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BRATISLAVSKO
východ
Výročia a udalosti
bola vo Francúzsku vynájdená gilotína.

NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

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

UBYTOVANIE

11. apríla 1792

Práce vo výškach

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.

eur
7,00

0907 332 761
0915 324 286

Terapeutický vlasový šampón stojí 23 € a
kondicionér 16 €, je odporúčané používať
súčasne ako vlasovú kúru.

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

66-0003-3

6542 2387
0905 616 329

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, www.vlasovakura.sk

R: Ďakujem za rozhovor a želám Vám veľa
úspechov
pripravil M.K.

TEPOVANIE

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

Karol Mikláš

www.tepovaniekm.sk
tel.: 0949 85 11 10

Bernolákovo, Senecká cesta 142

PEKNÉRÚŠKA.SK
VŠETKO MÁME SKLADOM !

Doručenie kuriérom do
24 hodín priamo k Vám

Exkluzívny
TOP balíček
Slovensko
- ZVLÁDNEME TO!

eur
50,00

www.pekneruska.sk
ZĽAVA 1,00 € na kupón: BRATISLAVSKO
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94-0054

Exkluzívne
ochranné rúško
Slovensko
- ZVLÁDNEME TO!

HĹBKOVÉ

32-0045

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?

0903 969 611

32-0035-1

STOP PADANIU
VLASOV

0905 621 229

52-0046

Výročia a udalosti
sa v Česko-Slovensku uskutočnila „akcia K“ – likvidácia mužských
rádov a reholí.

13. apríla 1950

16-0053

Týždenne do 94 750 domácností

10-0047
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sociálny labyrint / služby

BRATISLAVSKO
východ
Redakcia:

Martinčekova 17
BRATISLAVA
bratislavsko@regionpress.sk

Občianska
riadková
inzercia

Parlament schválil
novelu Zákonníka práce

01 AUTO-MOTO / predaj

Nezamestnaní budú môcť dlhšie čerpať dávku v nezamestnanosti, nie iba
pol roka. Novela zákonníka upravuje
organizáciu pracovného času, dovolenky a prekážky v práci na strane zamestnanca aj zamestnávateľa. Po novom sa má ustanoviť možnosť výkonu
práce z domácnosti zamestnanca, ak
to povaha práce umožňuje.

02 AUTO-MOTO / iné
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Najčítanejšie regionálne noviny

»Predám 4 ks pneu 185/65
14 86T 50 EUR, 0902 425 058

03 BYTY / predaj
»Predám 3 - izbový byt, 68
m2, v Bratislave, na ul. Poľnohospodárskej, vo Vrakuni. T. č.: 0902 057 755

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim byt v Bratislave
a okolí 0903 461 817
»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 väčší alebo menší
byt v Bratislave 0918 479 756
»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507
»Kúpim vinohrad v Bratislave, Svätom Jure, Pezinku
alebo okolí. Platba v hotovosti 0918 479 756

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

V oblasti sociálneho poistenia rezort
práce navrhol zabezpečiť príjem ľuďom,
ktorí poberajú dávku v nezamestnanosti
prostredníctvom dočasného predĺženia
podpornej doby poberania tejto dávky
na viac ako pol roka, pretože tieto osoby
si nevedia v čase krízovej situácie nájsť
zamestnanie. Vzťahovať sa to bude aj na
prípady pred nadobudnutím účinnosti
novely Zákonníka práce, aby sa to týkalo
všetkých nezamestnaných, ktorých zasiahla mimoriadna situácia okolo nového
koronavírusu.
Tiež sa upravia podmienky čerpania
dovolenky z hľadiska oznamovacej povinnosti zamestnávateľa vopred, a to skrátením ustanoveného času na najmenej
sedem dní vopred a v prípade dovolenky,
ktorá sa prenáša z predchádzajúceho alebo z predchádzajúcich rokov, na najmenej
dva dni.
Doplní sa tiež ochrana zamestnanca pred skončením pracovného pomeru
a ochrany pri návrate do zamestnania,

