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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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tel. 0940 355 660

STAVEBNÁ FIRMA
v y k o n á v a :
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■  Elektroinštalácie 24 hod. 
■  Prípojky NN VN, práca s plošinou do 22m 

■ Revízne správy ■ Vytyčovanie káblových porúch 
■ Pílenie stromov, orezy aj pod napätím 
■ Projektovanie, bleskozvody, inžiniering

0904 466 149 
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A.I.I. Technické služby s. r. o. 
prijme ihneď

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

Základná zložka mzdy + príplatky
 a ODMENY

 

ZUBNÁ AMBULANCIA

Stromová 16 - Kramáre

0905 662 407

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

ambulancia implantologie
a stomatochirurgie 

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK
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V týchto ťažkých časoch naozaj všet-
ci. Tí z nás, ktorí ako tak majú z čoho, 
by mali z ľudského hľadiska podržať 
nad hladinou tých, ktorí už sa topia. 
Preto je človek človekom.

Projekt „Pomáhame regiónom“, kto-
rý popri našom vydavateľstve spúšťame 
ako projekt konkrétnej pomoci ľuďom v 
regiónoch, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej 
situácii a bez pomoci druhých by ju ťažko 
zvládli.

Projekt sa volá „Pomáhame regiónom“ 
a budeme ho realizovať prostredníctvom 
nášho občianskeho združenia Uni zdra-
vie o.z.

Hlavnou činnosťou našej neziskovej 
organizácie sú všeobecne prospešné 
služby a pomoc konkrétnym ľuďom a 
spoločenstvám v našich regiónoch.

Na to, aby sme dokázali užitočne po-
máhať, potrebujeme zozbierať dostatoč-
né množstvo fi nančných príspevkov, kto-
ré potom rozdelíme vybraným ľudom v 
núdzi v jednotlivých regiónoch. Preto vás 
chcem poprosiť, aby ste sa zúčastnili tejto 
pomoci aj vy prostredníctvom darovania 
dvoch percent dane z dane z príjmov fy-
zických osôb. Príspevky do občianskeho 
združenia pošleme aj z nášho vydava-
teľstva REGIONPRESS, od nám blízkych 
spoločností a ich zamestnancov.

Viacerí naši zamestnanci a spolupra-
covníci už dlhodobo pomáhajú iným 
ľuďom v núdzi. Napríklad prostredníc-
tvom konkrétnej potravinovej pomoci, 

poradenstvom a keď sa inak nedá, aspoň 
osobným povzbudením.

Tento týždeň však spúšťame aj kam-
paň v našich novinách prostredníctvom 
inzercie, kde chceme osloviť širokú verej-
nosť a požiadať ich o príspevky z dvoch 
percent daní.

Vidíme, že pomoc v jej najrôznejších 
podobách je aktuálne mimoriadne po-
trebná. Konkrétna pomoc ľuďom, ktorí 
majú svoje osudy, svoj domov, no nema-
jú pre svoj dôstojný život to, čo väčšina 
z nás. Jedným chýbajú zdroje, potrebné 
na fi nancovanie školskej dochádzky ich 
nadaných detí. Iným zas na zaplatenie 
potrebných liekov a pre nich nedostup-
ných zdravotných pomôcok. Sme aj pod-
nikatelia ako vy a dobre vieme, čo je nám 
prekážkou v našom snažení. A čo nám, 
naopak, prospeje.

Ak sa chcete pridať, nazrite na webo-
vú stránku: 
https://www.pomahameregionom.sk/

Naše vydavateľstvo 
vám za to úprimne ďakuje.

