislava s.r.o.
Prevádzka: Cukrová 14, 813 39 Bratislava

3

0905/491 888, 0903/909 888

32-00025

Odkúpime Vašu nehnuteľnosť v hotovosti
po dohode (s možnosťou
zriadenia doživotného užívania).
Vyrovnáme Vaše dlhy na nájme, exekúcie,
úvery, nebankové spoločnosti
aj tesne pred dražbou.
Sprostredkujeme predaj, prenájom
a výmenu bytov.

10-0049

Ponúkame implatológiu
s najlepšími cenami v BA

320008 - 3

POZOR ZMENA

19. marca 1856

59-0011

štylizačné schopnosti teoretici, úradníci
či akademici. Učiteľov si môžete získať už
drobnými zmenami, ktoré nič nestoja, sú
rýchlo realizovateľné a upokoja učiteľov.
Aby mali pocit, že učia pre život. Aby
nemuseli odsúvať žiakov pre vypĺňanie
tlačív, ktoré neposúvajú školstvo vpred.
Aby sa nebáli robiť veci inak a meniť totalitné školstvo na súčasné. Často drobné
krôčiky etablujú ministra tak, že sa s ním
učitelia konečne stotožnia. Potom sa ľahšie pustíme do veľkej reformy školstva
- učitelia pocítia motiváciu. Druhá moja
rada je nebáť sa vymeniť zabetónovaných úradníkov, ktorí sú už myšlienkovo
vzdialení od súčasnej školy a veci riešia
roky zaužívanými postupmi, prezentujúc ich ministrovi ako najlepšie. Minister
neznalý regionálneho školstva prevezme
ich riešenia, ktoré na papieri vyzerajú
dobre. Často máme v okolí učiteľov, aktivistov, ktorí by ministrovi vedeli pomôcť
viac ako úradnícky káder. No aj to chce
ministra, ktorý vie takýchto ľudí pritiahnuť. V ďalšom rade si treba uvedomiť, že
vysoké školstvo nie je regionálne. Dosadiť na post riešiaci regionálne školstvo
akademika nie je vždy výhrou.
Verím aj, že sa nesiahne ani po ministrovi, ktorý bude chcieť pretlačiť do
škôl ideológiu či doktrínu, ktorá tam nepatrí.

sa Napoleon Bonaparte vyhlásil za francúzskeho cisára.

10-0047

Čakáme, koho nám dosadia do rezortu školstva, ktoré je základňou štátu,
spoločnosti, komunity.
Doteraz bolo v rukách rôznych politických deviantov, ktorí k nemu nemali
cit, potrebnú odbornosť a skúsenosť s
pedagogickou prácou. Preto sa domnievame, že školstvo nie je prioritou vlád.
A to sa odráža na „ne-/vybavenosti“
absolventov. Učitelia každými voľbami
trpia, koho im do rezortu nanominujú,
keďže predchádzajúci ministri boli viac-menej hanbou regionálneho školstva.
Žiaľ, minister je politická funkcia, preto
sa zriedka dočkáme odborného riadenia
vraj apolitického školstva.
V týchto dňoch sa tvorí vláda. Medzi členmi víťazných strán sú aj ľudia,
ktorí pôsobili v regionálnom školstve,
dlhodobo sa venujú školstvu, neobjavili sa zrazu pred voľbami. Možno nie sú
politickými „expertmi“ na školy, ako sa
mnohí politici v posledných mesiacoch
prezentovali, ale sú to ľudia, ktorí sú
známi učiteľskej verejnosti, sú učitelia.
Neučitelia už ukázali, ako nezvládli školstvo. Dajme šancu kolegom. Apelujem na
koaličné strany, aby školstvo nebrali iba
do počtu, ale vzali si ho ako nesmierne
dôležitý rezort, ktorý potrebuje pomoc.
Nie iba ekonomickú, ale pomoc ľudí, ktorí sú z praxe.
Netreba začať písaním mnohoročnej
koncepcie školstva, kde si precvičia svoje

Výročia a udalosti

18. marca 1804

24-0020
24-0019

Pán Matovič,
zvážte výber ministra školstva!

3
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bratislavsko východ
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HYGIENA
hygiena
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Správnou hygienou predchádzajme závažným ochoreniam

Pozor na kontamináciu potravín

Naši čitatelia nás upozornili na to,
ako nezodpovedne sa mnohí ľudia správajú počas nákupov v obchodoch. „Holými neumytými rukami sa prehŕňajú v
pečive, chleboch, ovocí či zelenine, napriek tomu, že v týchto dňoch je nutnosť
hygieny veľmi potrebná,“ poukazujú a
zároveň sa pýtajú, či môže byť takéto
správanie sa zákazníkov istou hrozbou
z nákazy chrípkou, koronavírusom či
inými ochoreniami.