Bio

Rakytník
100% Šťava
Imunita,Vitamín C, Proti
vírusom
Dlhovekosť ,Protinádorový účinok, Vitalita
Antioxidant/čistí
organizmus od toxických
splodín,
Rozpúšťa hlieny/Kašeľ
Liečba ekzémov a
hemoroidov

ak pracovník využije dôležitú osobnú
prekážku v práci na ošetrovanie chorého
člena rodiny alebo starostlivosť o dieťa.
Týkať sa to má aj prípadov zamestnancov,
ktorým je nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia.
Novela prináša aj ďalšiu dôležitú zmenu a to, že zamestnávatelia bez zástupcov
zamestnancov, teda odborárov, budú
môcť rozhodnúť, že v prípade prekážky
v práci môžu poskytovať zamestnancom
náhradu mzdy v sume 80 percent priemerného zárobku zamestnanca, najmenej
však vo výške minimálnej mzdy. Týkať sa
to má prípadov, ak zamestnanec nemôže
vykonávať prácu celkom alebo z časti pre
zastavenie alebo obmedzenie činnosti
zamestnávateľa na základe rozhodnutia
príslušného orgánu alebo pre zastavenie
či obmedzenie činnosti firmy v dôsledku
vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.
Zamestnávateľom tiež majú ubudnúť
niektoré povinnosti v čase mimoriadnej
situácie, čo sa týka bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci.
Z novely Zákonníka práce sa vypustilo ustanovenie, aby zamestnávatelia z
dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu mohli nariadiť zamestnancovi odpracovanie času, za ktorý mu patrila náhrada
mzdy v tomto období.

14 - dňová kúra - 4 EUR /S/
24 - dňová kúra - 7 EUR/L/
50 - dňová kúra - 15 EUR/XL/
FB: Bylinky spod Tatier
0910 877 774, 0903 177 775
bylinkyspodtatier@gmail.com

»
Komerčná
riadková
inzercia

REMESELNÍCI
»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

» red

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC

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
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

11 HOBBY A ŠPORT

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

12 DEŤOM

»Maľovanie 1€/m2, stierka
2€/m2. Tel.: 0905 204 032

13 RÔZNE / predaj

OPRAVA CHLADNIČIEK

»Predám zachovalú, funkčnú mláťačku 22, cena 600€,
dohoda možná, okres
Detva. Tel: 0908 102 833
»Predám harmoniku HOHNER 96 bas, ako nová
,cena 700 EUR, 0902 425 058

»ZIMMERMANN 0905 54 74
76

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

14 RÔZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU

VODA-KÚRENIE-PLYN

16 ZOZNAMKA

SLUŽBY
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ZVIERATÁ
AUTO MOTO
PREPRAVA
OKNÁ
PREPRAVA
47-063

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

KURZY
ČISTENIE

2

PONUKA PRÁCE

781200065

2

zdravie, služby

bratislavsko východ

3
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INFO@CEZANTENU.SK
94-0036

INFOLINKA: 0800 611 211
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Veľkonočný pozdrav predsedu Konferencie biskupov Slovenska

Jeho excelencia Mons. Stanislav Zvolenský
čitateľom REGIONPRESSU

Záverečné dni Pôstu kresťanov vovádzajú do atmosféry Veľkého týždňa. V ňom si pripomíname
utrpenie nášho Pána Ježiša Krista. Rozjímame nad
Poslednou večerou, keď ustanovil Eucharistiu, nad
jeho zajatím, krížovou cestou i ukrižovaním.