Musíme si pomáhať 
»

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Predám výhodne nové 
dvierka na kuchynskú lin-
ku, rôzne, 0919 17 62 33 

»V Topoľčanoch v meste 
predám rd na 10 ár pozem-
ku má dva byty a každý má 
150 m2, 200 tis E. TEL. 0950 
523 515 
 

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

03 BYTY / predaj 

05 DOMY / predaj   

09 DOMÁCNOSŤ    

02 AUTO-MOTO / iné          

04 BYTY / prenájom    

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

07 REALITY / iné    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

12 DEŤOM    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

»Remeselné práce a opra-
vy.Tel 0911 265 984 
»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce 
0940 384 665

»Vodoinštalatér 0904 307 
824
»www.vodo-instalater.sk 
0903 557 127

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

»Matúš 0905 616 431

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

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

»0905 616 431

Komerčná
riadková
inzercia

PREPRAVA

AUTO MOTO

ZVIERATÁ

PREPRAVA

PREPRAVA

OKNÁ

REMESELNÍCI

VODA-KÚRENIE-PLYN

VODA-KÚRENIE-PLYN

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO

OPRAVA PRAČIEK

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

OPRAVA PRAČIEK

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA CHLADNIČIEK

NEHNUTEĽNOSTI

KLIMATIZÁCIE

AUTO SKLO

ZVIERATÁ

OZNAM

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

PÔŽIČKY

PREDÁM

KÚPIM

PREPRAVA

SLUŽBY

ŠŤAHOVANIE, DOPRAVA
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O pýche v týchto pyšných časoch

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Pekný, už jarný týždeň, vážení čitate-
lia. V minulých vydaniach sme si pri-
pomenuli cnosti, ale keďže svet nie je 
iba čierno-biely, na rad prichádzajú 
hriechy. A nemýľte sa, určite nie iba 
z pohľadu viery.

Práve pýcha je prameňom všetkých 
zhubných myšlienok a emócií. Keď sa 
človek vyvyšuje, začína odsudzovať, 
opovrhovať, nenávidieť, rozčuľovať sa, 
mať nároky. Dnes je pýcha takmer všade 
okolo nás. Byť pyšným sa stalo módou. 
Všetci sú dnes „múdrosráči“. Iba ja a 
moje nápady sú hodné titulu génia. Aj to 
nezaslúženého, ukradnutého.

Pýcha je napríklad márnomyseľnosť 
spojená s pohŕdaním inými, v kresťan-
stve patrí medzi sedem hlavných hrie-
chov, môže však byť aj prejavom pato-
logickej sebavedomosti, nadradenosti, 
arogancie. Keď sme zaslepení pýchou, 
naše talenty a schopnosti nepovažujeme 
za dary, ktoré sme dostali, ale ich pripi-
sujeme sebe v presvedčení, že ich môže-
me používať, ako sami uznáme za vhod-
né. Nepripomína vám to niečo/niekoho?

Každý z nás je nakazený vírusom pý-
chy! Avšak, spoločenská civilizovanosť 
v nás nám káže zbavovať sa ho, potláčať 
ho, ako sa len dá. Ak to nerobíme, potom 

vidíme okolo seba pyšných, ktorí majú 
neustálu potrebu dať najavo iným svo-
ju „prevahu“, druhých ponižovať. Bez 
toho, že by zdôrazňovali svoje schop-
nosti, iba jednoducho znevážia schop-
nosti druhých.

Pyšný človek si myslí, že vie, ako 
sa majú iní ľudia správať, čo majú a čo 
nemajú robiť. Hovoriť. Písať. A ak sa tak 
nesprávajú, tak ich jednoducho skritizu-
je. Myslí si, že má na to právo. To, že si 
niekto vôbec dovolí druhých kritizovať, 
pramení z jeho mylnej predstavy, že je 
viac alebo vyššie ako ten, koho kritizu-
je. Pýcha dáva človeku pocit, že môže 
druhým radiť alebo rovno rozkazovať. 
Pyšný človek sa často snaží druhými 
manipulovať, či už skryto alebo priamo. 
Keď veci nie sú podľa jeho predstáv, na-
stupujú emócie ako hnev či slovná agre-
sia a niekedy aj násilie.

„Pýcha a hlúposť sú 
siamské dvojčatá.“ Tvr-
dil  James Russell Lowell, 
americký básnik, editor a 
diplomat. 

