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BRATISLAVSKO
východ
Týždenne do 94 750 domácností

TEPOVANIE

ambulancia implantologie
a stomatochirurgie

52-0030

0905 662 407

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

Pracujeme od 15.00 do 21.00 hod.

66-0004-4

STAVEBNÁ FIRMA

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM MESTE

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

■ 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

PONÚKAME AJ ORIGINÁLNE KRMIVÁ PRE VŠETKY DRUHY HYDINY

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

ponúka:

051210017

tGBTÈEZ
tSFLPOÝUSVLDJF t[ÈNLPWÏEMBäCZ
tPQMPUFOJBWÝFULÏIPESVIV
EPNPW CZUPW
tWZQSBUÈWBOJFSÙ[OZDI
tTUSFDIZ LSPWZ
QSJFTUPSPW(odvoz zabezpečený)
tIZESPJ[PMÈDJF
t[BUFQMFOJBEPNPW tel. 0944 877 966

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

88-0053

6542 2387
0905 616 329

Ošetríme každého aj bolestivých pacientov

32-0003-4

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

POLIENKA BUK, HRAB

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

Stromová 16 - Kramáre

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

PALIVOVÉ
DREVO

Karol Mikláš

16-0047

HĹBKOVÉ

52-0018

ZUBNÁ AMBULANCIA

10-0029
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Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
ROBOTNÍKOVóþvýrobyexpedícieðlisovne
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROVEĉþāðġþąðĝþą
KNIHÁROVEāôĉðĝþą
MECHANIKAEÿþûĈöāðŷòúŭò÷Ăăāþùþą
SKLADNÍKOV
ELEKTRONIKA, ELEKTRIKÁRA

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:

Mzda od 820 € - 1 500 €

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

Požiadavky:

Bližšie informácie:

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

52-0050

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

Odeská ulica 75, 821 06 Bratislava,

renovacia@renovacia-dveri.eu
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94-0005-1

obhliadky: 0905 605 934
prevádzka: 0948 288 791

t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

sčítanie / služby

2

Redakcia:

Martinčekova 17
BRATISLAVA
bratislavsko@regionpress.sk

»

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
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03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú linku, rôzne, 0919 17 62 33

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
»Kúpim staré hodinky PRIM
a iné hodinky. Tel. 0905 767
777

14 RÔZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

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
42.810
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

Aj zahraniční obyvatelia miest by mali
dať svojej samospráve o sebe vedieť
Projekt KapaCITY - Podpora samospráv pri miestnej integrácii cudzincov,
okrem iného, ukázal, že samosprávy
často nemajú prehľad o tom, koľko zahraničných obyvateľov a v akom zložení žije na ich území. Pokiaľ však o nich
nevedia, len ťažko môžu vytvárať podmienky pre ich lepšie začlenenie, poskytovať im špecifické služby či pomáhať
im s prekonávaním jazykovej, či iných
bariér. Vďaka sčítaniu obyvateľov majú
teraz cudzinci, nielen s trvalým, ale aj
prechodným pobytom, jedinečnú príležitosť dať o sebe samosprávam vedieť.

Samospráva je najbližšie k novým obyvateľom, ktorí prídu žiť na Slovensko. Mestá
a obce sú miestom prvého kontaktu s týmito
ľuďmi, preto by mala mať najlepší prehľad o
tom, akí ľudia na ich území žijú, aké sú ich
potreby, ako sa im dá čo najviac pomôcť, aby
sa cítili dobre a mali pocit, že sú súčasťou
mesta v ktorom žijú. A v neposlednom rade
je v rukách samospráv i to, že identita mesta
odzrkadľuje identitu všetkých jeho obyvateľov.
„Zmeny v začleňovaní cudzincov medzi
ostatné obyvateľstvo závisia aj od voľných
finančných zdrojov a motivácie samospráv.
Zamestnanci a zamestnankyne sociálnych
odborov sa budú čoraz častejšie stretávať s
tým, že bude potrebné poskytnúť službu aj
obyvateľom zo zahraničia. V školách sa bude
zvyšovať počet detí cudzincov a učitelia budú
potrebovať podporu v podobe asistenta učiteľa z radov cudzincov pre deti, ktorých materinským jazykom je iný jazyk ako vyučovací,“

Komerčná
riadková
inzercia

zdôraznila riaditeľka Ligy za ľudské práva
Barbora Meššová.