Tento rok je všetko trochu inak. Celý svet bojuje s koronavírusom. A tak sme na dlhé dni, ba týždne bez možnosti
sa stretávať, aj bez možnosti spoločne sláviť v našich chrámoch. Pýtame sa, kde načerpať duchovnú silu, čo robiť, ako
to vydržať. Viacero ľudí mi rozprávalo o situácii, ktorú ešte
nezažili. Tak veľmi by chceli byť nablízku, navštíviť svojich
rodičov, starých rodičov, alebo známych, ktorí túžia po ich
objatí. Lenže sa obávajú. Nechcú teraz ohroziť ich zdravie.
Láska k človeku, ktorá sa vedela prejaviť blízkosťou, sa teraz
pýta, čo je lepšie: ako sa mám zachovať v nových okolnostiach? Zasa iní, najmä tí starší, mi do telefónu rozprávajú o
samote, o tom ako im chýba návšteva chrámu, aj stretnutie
so známymi. Ako to všetko na nich doľahlo. Počúvam, a neraz podvedome zatvorím oči. Aby som sa sústredil na pochopenie ich pocitov. Aby som našiel slová, ktorými ich môžem
povzbudiť. Ale aj preto, aby som znovu a znovu otváral oči
viery.

nazval. Sme tak trochu ako Šimon z Cyrény, ktorý prešiel kus
cesty s Kristom, a pocítil ťarchu, ktorej by sa radšej vyhol.
Hoci sa prirodzene vzpierame, neodmietnime túto duchovnú skúsenosť. Spojiť sa s Kristom pri nesení kríža. V ťažkých
konkrétnych situáciách, ktoré prežívame. Pokúsme sa na
ne hľadieť duchovným zrakom, očami viery. Ale aj nádeje.
A lásky.

Ježiš z lásky k nám

kráča na Golgotu. Ale najdôležitejšie prekvapenie ešte len
príde: centrálnym posolstvom Veľkej noci je predsa zmŕtvychvstanie! Nepremožiteľné svetlo nádeje pre nás všetkých. Skúsme znovu poňať, novým spôsobom zažiť obe tieto
skutočnosti. Kríž, aj vzkriesenie. Tak ako sa vo viere spájame
s Kristom, spojme sa aj so svojimi blížnymi. Aj keď sa možno
nedá fyzicky stretnúť. Povzbuďme sa sledovaním slávení,
ktoré sa núkajú cez rozhlas, televíziu, či internet. Ale dohodnime sa aj na nejakej hodine, keď sa spolu pomodlíme, hoci
každý na inom mieste. V rámci rodiny, priateľov, či kolegov
z práce.

arcibiskup Stanislav Zvolenský

sa. Prijmime ju s nádejou, ktorá sa nenechá premôcť nijakým strachom. Prijmime ju láskou, ktorá je vynachádzavá, a
Venujme viac času rozjímaniu, Biblii, duchovnému číta- vie zakaždým nájsť spôsoby, ako slúžiť a pomáhať. Pamätám
niu. A prejavme v týchto dňoch lásku. Ohľaduplnosť. Trpez- na vás denne vo svojich modlitbách, a prosím Pána o pomoc
livosť. Dobrotu. Áno, je tu čas skúšky. V ktorej sa má ukázať, a požehnanie pre vás aj vašich drahých. Všetkým želám miTieto dni
nás novým spôsobom vovádzajú do atmosféry Veľkého akí sme, aj to, ako žijeme našu vieru. No Boh na nás skúšky lostiplnú Veľkú noc: dni plné viery, nádeje a lásky!
týždňa. Ježiš pozná, čo je to byť opustený, nesie na pleciach nedopúšťa preto, aby nás trestal, ale aby sme ich zložili, aby
Predseda Konferencie biskupov Slovenska,
ťarchu kríža a kráča po dlhej ceste na Kalváriu. My zrazu krá- sme z nich vyšli posilnení, lepší. Prijmime aj túto, čo na nás
arcibiskup Stanislav Zvolenský
čame s ním. Nesieme tento „koronový“ kríž, ako to niekto doľahla, očami viery. Takej viery, ktorá chce rásť a očisťovať
Veľká noc 2020

Áno, objavme nanovo silu modlitby!

33-0039

viny

4

služby, zamestnanie
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Frézovanie
A.I.I. Technické služby s. r. o.

