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STOP PADANIU
VLASOV

Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ

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.

Mzda od 820 € - 1 500 €

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

Požiadavky:

t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111

e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk

52-0096-16

Bližšie informácie:

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?
K: Aplikácia je veľmi jednoduchá, presný návod
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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
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.

32-0128

TLAČIAROV
ROBOTNÍKOVóþvýrobyðexpedície
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROVEĉþāðġþąðĝþą
KNIHÁROVEāôĉðĝþą
SKLADNÍKOV

reality, služby

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

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
DISTRIBÚCIA (100.200 domácností)
Každý týždeň: Dlhé Diely, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Petržalka, Devínska Nová Ves, Devín,
Horský park, Záhorská Bystrica,
Rusovce, Jarovce, Čunovo, Koliba,
Kramáre

02 AUTO-MOTO / iné

»Zaplatím 1200 eur za väčšie hodinky na ruku Schafhausen. Tel. 0944 137 683

03 BYTY / predaj
»Predám 4 izb. byt v Dunajskej Strede. Dva balkony,
dve garáže. Cena 94 000 €.
Tel 0902 415 651
»Predám zrekonštruovaný
3-izbový byt v Karlovej vsi
165000 eur 0944 126 168

04 BYTY / prenájom

07 REALITY / iné
»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507
»Kúpim byt v Bratislave
a okolí 0903 461 817

08 STAVBA

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
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

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

»Dôchodkyňa hľadá priateľa, nefajčiara od 66r. Pre
spoločné chvíle vo dvojici.
Volajte na 0944 492 427

06 POZEMKY / predaj

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

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

16 ZOZNAMKA

05 DOMY / predaj

09 DOMÁCNOSŤ

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

15 HĽADÁM PRÁCU

»Predám 10 a 5 lit.demižóny, bedničky na ovocie, zeleninu, prepravky na víno.
Poľovnícke trofeje a literatúru. Prehoz na gauč ušitú
z kúskov kože 190x160 cm
a na 2 kreslá 60x160cm.
Mob.: 0902 679 183
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KÚPIM BYT V BRATISLAVE
Tel. 0949 220 180

Predám 1 izbový byt v Dunajskej Lužnej
za 78 000 €. Roll door, balkón, pivnica.

Tel. 0949 220 180

16-0053

14 RÔZNE / iné

0905 621 229

akáre

VODA-KÚRENIE-PLYN
SŤAHOVANIE, DOPRAVA

*

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

pre všetkých

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

- ONLINE rezervácia termínov
- automatické SMS pripomienky
- aktuálne poradie v reálnom ase
- vyvolávací systém
- inteligentný KIOSK systém

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

www.kupson.sk

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO

0909 133 668

* systém je zdarma pri užívaní KIOSK-u bez SMS brány

»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
»www.vodo-instalater.sk
0903 557 127

pre lekárov, kaderníkov, servisy, firmy, jednoducho

info@kupson.sk

»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce
0940 384 665

ELEKTROINŠTALÁCIE

Internetová
ZADARMO

Komerčná
riadková
inzercia
REMESELNÍCI

32-0024-3

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj

NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

32-0024-3

Martinčekova 17
BRATISLAVA
bratislavsko@regionpress.sk

Občianska
riadková
inzercia

52-0132

Redakcia:

Občianska
riadková
inzercia

CHCETE SI PODAŤ INZERÁT ?

BRATISLAVSKO
západ

Najčítanejšie regionálne noviny

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

VZDELANIE / KURZY
»Kvalitná nemčina 0910 94
32 86

KURZY
PONUKA PRÁCE
REMESELNÍCI
REKONŠTRUKCIE
ČISTENIE
BEZPEČNOSŤ
PREPRAVA
ZVIERATÁ
OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV
NEHNUTEĽNOSTI
VODA-KÚRENIE-PLYN
MAĽBY-STIERKY-NÁTERY
OPRAVA CHLADNIČIEK
OPRAVA PRAČIEK

POŠLITE SMS

AUTO MOTO
PREPRAVA
52-0003-147

2

2

OKNÁ
PREPRAVA

zdravie, reality, služby

bratislavsko západ

3

Stromová 16 - Kramáre

0905 662 407

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK

0901 708 070
pkprenajom@gmail.com

320008 - 10
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32-0037-5

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

16-02

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

ZUBNÁ AMBULANCIA

BZ 20-44 strana
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redakčné slovo / služby
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Domáce väzenie
Nie, vážení čitatelia, nesťažujem
sa naň. Mám to obrovské šťastie,
že môžem pracovať z domu a využívam všetky vymoženosti modernej doby, ktoré mi poskytujú
zásielkové obchody.