REMESELNÍCI
»Remeselné práce a opravy.Tel 0911 265 984
»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce
0940 384 665

Jedným zo spôsobov ako získať viac financií na tento účel je, že samosprávy v aktuálnom sčítaní obyvateľstva kladú dôraz na
to, aby sa prihlásilo čo najviac obyvateľov s
prechodným pobytom, ktorí v skutočnosti
žijú na ich území. Nie všetky samosprávy
si však naplno uvedomujú, že toto sa týka
aj zahraničných zamestnancov, študentov
a podnikateľov s prechodným pobytom. Aj
ich pobyt znamená pre samosprávu zvýšené
náklady. Mestá by mali vedieť žiadať peniaze aj na ich pokrytie. Cudzinci s prechodným
pobytom by mali byť pre samosprávu aj prínosom, nakoľko platia na Slovensku daň z
príjmu a majú tu stredisko svojich záujmov.
„Ak bude zdrojov a kapacít viac, samosprávy, kde žije väčšia cudzinecká komunita, budú
automaticky komunikovať aj v anglickom a
ruskom jazyku, či už na svojej webstránke, ale
aj v osobnom kontakte na úrade. Minimálne
si uvedomia dôležitosť poskytnutia zrozumiteľných informácií o daňovej a poplatkovej
povinnosti obyvateľov,“ poznamenala B.
Meššová. A ako doplnila osobitne zaujímavé
budú dáta o cudzincoch, ktoré budú výsledkom Sčítania obyvateľov v roku 2021 a ich porovnanie s oficiálnymi štatistikami, nakoľko
nám prezradia, o čom nás možno oficiálne
štatistiky neinformujú. Liga za ľudské práva
má za to, že aj Štatistický úrad SR by mal narábať s dátami nielen o cudzincoch s trvalým
pobytom, ale pre riadne vyhodnocovanie politík sú potrebné dáta o všetkých cudzincoch,
ktorí na Slovensku žijú.

SLUŽBY
»Zastupujem súkromných
investorov a kupujeme byty
v Bratislave. Hotovosť. Aj v
exekúcii a pred výkonom
záložného práva. 0918 191
536

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

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

OPRAVA CHLADNIČIEK
»Matúš 0905 616 431

OPRAVA PRÁČIEK
»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
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KLIMATIZÁCIE
»0905 616 431

ZVIERATÁ
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OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV
NEHNUTEĽNOSTI
OPRAVA CHLADNIČIEK
MAĽBY-STIERKY-NÁTERY
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OPRAVA CHLADNIČIEK
OPRAVA PRAČIEK
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NEHNUTEĽNOSTI
»Kúpim pre klienta 2 izbový
byt v Bratislave-Ružinov,
Petržalka, Nové Mesto.
Máme hotovosť. 0910 113
331

PÔŽIČKY
ÚČTOVNÍCTVO, MZDY
OZNAM
ZVIERATÁ
AUTO SKLO
PREPRAVA
KÚPIM
32-0031

BRATISLAVSKO
východ
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bratislavsko východ
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Závisť je iba neschopnosť mať

Umývanie a náter fasád
ÎLVWHQLHD náter striech
sk

aŀ -20%

66-0030

Volajte Zdarma: 0800 22 10 12

r. v. 2019

vykonáva:

29,90 €

tSFLPOÝUSVLDJF
CZUPW
tTBESPLBSUØOPWÏ
TZTUÏNZ
tPQMPUFOJB

v pneuservise alebo online

w w w. miko na. sk

Odkúpime Vašu nehnuteľnosť
v hotovosti

( s možnosťou doživotného užívania)

Reality Gold – Bratislava s.r.o.
Prevádzka: Cukrová 14, 813 39 Bratislava
0905/491 888, 0903/909 888

BV 21-13 strana
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32-0026-1

Vyrovnáme dlhy, exekúcie
aj pred dražbou
Odkúpime pozemky,
poľnohospodársku pôdu

t[ÈNLPWÏEMBäCZ
tNBMJBSTLFBNVSÈSTLF
QSÈDFWÝFULÏIPESVIV
tWZQSBUÈWBOJFQSJFTUPSPW
BCÞSBDJFQSÈDF

tel. 0940 355 660

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

Práce vo výškach

0903 969 611

051210017

STAVEBNÁ FIRMA

BARUM Brillantis2 165/70 R14

48 €

CIA
JARNÁ AK

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

37-0059

VÝPREDA J

Po lopate povedané – závisť je tretí veľký hriech. A proti nej v ringu spoločenských vzťahov je v obrannom
postoji doboprajnosť. Žiaľ, väčšinou
prehráva, ale našťastie sa vždy postaví a bojuje ďalej. Kniha Exodus (20,17):
„Nepožiadaš dom svojho blížneho,
ani nepožiadaš manželku svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku,
ani vola, ani osla, ani nič, čo je tvojho
blížneho!“ Lenže, z každého hriechu
sa predsa dá vyspovedať, nie?
Ste zdraví, závidia vám. Darí sa
vám, závidia vám. Nesťažujete sa
nonstop na niečo a na niekoho, tak
vám tiež závidia. Závidia vám aj vašu
prácu, ktorú robíte radi, hoci by ju
neboli schopní nikdy robiť. A zas ja
by som nedokázal nikdy to, čo mnohí
iní. Závidia vám rodinu, ako aj to, že
žijete bez rodiny.