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

Ručný pracovník, KOSEC / PILČÍK - 580 € mes. brutto + osob. ohodnotenie

94-0053

10-0049

Základná zložka mzdy + príplatky
a ODMENY, UBYTOVANIE ZADARMO

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

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

Bratislava • Malacky

0904 177 808

Výročia a udalosti

o 23:40 parník Titanic narazil v severnom Atlantiku do ľadovca.
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ZUBNÁ AMBULANCIA

PALIVOVÉ
DREVO

Stromová 16 - Kramáre
0905 662 407

POLIENKA aj GUĽATINA

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK

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

Ponúkame implatológiu
s najlepšími cenami v BA

5

320009 - 4

POZOR ZMENA

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

16-0128

garážové brány
predokenné
rolety
ploty, brány

10-0024

PALIVOVÉ
DREVO

www.rolvex.sk
0905 485 891

14. apríla 1912

v Bratislave

HOSPODÁR - 1.100 € mesačne brutto

10-0023

pri ná

príjme strážnikov na prevádzky

VODIČ "C" - od 805 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie

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

0905 799 782

SBS GUARDING s. r. o.

VODIČ "B", "T" - 700 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie

ER

OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

0905 758 469
0905 877 690

prijme ihneď

ZĽAVAEZ

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

na upratovanie
kancelárskych priestorov
od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto
94-0049

komínov

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

PRIJMEME
SPOĽAHLIVÉ PANIE

36-0002

bratislavsko východ

služby

6

Výročia a udalosti
abdikoval Napoleon Bonaparte a následne bol vyhnaný do exilu
na ostrove Elba.

6. apríla 1814

Citáty
sviatky

Výročia a udalosti

9. apríla 2003

padol po invázii amerických vojsk režim Saddáma Husajna v Iraku.

Veľkonočné
vinše

» „Keby sme po celý rok športovali ako
na sviatky, bol by šport rovnako nudný
ako je dnes práca.“
William Shakespeare, anglický dramatik
a básnik 1564 – 1616.

» „Keby sme oslavovali len prorokov,
ktorí sa nikdy nemýlili, mali by sme
veľmi málo sviatkov.“
André Maurois, francúzsky spisovateľ
1885 – 1967.

» „Čokoľvek robíš vo sviatok, to všetko
ide naspiatok.“
Slovenské príslovie.

» „Sviatok je pokrmom, načerpaním síl.
Je znamením vzkriesenia, ktoré nám
dáva silu niesť každodenný kríž. Oslava a kríž sú v úzkom spojení.“
Jean Vanier kanadský humanista 1928 –
2019.

» „Smiech je sviatkom tváre. „
Jan Werich, český herec, dramatik a spisovateľ 1905 – 1980.
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» Veľká noc sú lúky v kvete, zvesť, že
prišla mladá kráska. Oslávte ju ako viete, nech sa s každým šťastie láska.

» „Na Veľkú noc v mojom vinši, nemôže
byť pozdrav inší, ako: Dobrú kúpačku, aj
s výslužkou do vačku!

» Veľká noc prináša zábavu, Veľká
noc prináša šťastie. Veľká noc prináša
nekonečné Božie požehnanie. Veľká
noc prináša lásku a sviežosť jari. Nech
všetky tieto krásne veci, zavítajú aj do
vašej rodiny a usídlia sa tam počas celého roka.

» Príjmite pozdrav milý na sviatky Veľkej noci. Pán daj nám zdravia, sily, buď
vám vždy na pomoci.

» Trošku vody za golier, pár vajíčok na
tanier, pár šibnutí po zadku, veľa zdravia ku sviatku!

» Halúzkou po zadku, pálenku odzátkuj. Starosti za chrbát, nič večne netrvá. Halúzkou po zadku, voňavkou do
vlasov, nože sa ponúkni z farebných
koláčkov.
		

» redakcia
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Chcete chovať hydinu?

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

100% záruka kvality
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