Pozor na kontamináciu potravín

Ako nám potvrdila Jozefína Kaššová
z Komunikačného referátu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (SR), nedostatočnou hygienou rúk
sa môžu na potraviny prenášať vírusy,
parazity i baktérie, vrátane patogénnych foriem. „Ak je spotrebiteľ chorý a
nevenuje dostatočnú pozornosť osobnej hygiene, vrátane hygieny rúk, môže
takéto druhy potravín kontaminovať,“
upozorňuje J. Kaššová. „Pri voľne ulože-

nom pečive a chlebe majú spotrebitelia
k dispozícii jednorazové rukavice, vrecká alebo náradie, aby sa zabránilo priamemu kontaktu rúk s potravinou, ktorá
nie je zabalená v spotrebiteľskom obale,“ dodáva. Je preto dôležité, aby sme
pri kupovaní nebalených potravín, tieto
pomôcky skutočne používali. Ak ich pri
výrobkoch nenájdeme, mal by nám ich
predajca na požiadanie nachystať, čo
potvrdzujú aj slová Zuzany Fischerovej, vedúcej odboru surovín a potravín
rastlinného pôvodu zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. „Predajca v zmysle platnej legislatívy musí
pri takomto predaji nebaleného pečiva,
zabezpečiť vhodné pomôcky, akými sú
kliešte, mikroténové vrecká a podobne,
aby sa zabránilo nevyhovujúcej osobnej
hygiene zákazníkov a zabezpečila sa
tak celková hygiena predaja,“ objasňuje
odborníčka. Je teda pravdepodobne na
každom z nás, či sa odvážime v týchto
dňoch riskovať kúpou nebalených pekárenských výrobkov naše zdravie, alebo siahneme radšej po tovare balenom.

autor TiBine pixabay

ilustračné foto

„Neustále majte na pamäti aj dodržiavanie hygienických zásad pri príprave
jedál, predovšetkým časté umývanie
rúk,“ zdôrazňuje Kaššová. Vysvetľuje
pritom, že každé umývanie rúk má trvať
40 až 60 sekúnd. Ruky si treba navlhčiť teplou vodou a nabrať si dostatočné
množstvo mydla. Ruky následne potierať spôsobom dlaň o dlaň, pokračovať
preložením dlane pravej ruky na chrbát
ľavej ruky s čistením vnútorných strán
prstov a opačne. Trením ďalej čistiť spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a
opačne, následne zovrieť prsty jednej
Ovocie aj zeleninu
ruky do dlane a potierať si ich oproti
dôkladne umyte
Pokiaľ ide o ovocie a zeleninu, určite druhej dlani. Nasleduje čistenie ľavého
je podľa Jozefíny Kaššovej namieste jej palca krúživým pohybom pravou rukou
dôkladné umývanie pod studenou tečú- a opačne. Potom treba čistiť ľavú dlaň
cou vodou, nie v stojacej a nepitnej vode. krúživým pohybom spojenými prstami

pravej ruky a opačne. Ruky opláchnuť
vodou a dôkladne utrieť jednorazovou
utierkou alebo čistým uterákom.

Dbajte aj na hygienu
pracovných plôch

Aby sme predišli kontaminácii potravín aj počas prípravy pokrmov, musíme
si vždy dôkladne umyť ruky mydlom.
Zároveň však musíme dbať aj na hygienu kuchynského dresu a pracovnej
dosky, ktorú pravidelne a dôkladne
čistíme, pričom sa zameriame na všetky
povrchy, kde by mohli zostať nečistoty
pri spracovaní predchádzajúcej potraviny. V čistote musíme samozrejme držať
aj všetok kuchynský riad a pravidelne
meniť tiež špongiu a utierky.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

33-0030

Denne médiá informujú o tom,
že dodržiavaním základných hygienických návykov, najmä dôkladným umývaním rúk, môžeme zabrániť šíreniu respiračných
ochorení, ku ktorým patrí aj COVID-19, teda koronavírus. Vyvstávajú však aj ďalšie otázky.
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Pažítka

Pažítka obsahuje desiatky živín, z ktorých vynikajú medzi iným vitamíny K, C a
A, železo, meď a mangán. Čo sa aminokyselín týka, vyniká pažítka v obsahu tryptofánu, treonínu, izoleucínu, leucínu a lyzínu.
Unikátne organické zlúčeniny nachádzajúce sa v pažítke prinášajú telu podobné
výhody ako cesnak a účinne zmierňujú
tráviace ťažkosti. Okrem toho má prirodzené antibakteriálne vlastnosti, ktoré dokážu
eliminovať široké spektrum baktérií, najmä
baktérií v rodine salmonel, ktoré pôsobia
na gastrointestinálny systém. Presnejšie
povedané, zvyšuje účinnosť príjmu živín
z čreva, čím sa zabezpečí, že dostanete čo
najviac živín z potravín.
Pažítka udržuje zdravé srdce
Jednou z najdôležitejších organických
zlúčenín nachádzajúcich sa v pažítke je alicín, ktorý bol spojený so zníženými hladinami LDL (zlého) cholesterolu v tele a zlepšením zdravia srdca. Alicín je tiež spojený
so znížením krvného tlaku.