Závisť predovšetkým ničí svojho
nositeľa. Ubíja ho, oberá ho o úsmev,
nedá mu poznať dobro, ženie ho do
zúfalstva a nenávisti.
„Závisť je pot neschopných.“
Napísal raz Josef Fousek, český básnik, fotograf, humorista, spisovateľ
a spevák. A keď už citovať, tak ešte
raz: „Najväčšia závisť vzniká proti
tým, ktorí vlastnou silou vzlietli, a tak
unikli zo spoločnej klietky.“ To je výrok Francesca Petrarcu talianskeho
učenca a básnika.
Len leťte ľudia, len unikajte z klietky, staňte sa Bachovou čajkou menom
Jonathan. Odmietnite frázy, že musíte
byť takí a onakí. Buďte sami sebou!
Raz z toho možno tú závisť okolo nás a
z nej vyplývajúcu nenávisť definitívne
šľak trafí! Raz sa jej (ich) zbavíme. Neschopných závistlivcov. Tých, čo stále
od niekoho niečo žiadajú.
A sami k nášmu spoločnému blahu a šťastiu neprispejú ničím.
Pekné sviatky, plné
žičlivosti za celé vydavateľstvo všetkým
vám želá

32-0027-1

Koľko jej je medzi nami, okolo nás
a často aj v nás? Závisť je jedna z
ľudských emócií, spočívajúca v
túžbe po niečom, čo má niekto
iný. V snahe získať predmet tejto
túžby, niekedy i za cenu zavrhnutiahodných činov. Spolu so žiarlivosťou či nenávisťou patrí medzi
konceptuálne ľudské emócie.

politická inzercia, služby
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POMÁHAME

Citáty
Hlupáci žijú veselšie, lebo vždy majú viac dôvodov na smiech ako
ľudia múdri a premýšľaví.
Gustave Flaubert

Vykonávame

STAVEBNÉ
PRÁCE

63-06

0903 060 490

Ak je potrebné, zabezpečíme
náradie a fiiremné auto

t70%*Ǝ# 5 ûIPECSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP

Pomôžeme Ti so všetkými dokladmi,
ktoré sú potrebné pre prácu
v Nemecku

t70%*Ǝ$ ûIPECSVUUP PTPCOÏPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP

SBS GUARDING s. r. o.

CIA
INZER 34

príjme strážnikov na prevádzky

91

71
0905

v Bratislave - Pekná cesta

948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

2500€ - 3500€ brutto

www.simon-fleisch.de
job@simon-fleisch.de
+421 944 995 400

85_0223

Základná znalosť nemeckého, alebo anglického jazyka
Nemecká pracovná zmluva I Vybavíme všetko
potrebné pre prácu I Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené I Stabilná celoročná práca

Práce pre:

Tesár, murár a
sadrokartonista

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

0905 758 469
0905 877 690
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME
VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

ubytovanie hradí firma

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

7 - 8 €/ hod. NETTO
+ možné príplatky

0904 516 707 Práca na TPP

BV 21-13 strana
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PONÚKAME PRÁCU V ČR
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85_0220

Práca na Slovensku

VODIČ KAMIÓNA

Základná zložka mzdy + príplatky
a ODMENY

36-0002

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Práca v Nemecku

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

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

94-0022

85_0219

32-0035

0950 301 301

0800 500 091

Cena práce v závislosti od pozície: od 7,- € / hod. brutto

94-0025

prijme ihneď

85_0198

20-22 €/ hodina

TESÁRA / VODÁRA / INŠTALATÉRA
KLAMPIARA / POKRÝVAČA
IZOLATÉRA / OKNÁRA
STROJNÍKA / VODIČA
tel.: 0908 789 146 / email: kariera@ismont.sk

A.I.I. Technické služby s. r. o.

PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV
Práca na živnosť

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

Príjmeme
do zamestnania
alebo na živnosť:

purdomnitra@gmail.com

781210015-2

• výstavba rodinných domov
• murárske • stierky
• zateplovanie • nátery fasád
• bytové jadrá • maľovky
• rekonštrukcie domov/bytov
stavba rodinných domov
900 euro/m²
AKCIA do
podlahovej plochy na kľúč

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

lekárnička z prírody, právnik radí / relax

6

Najčítanejšie regionálne noviny

5

ZÁRUKA

ROKOV

JARNÁ ZĽAVA
*

-20%
STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

Veľmi obľúbené

t-EǪovÏUVrOVTy rBkÞTkBžJWOPTť
tNÈNFTUÈMFEPTUBUPLQPOÞLBKQSFNVäPW
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní

 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

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

Volajte na bezplatné číslo



0800 24 24 44

Facebook: aiwsk

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

a dohodnite si pohovor.

0800 162 162

*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.

32-001-2

www.aiw.sk

Sme tu pre Vás po celom Slovensku

52-0003

Kritériá
pre spoluprácu :

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Pripravte sa na leto už teraz a využite JARNÉ ZĽAVY
Y

ANTRACIT
7016

� OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

kd

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A

BV 21-13 strana

HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH

6

87-0007

farba
ANTRACIT
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