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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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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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■  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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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

Vlasová liečebná kozmetika 
SALON TEXTURES sa teší veľ-
kej 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-

rúčame Vám obrátiť sa priamo 

SR predáva. Pri väčších ťažkos-
tiach s vlasmi sa odporúča po-
užiť aspoň dva tieto prípravky 
za sebou.
  KVATROFIN s.r.o. 

Lichardova 10, 909 01 Skalica
tel.: 034/664 74 35,

www.vlasovakura.sk

VLASY AJ 
V STAROBE
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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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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 

Každý týždeň: Rača, Trnávka, 
Slovnaft, Vrakuňa, Dolné Hony, 
Podunajské Biskupice, Nové 
Mesto, Ružinov, Nivy, Staré 
Mesto, Vajnory
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»Na Mudroňovej v Pieš-
ťanoch 3ár so stavebným 
povolením 86130. 0903 251 
592

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

»Som aktívny vitálny muž 
60.180.84. z Bratislavy. Hľa-
dám si vitálnu štíhlu dámu 
pani ženu z celej Bratisla-
vy, Petžalky na pravidelné 
stretávanie u mňa. na veku 
nezáleží. Píš volaj na 0903 
392 793

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

»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

»Urobím Daňové priznania 
v Jednoduchom účtovníc-
tve  a pre zamestnancov. 
Tel.: 0911 566 060 

Komerčná
riadková
inzercia

NEHNUTEĽNOSTI

ZVIERATÁ

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

REMESELNÍCI

VODA-KÚRENIE-PLYN

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO

OPRAVA PRAČIEK

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA PRÁČIEK

NEHNUTEĽNOSTI

KLIMATIZÁCIE

AUTO SKLO

ZVIERATÁ

OZNAM

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

PÔŽIČKY

PREDÁM

KÚPIM

PREPRAVA

SLUŽBY

DOVOLENKA

O dobrom i zlom hneve

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Dnes o ďalšom z hriechov a nielen pre 
veriacich. Pretože hriechom je tiež  a 
najmä činnosť v rozpore s morálnymi 
normami zavedenými v spoločnosti. 
To by mali vedieť predovšetkým tí, 
ktorí sú presvedčení, že aj z takých 
amorálností, akými sa verejne a často 
prezentujú, sa stačí vyspovedať.

Hriech sa odpúšťa, hriechu sa ne-
zbavujeme ako odpadku zahodením 
niekam do koša. A odpúšťa sa iba za ur-
čitých okolností – napríklad, iba ak už 
sa vedome nebude opakovať. Celkom 
pobavene si predstavujem púť mnohých 
našincov, tú poslednú, ktorí sú skalo-
pevne presvedčení, že ten nikým a ničím 
neobmedzený pozemský a na úkor iných 
uzurpovaný a naškrečkovaný raj a nebo 
ich čaká aj PO :-)

„Nespravodlivosť sa prejavuje dvoja-
kým spôsobom. Jednak že sa ľudia sami 
na niekom dopúšťajú krivdy a ďalej že 
nebránia tých, ktorým sa krivda deje, aj 
keď tak urobiť môžu. Keď niekto na iného 
nespravodlivo útočí buď z hnevu alebo 
nejakej inej vášne, ako by vztiahol ruku 
na svojho druha. Ale ak niekto krivde 
nezabráni a jej neprekáža, hoci môže, do-
púšťa sa takého hriechu, ako keby zradil 
rodičov alebo priateľov alebo vlasť.“ Tak to 

hovoril už  Marcus Tullius Cicero, rímsky 
filozof a štátnik pol storočia pred našim 
letopočtom. Nespravodlivosť je hriech vá-
žení! Teda, najmä vy, nevážení! A mnohí, 
búchajúc sa do pŕs a vyzdvihujúc svoje 
najčistejšie kresťanstvo z tých čistých – 
ste až sadisticky nespravodliví. Odporne 
hriešni. Neprijateľne, odsúdeniahodne!

