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Týždenne do 100 200 domácností

ZÁCLONY • ZÁVESY
GARNÍŽE

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

6542 2387
0905 616 329

66-0003-3

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

Práce vo výškach

0903 969 611

Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je
nákladná váha a železničná vlečka.

► Bratislava a okolie 50 km

Email: lmupratovaciesluzby@gmail.com
Kontakt: 0950 187 295

VLASY AJ
V STAROBE

Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ

Už dlhší čas sledujem v médiách prezentáciu vlasovej
kozmetiky SALON TEXTURES proti vypadávaniu vlasov.
Úplne všetci v rodine výrobky používajú a sú s nimi veľmi
spokojní, jednoducho super. Ide však o moje deti
a vnúčatá, ktoré sú zhruba o 30 rokov mladšie ako ja.
Chcel by som vedieť, či tieto prípravky môžu pomôcť
človeku, ktorý má 76 rokov.
pán Olin z Humenného

TLAČIAROV
ROBOTNÍKOVóþvýrobyðexpedície
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROVEĉþāðġþąðĝþą
KNIHÁROVEāôĉðĝþą
SKLADNÍKOV
MECHANIKAÿþûĈöāðŷòúŭò÷Ăăāþùþą
Mzda od 820 € - 1 500 €

(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)

Požiadavky:

t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

52-0096-10

Bližšie informácie:

tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111
e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk

► Upratujeme byty, domy ﬁrmy, samozrejme
umývame aj okná tepujeme, sedacie súpravy,
kreslá, matrace, koberce,.. Atď.
► Ozonujeme všetky priestory ( byty, domy,
kancelárie, auta,.. Atď )

16-02

0901 708 070
pkprenajom@gmail.com

UPRATOVANIE / TEPOVANIE
/ OZONOVANIE

52-0104

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

Vlasová liečebná kozmetika
SALON TEXTURES sa teší veľkej obľube u ľudí, ktorí bojujú
s problémami nadmerného
vypadávania vlasov, pretože
naozaj pomáha. Jeden účinný
prípravok stojí 23 € a ako iste
viete, tovar je možné objednať
vrátane návodu aj na dobierku.
Čo sa týka Vášho veku, odpo-
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rúčame Vám obrátiť sa priamo
na firmu, ktorá tieto výrobky v
SR predáva. Pri väčších ťažkostiach s vlasmi sa odporúča použiť aspoň dva tieto prípravky
za sebou.
KVATROFIN s.r.o.
Lichardova 10, 909 01 Skalica
tel.: 034/664 74 35,
www.vlasovakura.sk

32-0113

16-0349

www.vuenne.sk / 0905 413 229

32-0035-3

Zameranie • Návrh • Šitie • Montáž
Kompletná realizácia na mieru

zdravie, SLUŽBY
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Občianska
riadková
inzercia
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0905 621 229

34-0106
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01 AUTO-MOTO / predaj

REMESELNÍCI

02 AUTO-MOTO / iné

04 BYTY / prenájom

»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.estranky.sk

05 DOMY / predaj

ELEKTROINŠTALÁCIE

06 POZEMKY / predaj

»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

»Kúpim súčiastky na škodu
120 (príp. š100, š130). 0911
113 012

03 BYTY / predaj

07 REALITY / iné
»Kúpim garáž v Bratislave.
Platba v hotovosti.
Tel.: 0918 479 756
»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507
»Kúpim byt v Bratislave
a okolí 0903 461 817

VODA-KÚRENIE-PLYN

08 STAVBA

»www.vodo-instalater.sk
0903 557 127

09 DOMÁCNOSŤ

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

»Predám 2 dverovú viacúčelovú skriňu (vešanie, police). Cena dohodou 0908
880 728

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

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

11 HOBBY A ŠPORT

»Ma ľov k y - r ýc hle - č isto
0905 723 981

12 DEŤOM
»Kto daruje rodine v ťažkej
ﬁnančnej situácii oblečenie
obuv školské pomôcky drogériu hračky potraviny Ďakujem T.Č. 0948 710 036

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

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

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

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

13 RÔZNE / predaj
»Predám skartovačku. Cena
dohodou 0908 880 728

14 RÔZNE / iné
»Vypratávanie nehnuteľností pozostalostí, zadarmo. Výmenou za nepotrebné veci 0904 967 430, 0910
134 676
»Kúpim staré mince, bankovky a bony, 0903 548
208
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OPRAVA CHLADNIČIEK
»ZIMMERMANN 0905 54 74
76
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OPRAVA PRAČIEK
»MAX–NONSTOP
VŠETKY
TYPY PRÁČOK 02/63 83
02 51, 0903 971 472, 0918
741 618

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

VZDELANIE / KURZY
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»Kvalitná nemčina 0910 94
32 86

&   !  
! '  #  %
 $ ()! 

