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POLIENKA aj GUĽATINA

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica
0917 649 213

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Slovenská Grafia a.s.

Pre veľký záujem o naše služby pranie kobercov
rozširujeme službu pre Bratislavu, a to v podobe
ODVOZU a DOVOZU priamo na adresu zákazníkovi.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836

PRIJME IHNEĎ

Služba je spoplatnená 9,90 € (jednorazovo) a obmedzená
na jeden deň v týždni, a to v utorok.

Otvorili sme pre Vás novú zberňu

www.pranie-kobercov.sk
PO-PI 9:00 - 18:00

PO-PIA 8:30 - 16:00

tel.: +421 948 327 723

už
od

3,99

KO Š IC E
P R E Š OV
æ ,/ ,1 $
KO M Á R N O

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

Požiadavky:

t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

52-0096-18

Bližšie informácie:

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

Kopčianska 20, Bratislava-Petržalka

PRIAME EXPRESNÉ AUTOBUSOVÉ
LINKY Z BRATISLAVY €

Mzda od 820 € - 1 500 €

tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111

Práčovňa a čistiareň
TUZEXX s.r.o. ,

32-0003-11

TLAČIAROV
ROBOTNÍKOVóþvýrobyðexpedície
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROVEĉþāðġþąðĝþą
KNIHÁROVEāôĉðĝþą
SKLADNÍKOV


WiFi zadarmo

WC v autobuse

servis na palube

najrýchlejšia preprava

Lístok
kúpite na

bus.daka.sk

94-0023-6

0902 272 708

PALIVOVÉ
DREVO

16-0

66-0003-3

6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

Vykonávame
všetky druhy
STAVEBNÝCH PRÁC
IZOLÁCIE STRIECH
OPRAVY DOMOV
za výhodné ceny
52-0141

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

Týždenne do 94 750 domácností

Frézovanie

komínov

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

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.

ER

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155
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10-0049

0905/491 888, 0903/909 888

ZĽAVAEZ

32-0025-1

Reality Gold – Bratislava s.r.o.
Prevádzka: Cukrová 14, 813 39 Bratislava

služby, reality

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 (94.750 domácností)
Každý týždeň: Rača, Trnávka,
Slovnaft, Vrakuňa, Dolné Hony,
Podunajské Biskupice, Nové
Mesto, Ružinov, Nivy, Staré
Mesto, Vajnory

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

02 AUTO-MOTO / iné

11 HOBBY A ŠPORT

03 BYTY / predaj

12 DEŤOM

»Predám 3-izb byt v Malackách. Tel. 0905 442 325

13 RÔZNE / predaj

04 BYTY / prenájom

14 RÔZNE / iné

»Prenajmem 3-izb byt v
Malackách. Tel. 0905 320
880

»Kúpim staré mince, bankovky a bony. 0903 548
208

05 DOMY / predaj

15 HĽADÁM PRÁCU

»Predám 4-izb. rod. dom v
Gajaroch, komplet prerobený, zateplený+ letná kuchynka, záhrada, celkovo
450m, cena 175tis., RK nevolať, 0918 481 453, 0908
883 901

16 ZOZNAMKA

06 POZEMKY / predaj
»Predám SP 10 ár v Gajaroch (9 km od Malaciek).
Tel. 0905 442 325

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

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

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

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

REMESELNÍCI

Karol Mikláš

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

TEPOVANIE

Bratislava

'LVSHĀLQJ6.

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

ČISTENIE
10-0047

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

01 AUTO-MOTO / predaj

Komerčná
riadková
inzercia

»Tepujem hĺbkovo a ekologicky. Petrík 0907 152 995

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

sterilizaciavzduchu.sk

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

dezinfekcia vzduchu v miestnosti
za prítomnosti ľudí bez produkcie ozónu

Kontakt: 0918 454 003

32-0009-1

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Občianska
riadková
inzercia

  
 
  


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

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

OPRAVA PRAČIEK

!!
 