dukcie kolagénu, ktorý je nevyhnutnou
zložkou pri tvorbe nových krvných ciev,
buniek, tkanív a svalov.
Pažítka zlepšuje zdravie kostí
V pažítke sa nachádza široká škála vitamínov a minerálnych látok, ale jedným
z najdôležitejších je určite vitamín K, ten
je veľmi dôležitý pri udržiavaní minerálnej
hustoty kostí a integrity kostí.
Pažítka zlepšuje zrak
Karotény nachádzajúce sa v pažítke, menovite luteín a zeaxantín, sú priamo zodpovedné za redukciu oxidačného stresu v
očnom systéme a oddialenie vzniku šedého
zákalu v oku. Pomáhajú tiež spomaliť alebo
predísť makulárnej degenerácii, udržujú
oči zdravé aj v starobe.
Pažítka bráni vzniku rakoviny
Pažítka obsahuje antikarcinogénne
zlúčeniny, ktoré zabraňujú rastu alebo šíreniu rakoviny do všetkých častí tela prostredníctvom procesu metastázy. Zvyšuje
produkciu glutatiónu, ktorý identifikuje a
eliminuje rakovinu a metabolity spôsobujúce toxíny v tele.

Pažítka posilňuje imunitu
Vysoká hladina vitamínu C - až 58,1mg v
100g pažítky - v pažítke pomáha zvyšovať
účinnosť imunitného systému stimuláciou
tvorby bielych krviniek a stimuláciou pro-

» red

47-063

Pamätáte sa z detstva? Na maslovom
či mastnom chlebe, na omelete alebo v
polievkach. Rodiskom pažítky je okrem
Ázie Európa, kde sa pestuje už od stredoveku.

POLÍCIA PÁTRA
HUŇKA Jozef – hľadaná osoba
Na 28-ročného Jozefa Huňku z Bratislavy vydali dva Okresné súdy v Bratislave
príkaz na dodanie do výkonu trestu. Menovaný sa v mieste trvalého bydliska nenachádza a doposiaľ nie je známe miesto
jeho súčasného pobytu.
DANIŠ Mário – hľadaná osoba
Na 28-ročného Mária Daniša z Bratislavy
vydal Okresný súd v Bratislave príkaz na
zatknutie. Menovaný sa zdržiava na neznámom mieste a doposiaľ sa nepodarilo
zistiť miesto jej súčasného pobytu.
KOZAŇÁK Vladislav – hľadaná osoba
Na 62-ročného Vladislava Kozaňáka z
Bratislavy vydal Okresný súd v Bratislave
príkaz na dodanie do výkonu trestu. Menovaný sa zdržiava na neznámom mieste
a doposiaľ sa nepodarilo zistiť miesto jej
súčasného pobytu.
Akékoľvek informácie k hľadaným osobám môžete
poskytnúť na známom telefónnom čísle 158
alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.
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Stredná odborná škola polygrafická škola
v Bratislave má čím zaujať mladých ľudí

Jediná škola svojho zamerania
na Slovensku ponúka aj tento
rok niekoľko študijných odborov polygrafického a grafického
zamerania v dennom aj pomaturitnom a nadstavbovom štúdiu,

ako aj ďalšie služby polygrafickej nimi. Prvé kolo prijímacieho konania samostatne úspešnosť najmenej 90
výroby a ubytovania.
sa uskutoční v pondelok 11.5.2020 a percent. Pre prijatie bez prijímacej

vo štvrtok 14.5.2020. Bez prijímacej skúšky sa budú posudzovať prihlášky
Keď sa povie „prijímačky“, znie skúšky bude prijatý uchádzač, ktorý na štúdium, doručené do školy najneto odstrašujúcu, ale šancu majú ši- pri celoslovenskom testovaní Mo- skôr do 30. apríla 2020 do 13.00 hod.
kovní žiaci aj bez nich, alebo – aj s nitor dosiahol v každom predmete

GraÀk tlaĀových médií

Za pomoci grafického hardvéru a
softvéru vytvára grafický vzhľad webových stránok, bannerov, inzercie,
interaktívnych publikácií a ďalších vizuálov. V rámci tejto pozície sú kladené
požiadavky na pozornosť, predstavivosť, precíznosť, trpezlivosť, odolnosť
voči stresu, schopnosť pracovať v tíme.
Dôležitá je kreativita, umelecký talent a
zmysel pre estetiku.