OPRAVA PRAČIEK

OPRAVA CHLADNIČIEK
ZVIERATÁ
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OKNÁ
PREPRAVA
KURZY
  



%  !
)' 

     %
    " !

ČISTENIE
PONUKA PRÁCE
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REMESELNÍCI
REKONŠTRUKCIE
ČISTENIE
52- 0113

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

Komerčná
riadková
inzercia

BEZPEČNOSŤ

bratislavsko západ

zdravie
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zdravie
ZDRAVIE
/ služby
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Posilnite obranyschopnosť svojho organizmu

Chrípková sezóna klope na dvere

Obranyschopnosť organizmu, vrátane detského, možno počas chrípkovej
sezóny podporiť zvýšeným príjmom
vitamínov A, C, E a väčšiny vitamínov
zo skupiny B – komplexu. Získate ich
konzumáciou dostatočného množstva
čerstvej zeleniny, ovocia a celozrnných
obilnín. „Najvhodnejšie je vyberať si z
nej druhy bohaté najmä na vitamín C,
teda papriku, chren, citrusové ovocie,
kivi, zelené vňate, kel, kapustu,“ radia
odborníci z Úradu verejného zdravotnícNáš tip na zázvorový čaj
Pripravte si čerstvý zázvor približne vo
veľkosti orecha. Očistite ho, nastrúhajte, zalejte pol litrom vriacej vody a
nechajte lúhovať 10 minút. Čaj ochuťte medom a citrónovou šťavou. Med
nepridávajte do horúceho nápoja,
nechajte ho mierne vychladnúť, inak
prídete o zdraviu prospešné látky.

tva Slovenskej republiky. Na posilnenie
celkovej odolnosti organizmu odporúčajú udržiavať sa v dobrej fyzickej kondícii v podobe cvičenia a každodenného
pobytu na čerstvom vzduchu. Pomôže
tiež dostatok spánku a otužovanie.

Dajte sa včas zaočkovať

Proti chrípke sa môžete chrániť aj
očkovaním. Podľa verejných hygienikov ide o najúčinnejšiu prevenciu proti tomuto ochoreniu. Očkovanie proti
chrípke zabezpečí tvorbu ochranných
protilátok proti vírusu chrípky ešte do
času jej zvýšenej aktivity, ktorá sa predpokladá v decembri. Keďže dostatočná
hladina ochranných protilátok sa v tele
vytvorí asi po 10 až 14 dňoch po očkovaní, odborníci ho odporúčajú podstúpiť v októbri alebo novembri s tým, že
pred očkovaním by ste nemali pociťovať
príznaky chrípky a prechladnutia. Vakcína vás chráni približne šesť mesiacov.
„Vzhľadom na to, že zloženie očkovacích látok proti chrípke sa každoročne
mení, očkovanie proti tomuto ochoreniu je potrebné absolvovať každý rok,“
objasňujú odborníci. Očkovanie proti
chrípke odporúčajú najmä rizikovým
skupinám ľudí ako sú seniori, osoby so
závažnými chronickými ochoreniami,
tehotné ženy, osoby s oslabenou imunitou a zdravotnícki pracovníci.

Zázvorový čaj s citrónom a medom pomôže pri nachladnutí.
foto autor silviarita pixabay

Očkovanie proti chrípke
a ochorenie COVID-19

Častokrát hľadajú ľudia odpoveď na
otázku, či môže pomôcť očkovanie proti chrípke v prevencii proti ochoreniu
COVID-19. „Očkovanie proti chrípke je
vhodné, chráni pred chrípkou počas
prebiehajúcej chrípkovej sezóny. Ak by
človek ochorel na infekciu vyvolanú
koronavírusom, ďalšie ochorenie prebiehajúce súbežne, znamená vysoké
riziko komplikácií,“ odpovedajú verejní
hygienici.