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


68-54

Martinčekova 17
BRATISLAVA
bratislavsko@regionpress.sk

»»

0901 708 070
pkprenajom@gmail.com

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

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

VZDELANIE / KURZY
KURZY
PONUKA PRÁCE
16-0

Redakcia:

Občianska
riadková
inzercia

CHCETE SI PODAŤ INZERÁT ?

BRATISLAVSKO
východ

Najčítanejšie regionálne noviny
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REMESELNÍCI
REKONŠTRUKCIE
BEZPEČNOSŤ
PREPRAVA
ZVIERATÁ
OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV
NEHNUTEĽNOSTI
VODA-KÚRENIE-PLYN
MAĽBY-STIERKY-NÁTERY
OPRAVA CHLADNIČIEK
OPRAVA PRAČIEK

POŠLITE SMS

AUTO MOTO
PREPRAVA
OKNÁ
PREPRAVA

2

gastro, služby

bratislavsko východ
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

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

www.vuenne.sk / 0905 413 229

NOVEMBER 2020

9,99

KVALITNÉ BYTOVÉ PVC

SUPERCE

6,99 E/m
NA

Presto Plus

2

hrúbka 3 mm,
nášľapná vrstva 0,25 mm,
veľký výber dezénov,
šírka 3 a 4 m

facebook.com/koberce.breno.sk
instagram.com/koberce_breno_sk

... môžete nakúpiť aj na

bytové

PVC

e-shope/24 h.

ponúkame
tiež
v šírkach

Komplexné služby zákazníkom sú pre nás samozrejmosťou

Poradenstvo
a individuálny prístup

R
Rezanie
podlahovej
kkrytiny na mieru

O
Obšívanie
kkobercov

5

m

máme

najväčší
n

výber

kobercov, PVC
ko
a vinylu

V tovar Vám
Váš
ddovezieme po celej SR

8v SRx

Bratislava, Dunajská Streda,
Liptovský Mikuláš, Martin,
Nitra, Trenčín, Trnava, Žilina

K
Koberec
aj PVC Vám
pprofesionálne nainštalujeme

breno.sk

Akcia platí do 30. 11. 2020 alebo
do vypredania zásob. Za prípadné tlačové
chyby neručíme. Ceny sú uvedené vrátane DPH.
Zobrazené fotografie sú len ilustračné.

LQ]HUDW%UHQR5HJLRQSUHVV6.B[LQGG

-15
KUPÓN
Ó NA Z¼AVU
pri nákupe

%

Platí len do 30. 11. 2020!

Nevz�ahuje sa na ak
akciový a zlacnený tovar,
na služby,
y, na tovar na objednávku. Nie je
možné uplatni� spät
spätne. Z�avy sa nes�ítajú.
Kupón platí na pr
predajni aj v e-shope.



BV 20-46 strana

3

52-0001-1

Inšpirujte sa vo Vašej
najbližšej predajni BRENO s najširším
sortimentom podlahových krytín:

Kód kupónu: Regionpre
Regionpress11

BZ
Te

4

redakčné slovo / služby
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Výročia a udalosti
V Bratislave sa uskutočnil nepovolený študentský pochod za lepšie podmienky v školstve

16. novembra 1989

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

www.renovacia-dveri.eu
Obhliadka,
poradenstvo
- renovácia dveri
a cenová
ponuka u Vás
- kľučky, zámky, sklo
doma - služba
- nové dvere a zárubne
zdarma !!!
- renovácia vstavaných skriň

NAŠE SLUŽBY PRE VÁS:

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

renovacia@renovacia-dveri.eu

94-0004-3

Na druhej strane, sú aj takí, ktorí
ho zas až tak bystrý nemajú ani v lačnom stave. V zásade však platí, že v
stave presýtenosti sa mozgu nedostáva
až tak veľa krvi a najmä kyslíku v nej.
Krásny príklad máme v posledných
dňoch za oceánom. Tam sa manželský
pár Trumpovcov tak opil mocou, že v
žiadnom prípade si neuzná, že splnomocnenie na výkon moci od voličov
už dávno stratil. Žije v presvedčení, že
moc je jeho, je jej vlastníkom, správcom, vykonávateľom. A ešte k tomu
nikým a ničím neobmedzený. Ani len
časom.
Pijavice sú v podstate (už na pohľad) nie celkom „apetitlich“ živočíchy.
Prisajú sa a žijú si. Ale lapiduchovia už
dávno zistili, že popri tom majú aj jednu dobrú vlastnosť – keďže sú nenažrané a vysávajú čo im sily stačia, občas
vysajú aj to zlé, čo sa v organizme človeka nachádza.
V politike je to podobné. Pijavice
nášho štátu, ktorých sú teraz plné titulky médií, vysali z jeho občanov aj ne-

všímavosť, nepozornosť, ľahostajnosť.
To by si mali všimnúť najmä súčasní
„mocní“. Lebo história, ak sa z nej nepoučíme, sa rada zvykne opakovať.
Prisať sa na moc a zabudnúť na ostatných, dokonca aj na tých, ktorí k nej
pomáhali. To je také – no – dosť nízke,
ak nie hlavne smutné. Opiť sa tou mocou, prestať uvažovať a robiť už len to
a tak, aby sa tá moc nijak neoslabila.
Používať na jej udržanie metódy, ktoré sa často pohybujú nielen na hrane
etiky, morálky a empatie, ale už aj zákona, nehovoriac o slušných mravoch.
Je smutné, že to platí pre takmer každú
moc a nielen na Slovensku. Výnimky
sú voličmi nepochopenou raritou. Výnimky sa totiž považujú za slabochov.
Dokonca aj moc samotná podlieha
strachu z toho, že by mohla pôsobiť
slabošsky, ak by sa správala slušne,
korektne, chápavo, povzbudzujúco a nie zastrašovala, vydierala nútila...
„Prístup k moci by
mal byť zakázaný tým,
ktorí ju milujú.“ Myslel
si Platón.
Pekný týždeň,
vážení čitatelia

33-0073

Moc neskutočne chutí. Niektorí sa
jej nemôžu dojesť. Lenže – nekontrolované prejedanie sa dosť ochromuje činnosť mozgu.

87-0071

Ako pijavice

4

kultúra, hlavu hore / služby

bratislavsko východ

Z obývačky rovno
do múzea? Prečo nie?
Do divadla či galérie z vlastnej obývačky? V sobotu 14.novembra 2020
bude možné všetko. Aj to, len tak,
v domácom oblečení, pozrieť si z
pohodlia vlastnej sedačky podľa
vlastného výberu virtuálne výstavy, komentované audio či video
prehliadky, kurátorské sprievody,
prednášky, diskusie, inštruktážne
videá, herné zóny, kvízy a iné zaujímavé aktivity a miesta vybraných
slovenských múzeí a galérií.
Online Noc múzeí a galérií 2020
sa odohrá v sobotu 14.novembra od
15h do 24h na webovej adrese nmag.
snm.sk, kde sa návštevníkom virtuálne predstaví so svojou online ponukou
20 múzeí a galérií v Bratislave a spolu
s nimi aj všetkých 18 špecializovaných
múzeí Slovenského národného múzea
po celom Slovensku.
Organizátorom akcie, ktorá je už
XVI. ročníkom populárneho celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií (len v tomto roku kvôli pandémii s
posunutým termínom z tradičnej tretej
májovej soboty na november a zmenou
charakteru na online podujatie) je Slovenské národné múzeum v spolupráci
so zbierkovými inštitúciami v Bratislave.
Hoci posunutý novembrový termín
mal byť pôvodne spojený s návštevou

5

Výročia a udalosti
násilný zásah štátu proti študentskej manifestácii v Prahe znamenal začiatok Nežnej revolúcie v Česko-Slovensku.