Prežiť toto všetko, zvládnuť to, je napokon dobrá škola do budúcna. Táto
doba mnohé a mnohých odhaľuje,
takpovediac viac ako len donaha.
Ono to napokon za všetky tie svadby,
cestovanie, odmietanie čohokoľvek,
nerešpektovanie ničoho okrem seba
Nemusím chodiť na verejnosť, ne- a vlastných potrieb (je na to aj trošku
musím nastupovať do prostriedkov surovejšie slovo, ale to nepoužijem),
hromadnej dopravy, nemusím každý organizovanie zakázaných zhlukov
deň na pracovisko. Som na ňom stále, ľudí vlastne stojí. Prinieslo to pozna24 hodín denne.
nie. O nás, o ľuďoch okolo nás, o tom
Nemusím sa rozčuľovať, prečo čo a kto je v nich. Domáce väzenie ma
ľudia ešte stále vonku nenosia rúška, oslobodilo od nutnosti stretávať sa
nemusím sa báť ako zamestnanec či s nimi, vidieť ich aroganciu, musieť
klient domova sociálnych služieb, sa podriadiť ich nevšímavosti. A to
ktorého zamestnankyňa egoisticky a je veľký dar. Myslím, samozrejme, to
drzo voči kolegom i klientom odmie- väzenie. Na rozdiel od nich, môj pes
tala rúško a teraz nielenže je pozitív- rešpektuje pravidlá a normy medzina, nielenže musí do karantény, nie- ľudského správania. A to je iba pes.
lenže do karentény musí jej rodina, Taký ľudský. Kríženec. Z útulku.
ale ostatní jej kolegovia a klienti sú v
Prechod zo sveta, v ktorom som
strachu, čo bude s nimi. Ona je asi v nútený žiť, do sveta v ktorom sa mi
pohode, oddovolenkovaná, vycesto- chce žiť, hoci zavretý v karanténe,
vaná, bez obmedzenia svojej “slobo- je napokon celkom príjemný. Ak to
dy”. Želám jej a jej rodine uzdravenie, okolnosti umožnia.
želám jej kolegom a klientom nenakaVšetko dobré, nenazenie a hlavne, želám nám všetkým kazte sa a pokiaľ možno,
návrat k rozumu, hoci aj na takýchto nenakazte nikoho okolo
prežitých skúsenostiach. To chcem vás!
však priveľa. Rozum všade skôr ubúS pozdravom
da, ako pribúda. Je to nezastaviteľný
trend.
A tak mi je fajn v tom domácom
väzení. A zjavne ešte dlho bude, vďa» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
ka čomu a komu, vie väčšina z nás.

Výročia a udalosti

31. októbra 2000

75-41

štart kozmickej lode Sojuz TM-31 s prvou stálou posádkou pre ISS

Výročia a udalosti
Druhá svetová vojna: začala sa Operácia Goodtime – námorná pechota USA sa vylodila na Bougainville na Šalamúnových ostrovoch

1. november 1943

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

4

63-153

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 45%
0948 787 777 | www.balkona.eu

0
202
11.
15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

zamestnanie, reality, služby

PALIVOVÉ
DREVO

Zimná údržba ciest a komunikácií v BA
0911 / 721 409, recepcia@aii.sk

komínov

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

ZĽAVAEZ
ER

10-0049

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

Základná zložka mzdy + príplatky
a ODMENY

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

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

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

0905 758 469
0905 877 690

Zameranie • Návrh • Šitie • Montáž
Kompletná realizácia na mieru

Mzda: 3,9996 €/h. brutto
Nástup ihneď.

v Bratislave

www.vuenne.sk / 0905 413 229

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

PRACUJ
U NÁS v ČR
MZDA OD 850 €
DO 1300€

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ

Bezplatná infolinka
0800 500 091

52-0003-146

-LAJFBKHLRàGBàRHLKȵBKiàJFKFJȚIKBàRȵɰLSPHiàSWABI>KFB

TEPOVANIE

príjme strážnikov na prevádzky

TTT HLKPQORHQBO PH

0800 500 091 +420 730 893 338

PRIJMEME
SPOĽAHLIVÉ PANIE

Karol Mikláš

SBS GUARDING s. r. o.