0908 329 544

Pomoc pri podpore obranyschopnosti nášho organizmu môžeme nájsť aj v
prírode. Bylinkové čaje nás v jesenných
mesiacoch nielen zahrejú, ale aj podporia naše zdravie. Staviť môžeme, na
echinaceu, šípky aj rakytník. Mnohí tiež
nedajú dopustiť na zázvorový čaj. Ten
jednak posilní imunitu a pomôže tiež
organizmu bojovať s nachladnutím a
chrípkou. Účinky pre zdravie sa znásobia, ak do čaju pridáte med a citrón.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Frézovanie

PONÚKAM
spracovanie komplexného
účtovníctva vrátane mzdovej
agendy, ako aj spracovanie
daňových priznaní. Cena dohodou.
kozak.kopami@gmail.com

Pomocníci z prírody

komínov

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

Výročia a udalosti
vytvorený prvý program v programovacom jazyku Fortran

20. september 1954

ZĽAVAEZ
ER

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

4

10-0049

Chrípková sezóna trvá na severnej
pologuli od októbra daného roka
do konca apríla nasledujúceho
roka. Posilnite počas chrípkovej
sezóny obranyschopnosť svojho
organizmu dopĺňaním vitamínov,
pravidelným pohybom i dôkladným umývaním rúk. Chrániť sa
môžete aj včasným očkovaním.

62-0044

viny

zamestnanie, zdravie, služby

Výročia a udalosti
vypuknutie prvého Slovenského povstania, vyhlásenie Slovenskej
národnej rady a jej zasadanie v dome pani Kolényovej v Myjave

19. september 1848

Najčítanejšie regionálne noviny

PALIVOVÉ
DREVO

KARLOVA VES - min. 7,30 EUR brutto za roznos
RUSOVCE - min. 25,00 EUR brutto za roznos
ZÁHORSKÁ BYSTRICA - min. 25 EUR brutto za roznos

POLIENKA aj GUĽATINA

0917 649 213

HĹBKOVÉ

+ príplatky: vačší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu
16-0

320008 - 9

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

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

0905 758 469
0905 877 690

10-0047

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

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

do kaviarne v Bratislave (900 EUR/mes./brutto)
Tel.: 0910 456 084

SBS GUARDING s. r. o.

0948 948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

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

cesta a bývanie ZADARMO
+421 907 780 698 / +421 948 672 122

v Záhorskej Bystrici
Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
94-0135

85_0644

www.facebook.com/alukogroup

BZ 20-38 strana

BILLA Bratislava Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

plat od 15,00 € - Nemecko
alebo od 15,50 € - Švédsko

Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom

príjme strážnikov na prevádzky

Kaufland Bratislava Mzda: 3,9996 €/h. brutto

ponúkame celoročnú prácu na turnusy

- PRACOVNÍK S POVOLENÍM
NA OBSLUHU TLAKOVÝCH
NÁDOB: Mzda: 800 EUR
Kontakt: 0918 493 960 Mail: stajanslovakia@azet.sk

PRIJMEME DO TPP ČAŠNÍKA/-ČKU

Lešenári a stavbári pozor!

Mzda: od 850 EUR

UBYTOVANIE ZDARMA + STRAVNÉ LÍSTKY V HODNOTE 4,10 €

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

PRIJMEME
SPOĽAHLIVÉ PANIE

Karol Mikláš

TEPOVANIE

STAJAN Slovakia príjme na HPP:
- ELEKTROTECHNIK §21, §22

počas v odu
na doh

16-0267

0905 662 407

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK

os
na roínzn
nov íkendov

36-0002

Stromová 16 - Kramáre

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

HĽADÁ
KOLPORTÉROV
SKO
BRATISLAVzápad

5

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

36-0002

ZUBNÁ AMBULANCIA

5

94-0121

bratislavsko západ
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služby
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E-mail: bratislavsko@regionpress.sk

BRATISLAVSKO

Silvia Vlasáková / e-mail: vlasakova@regionpress.sk / tel.: 0905 799 782

6

služby, zdravie

bratislavsko západ
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0045

0948 787 777 | www.balkona.eu

020
9. 2
30.

splátky od 149 €

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás
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®

47-095

Vstavané skrine
na splátky

AIW - Hľadáme opatrovateľky
pre seniorov v Rakúsku!

Prijmeme nových
ý zamestnancov
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t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
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Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!
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Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

Facebook: aiwsk

32-0001-3

0800 500 091.

85-0602

����������
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��������������������

85 0545

www.lk-servis.sk

34-0099

0918 531 177