17. novembra 1989

„kamenných“ kultúrnych inštitúcií,
kvôli druhej vlne pandémie sa SNM
rozhodlo Noc múzeí a galérií predsa
zorganizovať aspoň v online forme.
„Slovenské národné múzeum má
síce s koordináciou tohto obľúbeného
podujatia na Slovensku dlhoročné skúsenosti, no tento špeciálny online ročník predstavuje novú výzvu. Verme,
že si aj táto snaha o priblíženie kultúry
širokým vrstvám spoločnosti online
cestou nájde svojich priaznivcov.
Bolo by „fajn“, ak by sa ponuka
múzeí a galérií v online svete v budúcnosti začala stále viac približovať tej v
„kamenných“ kultúrnych inštitúciách.
Aby tak ľudia, ktorí možno nemajú
čas chodiť do múzeí a galérií častejšie,
prípadne sa žiadne väčšie múzeum či
galéria v blízkosti ich domova nenachádza, do nich zavítali z času na čas
aspoň virtuálne,“ povedal generálny
riaditeľ Slovenského národného múzea
Branislav Panis.
Program online Noci múzeí a galérií 2020: nmag.snm.sk

» Zdroj: SNM

Prví
Keď sa spúšťalo testovanie, niektorí
kritici varovali pred tým, že to ešte
nikto neskúšal a budeme prví. Nie
som odborník na testovanie, ale čo je
zlé na tom, ak niekto vyskúša niečo
ako prvý?

si dokazovať kto je viac, alebo šíriť medzi
ľuďmi rôzne nezmysly o smrtiacich nanorobotoch od Billa Gatesa, ktoré nám
ilumináti s mimozemšťanmi vstreknú do
tela. Bill Gates už dávno vymyslel svoju
zbraň na ničenie ľudí a sveta - katastrofálny program pod názvom Windows.
Môže to byť prejav kreativity, inoŽiaľ, mnohí tam hore, ani netušia,
vatívnosti alebo odvahy. Patrik Paul so čo nevedia. Bojujú o to, aby si uchránisvojim tímom vyvinul a vytlačil na 3D li „svoj piesoček“ na ministerstvách a
tlačiarni prvý elektrobicykel na svete. mohli rozdeľovať veľké balíky peňazí.
Bol som hrdý na to, že som bol pri tom, Nemajú ani potuchy o tom, ako rýchlo
aj keď to mnohí ľudia spochybňovali. sa mení svet okolo nás. Nevedia o aké
Patrik našiel novú cestu vývoja a výroby príležitosti prichádzame a ako premeniť
individuálnych elektrobicyklov a ukázal, tieto peniaze na lepšiu budúcnosť pre
že na Slovensku pracujú špičkové dizaj- naše deti. Hlúpi a malí ľudia, nemajú
nérske a vývojové tímy. Spomínam si, múdre a veľké vízie. Ustráchaní, ufrfľaní
ako som pred vyše 20 rokmi v centrále a rozhádaní ľudia nikdy nedokážu nič
Fraunhoferovej spoločnosti prezentoval významné.
nápad založenia spoločného podniku.
Inovácie zlepšujú naše životy a opraBoli sme prví a až potom nasledovali vujú svet. Bol by som
ďalšie krajiny. Keď je Peter Sagan prvý, rád, keby sme v nich
tak sa celé Slovensko raduje. Keď chceme boli častejšie medzi
spustiť zložitú logistickú operáciu, tak ju prvými. Prázdne reči
spochybňujeme. Môžu prísť rôzne pandé- a stratégie na papieri
mie, prírodné katastrofy alebo vojenské nám nepomôžu. Potrekonflikty a my budeme potrebovať dobrú bujeme odvahu na
súčinnosť medzi vedením štátu, región- akciu, znalosmi, armádou a občanmi. Berme to teda ti a spolupráaj ako celoslovenské cvičenie spolupráce. cu.
Sú chvíle, keď je lepšie spojiť sily, ako
» Ján Košturiak

SHOPPING PALACE
ZLATÉ PIESKY
BRATISLAVA

0948 137 278, zlatepiesky@droptic.sk

-(',1(Î1 $.&, $
18. - 20.11.2020
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Čo s plesňou v zime?