85-0748

ààELAFKLSiàWJBKVààO>KKià àABKKià àKLȵKi
ààELAFKLSiàWJBKVàO>KKià àKLȵKi
àAIELAL?ȚàMOȚ@>
àQȢȇABKKiàWȚILEV
àSȢMI>QVàK>ȵ>P
àR?VQLS>KFBà
àààW>?BWMBȵBKi

HĹBKOVÉ

0903 791 159

ZÁCLONY • ZÁVESY
GARNÍŽE

OPERÁTOR VÝROBY
à(ȴàELA àMLàW>MO>@LS>Kȝ

0917 649 213

OKIEN

36-0002

Frézovanie

t70%*Ǝ$ ûIPECSVUUP PTPCOÏPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP
94-0158

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

16-0349

36-0002

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď. Možnosť ubytovania.

Pracuj v Hradci Králové

POLIENKA aj GUĽATINA

t70%*Ǝ# 5 ûIPECSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP

85_0749
FSAFF

v Záhorskej Bystrici

Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov
24-0020
24-0019

prijme ihneď

94-0159

A.I.I. Technické služby s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky

16-0

SBS GUARDING s. r. o.

5

10-0047

bratislavsko západ
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služby
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ZLIKVIDUJME CORONA VÍRUS COVID 19 V NAŠICH PRIESTOROCH
-HGLQHþQêP]DULDGHQtP6':MHOLNYLGiWRUKP\]XEDNWpULLDYtUXVRYRGVSRORþQRVWL6TAR CENTRUM.

Len za
49,90 €

/LNYLGiWRU 6' ± : MH YLDF~þHORYêP FHUWLILNRYDQêP ]DULDGHQtP NWRUêP ]DEH]SHþtPH GH]LQIHNFLX
SULHVWRURY RG YtUXVRY Då SR OLNYLGiFLX QHåLDG~FHKR
OLHWDM~FHKRKP\]X
=DULDGHQLH REVDKXMH 89$ åLDULYN\ NWRUp SULĢDKXM~
OLHWDM~FL KP\] D WHQWR MH XVPUWHQê ]DEXGRYDQRX
HOHNWULFNRX PULHåNRX DNR V~ QDSUtNODG PXFK\
NRPiUHPROHDLQp
3UtORKRX V~ JHUPLFtGQH åLDULYN\ [: 3R LFK
LQãWDORYDQtD]DSQXWtåLDUHQtPY\GH]LQILNXMHWH]D
PLQRGP²DåGRP²YiãKRSULHVWRUXRGYãHWNêFK
PLNURRUJDQL]PRY DNR V~ EDNWpULH YtUXV\ D SUYRN\
þRVS{VREtIRWRFKHPLFNêUR]NODGLFK'1$D]QLþHQLH

3RXåLWLH
/,.9,'È725$6'±:MHPRåQpY\XåtYDĢYGRPiFQRVWLDFKUHãWDXUiFLiFKKRWHORFK
REFKRGQêFKSULHVWRURFK]GUDYRWQêFK]DULDGHQLDFKNDQFHOiULiFKYêUREQêFKDVNODGRYêFK
SULHVWRURFKDQDLQêFKPLHVWDFKNGHVDY\åDGXMHQLþHQLHKP\]XDOHEREDNWpULtDYtUXVRY
9êKRGRXMHåHQHSRWUHEXMHWHSRXåtYDĢåLDGQHFKHPLFNpDLQpSUtSUDYN\D]DVLDKQHWHNDåGê
N~WYPLHVWQRVWL

2%-('1$ġ/,.9,'È7256':0Ðä(7(1$(6+23(



www.starcentrum.sk

6

bratislavsko západ

INZERCIA

7
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Najčítanejšie regionálne noviny

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t-EǪovÏUVrOVTy rBkÞTkBžJWOPTť
tNÈNFTUÈMFEPTUBUPLQPOÞLBKQSFNVäPW
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
t s negatívnym COVID-certifikátom môžete pracovať

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

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

Facebook: aiwsk

32-0107

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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34-0128

SK.ABAINNOVATOR.COM