Navrhuje, spracováva a vyhotovuje
podklady na zhotovovanie textovej a obrazovej časti tlačovej formy tlačovín podľa
požiadaviek klientov. Je to kvalifikovaný
pracovník, ktorý samostatne a kompetentne vykonáva všetky knihárske a dokončovacie činnosti s použitím strojov a
nástrojov. V rámci tejto pozície sú kladené
požiadavky na zmysel pre estetiku, dobré
farebné vnímanie, samostatnosť, predstavivosť, dôkladnosť, precíznosť. Ďalej na
flexibilitu, pozornosť, trpezlivosť, komunikatívnosť, odolnosť voči stresu.

KNIHÁR
Je to kvalifikovaný pracovník, ktorý
samostatne a kompetentne vykonáva všetky knihárske a dokončovacie
činnosti s použitím strojov a nástrojov. V rámci tejto pozície sú kladené
požiadavky na rozlišovanie farieb a
farebných odtieňov, presnosť, precíznosť, adaptáciu zraku na svetlo a
tmu, rozlišovanie nerovností povrchu,
rozlišovanie tvaru predmetov, krátkodobú pamäť, konštrukčnú a priestorovú predstavivosť, praktické myslenie,
odolnosť voči senzorickej záťaži.

6

OPERÁTOR7/$ÿE
Je kvalifikovaný pracovník, ktorý samostatne vykonáva a riadi technologické operácie v oblasti tlače tlačovín, a to
predovšetkým ofsetovou technikou.
Od záujemcu o štúdium sa očakáva
presnosť, precíznosť, praktické myslenie, samostatnosť, ochotu vzdelávať
sa. Ďalej dobré rozlišovanie farieb a farebných odtieňov, adaptáciu zraku na
svetlo a tmu, rozlišovanie nerovností
povrchu, tvaru predmetov, krátkodobá pamäť, konštrukčná a priestorová
predstavivosť.

zamestnanie, služby, relax

prijme do TPP pracovníka na pozíciu
člen zásahovej motorizovanej hliadky
v Bratislave
Nástup : ihneď

prijme do TPP pracovníka na pozíciu
operátor strediska registrácie poplachov
v Bratislave
Nástup : ihneď

Nástup : marec 2020
Hodinová mzda : 3,20 € netto/ hodina

Hodinová mzda : od 4,20 € netto/ hodina
Podmienka: Preukaz odbornej spôsobilosti,
Zbrojný preukaz

KONTAKT : 0908 986 420

KONTAKT : 0905 838 209

SBS
Práca v SBS?
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8. marca 1348

Hľadáme do TPP elektrikárov

min. prax 5 rokov, plat 1300 € /mes. brutto
tel. 0903 533 472, servis@elektro-rac.sk

Vykonávame kurzy pre prácu v SBS
na adrese Bratislava, Kazanská 30
(Podunajské Biskupice)

SBS GUARDING s. r. o.

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

príjme strážnikov na prevádzky

v Bratislave

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

Výročia a udalosti

založil Karol IV. Nové Město pražské.

0905 880 127

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
94-0029

S

52-0036

prijme do TPP pracovníkov
strážnej služby pre objekt
v Bratislave

52-0040

Hodinová mzda : od 4,00 € netto/ hodina
Podmienka: Preukaz odbornej spôsobilosti,
Zbrojný preukaz

KONTAKT : 0905 838 209

SBS RAVI s.r.o.

SBS RAVI s.r.o.

52-0040

SBS RAVI s.r.o.

Výročia a udalosti
sa uskutočnil Homolov puč, keď bola odvolaná slovenská vláda a
vyhlásený výnimočný stav.

9. marca 1939

16-0114

Výročia a udalosti
polárnik Roald Amundsen zverejnil, že jeho výprava, ktorá sa vrátila už v decembri 1911, dosiahla južný pól.

7. marca 1912
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0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

bratislavsko východ

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
balkóny

rámové

zasklievanie terás

bezrámové

splátky od 98 €

splátky od 49 €

zimné záhrady

hliník. prístrešky

splátky od 99 €

splátky od 149 €

JARNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

ZĽAVY AŽ DO 25%

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

BV 20-11 strana
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PRIJMEME ucelené partie

MURÁROV

"
(&$   

na výstavbu
rodinných a bytových
g
domov v Belgicku

%    &
"  $ #'(  

Práca na živnosť
Práca na úkol (3.500 - 4.500 €/mes.)

 

600 000
Stannah

 
 

0800 162 162
www.stannah.sk

52-0032

85-0008

ZU-COM, s.r.o.

Tel.: 0917 860 693

87-0036

slovensky hovoriaci kolektív
olektív
Nástup ASAP

 $ 
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