Za život vlka

Poznáme viacero spôsobov ako odstrániť pleseň. Samozrejme, je dôležité aj na akom povrchu sa nachádza.

Ministerstvo životného prostredia
s potešením konštatuje, že jeho iniciatívy na ochranu vlka nachádzajú
odozvu aj v Európskom Parlamente.

Ocot je všestranný pomocník v domácnosti. Je to čiastočne kyselina, ktorá
zneškodní baktérie a plesne. Postup:
Vlejte ocot do rozprašovača a vystriekajte s ním steny, poprípade rohy v kúpeľni
alebo sprchový kút. Nechajte pôsobiť.
V kuchyni môžeme zostať, zimným
ovocím je grappefruit. Často máva veľa
jadierok, nevyhadzujte ich! Rozmixujte
ich s prevarenou vodou, nechajte pár
dní vylúhovať, dajte do ostrekovača a
nastriekajte na miesta postihnuté plesňou.
Peroxid je dobrý pomocník do domácnosti, ale treba s ním pracovať opatrne. Zabíja plesne, vírusy a baktérie. Je
šetrný k prostrediu a nevytvára toxické
splodiny. Postup: Zmiešajte jeden diel 3
percentného peroxidu a dva diely vody.
Postriekajte ním poškodené miesta,
snažte sa pracovať opatrne. Pri použití
na stierateľné plochy necháme pôsobiť
15 minút a zotrieme. Pri používaní na
steny buďte opatrní. Vyskúšajte si účinnosť najskôr na malý kúsok, aby ste videli reakciu.
Prášok na pečenie môžete ho kombinovať s octom alebo aj samostatne s
vodou. Prášok na pečenie kúpite v každom obchode a je cenovo dostupný. Postup: Zmiešajte jeden prášok na pečenie
s 0,5 l vody, môžete pridať pár kvapiek