Tak, skúsme to na jar 
bez nej... pekný týž-
deň, vážení čitate-
lia, vám želá
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Slovenská Gra�a a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygra�ckého priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
ROBOTNÍKOV výroby expedície lisovne
NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV
KNIHÁROV
MECHANIKA
SKLADNÍKOV
ELEKTRONIKA, ELEKTRIKÁRA

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

e-mail: kariera@gra�a.sk,  www.gra�a.sk 

Požiadavky:

Mzda od 820 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)
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NAŠE SLUŽBY PRE VÁS:
- renovácia dveri
- kľučky, zámky, sklo 
- nové dvere a zárubne
- renovácia vstavaných skriň
 

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

renovacia@renovacia-dveri.eu

www.renovacia-dveri.eu
Obhliadka, poradenstvo a cenová ponuka u Vás doma - služba zdarma !!!
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135 
PRACA V ČR, UBYTOVANIE 
ZABEZPEČENÉ. 
MZDA OD 270KČ/hod.

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
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tel. 0944 877 966
(odvoz zabezpečený)

STAVEBNÁ FIRMA
p o n ú k a :
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Bratislave

948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE
Firma ANTAL

PREDAJ A MONTÁŽ

Jarná AKCIA na dvere DRE s montážou

      -10% ZĽAVA

tel: 0905 582 664, e-mail: antalotto@centrum.sk
www.dvere-antal.sk

Kvalita za prijateľnú cenu.
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Počas predchádzajúcich dní sa na 
sociálnych sieťach začali šíriť rôzne 
informácie o tom, že Ministerstvo fi-
nancií SR plánuje zaviesť neprimera-
ne vysoké dane z nehnuteľností, kto-
ré môžu dosiahnuť aj viac ako 2 tisíc 
eur. Zároveň sa objavujú rôzne pre-
počty a percentá z trhových cien, kto-
ré vraj budú zavedené od roku 2022.

Ministerstvo financií SR upozor-
ňuje, že tieto informácie sú nepravdivé 
a považujeme ich za poplašné správy.

Aj z toho dôvodu sa snaží aj na soci-
álnych sieťach vyvracať všetky neprav-
divé a zavádzajúce informácie v súvis-
losti s témou – daň z nehnuteľnosti. V 
tomto boji proti dezinformáciám bude 
pokračovať. 

Reforma zdaňovania nehnuteľ-
ností na hodnotovom princípe je v sú-
časnosti vo fáze prípravy koncepcie, 
ktorá prinesie odpovede aj na spôsoby 
a postupy zavedenia hromadného oce-
ňovania nehnuteľností. Následné témy 
týkajúce sa daňovej povinnosti budú 
známe až po spracovaní koncepčného 
riešenia.

Minister financií Eduard Heger sa 

už viackrát vyjadril, že daňová reforma 
vrátane zmien v dani z nehnuteľností 
nespôsobí negatívne zásahy do soci-
álnej štruktúry slovenskej spoločnosti. 
Jej podstatou je naopak podpora pra-
covnej aktivity, podnikania, tvorivosti, 
investícií, lebo to sú základné atribúty 
rastu životnej úrovne a kvality života 
našich občanov.

Ministerstvo financií ubezpečuje 
občanov, že pri akýchkoľvek daňových 
zmenách zohľadňuje sociálne aspekty 
a inak to nebude ani pri daňovej refor-
me. Na Slovensku roky chýbali reformy 
a aj preto ministerstvo začalo zaostávať 
v životnej úrovni za vyspelými krajina-
mi. Teraz ich chce priniesť, lebo cieľom 
každej reformy je zlepšiť život občanom 
v krajine, a nie naopak.

Ministerstvo financií bojuje 
proti dezinformáciám o daniach

» Zdroj: Ministerstvo financií SR
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0905 877 690 

PRIJMEME 
SPOĽAHLIVÉ  PANIE 

na upratovanie 
kancelárskych priestorov  

od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA BUK, HRAB
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

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

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

Stannah Vám ponúka 
stoličkové výťahy na 

všetky typy schodísk.

ŤZP občanom poradíme, 
ako získať na zakúpenie 

štátny peňažný príspevok.

0800 162 162
Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo

www.stannah.sk

Viac ako 

750 000 
Stannah  

inštalácií
výťahov

SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!