O1
K 9
U

7

» red

6

S 4
2
U
D

octu. Naneste na poškodené miesto a
nechajte pôsobiť, poprípade jemne zoškrabte.
Borax je čistič na prírodnej báze,
ktorý má množstvo využití v domácnosti. Podobne ako aj peroxid, borax
nevytvára toxické prostredie, ale pri
manipulácií s ním musíme byť nesmierne opatrní. Postup: Zmiešame pol šálky
boraxu a 1,5 l vody a nastriekame na
miesta postihnuté plesňou. Necháme
pôsobiť. Znova musíte byť opatrní pri
používaní na steny. Vyskúšajte najskôr
na menšiu plochu.
Osvedčený prostriedok je Savo
proti plesniam. Existuje aj samostatne
druh na steny, ktorý naozaj pomáha, ale
musíte vyskúšať ako bude pôsobiť na
farebné steny. Dá sa zakúpiť v bežnom
supermarkete alebo v drogérií. Postup:
Savo nastriekame na steny a necháme
pôsobiť. Musíte však dbať na vetranie a
z miestnosti odísť kým Savo pôsobí.
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„Minulý týždeň sme obdržali list
poslancov Martina Hojsíka, Michala
Šimečku, Lucie Ďuriš Nicholsonovej,
Vladimíra Bilčíka, Michala Wiezika
a Eugena Jurzycu, ktorým vyjadrujú
podporu Ministerstvu životného prostredia vo veci ochrany vlka. Ministerstvo konštatuje, že, ako si všimli aj poslanci, ochrana vlka spojila mnohých
aktivistov, odborné kapacity z oblasti
životného prostredia, ale aj bežných
občanov Slovenska. Podpora europoslancov sa pridáva k petícii 50 tisíc občanov ako aj k výzve 31 mimovládnych
organizácií za ochranu vlkov.“ Uvádza
sa v správe MŽP SR.
Ochrana vlkov je dôležitou aj preto,
že vlk je hlavným predátorom diviaka.
Diviaky sú na Slovensku nielen premnožené, ale sú aj nositeľmi infekcie
afrického moru prasiat, kvôli ktorej
museli byť utratené veľké chovy prasiat
vo viacerých okresoch južného Slovenska. Úloha vlka citeľne chýba aj pri regulácii raticovej zveri.
Tak ako v prípade diviakov aj pri
regulácii raticovej zveri si poľovníci
nedokážu plniť svoju rolu. O to absurdnejšie je, ak chcú strieľať vlkov, ktorí
jediní sú ich spojencami pri regulácii
diviakov a raticovej zveri. Ministerstvo
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životného prostredia vydá vyhlášku na
úplnú ochranu vlka dravého, ale kým
nadobudne právoplatnosť vyzýva, aby
sa neuplatňovala nerozumne schválená kvóta na odstrel vlkov, ktorú prijala
špeciálna komisia na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
„Vlk funguje v prirodzenom lese
ako sanitár, loví v absolútnej väčšine
fyzicky alebo ináč chorú raticovú zver
(prevažne jeleniu a diviačiu). Túto zver
udržuje v primeraných množstvách a
„kvalite“. Pri porušení tejto rovnováhy
i selekčného tlaku vlka (ako je tomu v
dnešnej dobe) sa premnožená jelenia
zver nachádza v lesoch v takom množstve, že okusom náletu jedlí, bukov,
javorov a jaseňov zabraňuje prirodzenému zmladeniu. Škody, ktoré takto
spôsobuje, sú každoročne niekoľko
desiatok miliónov korún a idú z vrecák
daňových poplatníkov.“ Píše Lesoochranárske združenie VLK.
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zamestnanie, reality, služby
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počas v odu
na doh

TRNÁVKA- min. 6,96 EUR brutto za roznos
MLYNSKÉ NIVY - min. 8,25 EUR brutto za roznos
VAJNORY - min. 25 EUR brutto za roznos

+ príplatky: vačší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu
dist.bratislavsko@regionpress.sk
INFO: 0907 887 362, Po - Pia od 8.30 do 16.00

VIZITKY

0905 799 782
PRIJMEME
SPOĽAHLIVÉ PANIE
na upratovanie
kancelárskych priestorov
od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto

0905 799 782

0905 758 469
0905 877 690

94-0159

bratislavsko východ

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

v Bratislave

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

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

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

E-mail: bratislavsko@regionpress.sk

BV 20-46 strana
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VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 45%
0948 787 777 | www.balkona.eu
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splátky od 98 €
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zimné záhrady

zasklievanie terás

knihy
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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

od

299€

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

32-0107

49-0042

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

DORUČENIE
ZADARMO

ODOLNÉ POLYKARBONÁTOVÉ

SKLENÍKY

Prijmeme nových zamestnancov
����������������

ROZVOZ HYDINY K VÁM

MORKY
HUSI
HUSOKAČKY
KAČKY
KOHÚTY

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

�����������������
��������������������
����������������
����������������
�����������������
�����������

SLIEPKY, KURČATÁ

Objednávky:

www.matejovdvor.sk
0902 466 448, 0902 606 436

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

Viac info
��������������������
88-0097

Pondelok – Piatok 9.00 – 14.00 h

CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV
100% ZÁRUKA KVALITY

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
����������
A INÉ

0800 500 091

Dodržiavame
D
d ži
prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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34-0152

ZDRAVÉ VIANOCE

85-0769

0948 888 855
www.galerica.sk

46-0176

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ
BEZ BUDOVANIA ZÁKLADOV