Dnešná spoločnosť učí ľudí skôr 
hnev potláčať, než ho otvorene vyjadro-
vať. Potláčanie hnevu je ospravedňova-
nie zla. Zamlčiavanie nespravodlivosti. 
Voľná cesta pre hriešnych.

Naučili sme sa, že vyjadrenie hnevu 
je ohrozením vzťahu. 

„…poznal som, ako málo stačí, aby 
génius vzbĺkol hnevom. …ľahostajnosť k 
bezprostrednej skutočnosti - toto práve 
ho privádza do zúrivosti.“ Autor výro-
ku je ruský spisovateľ  Boris Leonidovič 
Pasternak. Už chápete, prečo sú mnohí z 
nás v posledných mesiacoch 
doslova nazúrení?

Pozitívny primeraný 
hnev a schopnosť povedať 
si, čo sa vám nepáči a tak-
tiež kto, to vám želám do 
ďalšieho týždňa. S 
pozdravom
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tel. 0940 355 660

STAVEBNÁ FIRMA
v y k o n á v a :
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA BUK, HRAB
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

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

Pre veľký záujem o naše služby pranie kobercov 
rozširujeme službu pre Bratislavu, a to v podobe 

ODVOZU a DOVOZU priamo na adresu zákazníkovi.

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836
Služba je spoplatnená 9,90 € (jednorazovo) a obmedzená  

na jeden deň v týždni, a to v utorok.

Práčovňa a čistiareň 
TUZEXX s.r.o. ,

Otvorili sme pre Vás novú zberňu

Kopčianska 20, Bratislava-Petržalka
PO-PIA 8:30 - 16:00 

tel.: +421 948 327 723  

Umývanie a náter fasád
 náter striech

a  -20%

Volajte Zdarma: 0800 22 10 12

JARNÁ AKCIA
sk
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Akosi to nie a nie vojsť do hlavy. V Ne-
mecku ešte nedávno (v marci) zomie-
ralo na COVID asi 150 osôb denne. U 
nás v tom čase asi sto.

Lenže – Nemecko má 80 miliónov 
obyvateľov, kým slovensko päť a pol 
milióna. Prečo teda v Nemecku nezo-
mieralo 1600 obyvateľov denne? Tak by 
vyzeral prepočet na množstvo tragédií 
na Slovensku a počet obyvateľov na deň. 
Ak by to u nás fungovalo tak, ako tam. 
Alebo lepšie, ak by to tam nefungovalo 
tak, ako u nás.

Nech sa nám ľahšie počíta, dajme 
tomu, že na Slovensku je smutný denný 
priemer 70 osôb. To by ich v Nemecku 
potom pri rovnakých opatreniach malo 
zomrieť denne 1400, ale ich najtragickej-
šie čísla nepresahujú stovku. 

Vyhľadal som si štatistiky za spolko-
vú krajinu Sasko (s Drážďanmi ako hlav-
ným mestom), počet obyvateľov je tam 
takmer porovnateľný so Slovenskom, 
niekde medzi 4 – 5 miliónmi.Zaujímavý 
je  údaj o tamojšom počte nových prípa-
dov na 100 tis. Obyvateľov. Tak porovnaj-
me. Oni majú 134 nakazených, my máme 
na Slovensku 1 679 nakazených. Záver 

nech si spraví každý sám. Spolkové vlády  
a centrálna vláda (Merkelová) sprísnili 
režim, lebo sa im situácia zhoršuje. My tu 
blábolíme o povoľovaní opatrení, ktoré 
sú len na papieri a nikto ich dodržiavanie 
v teréne nekontroluje. A desaťtisíce „na-
šich“ majú desiatky výnimiek pre každý 
prípad a potrebu. 

Tu sa dá vybaviť očkovanie, byť pen-
dlerom, zorganizovať v reštaurácii kar, 
atď. To mám potvrdené. To všetko vie-
me, len to nechceme vidieť. Možno naši 
predstavitelia, čo sme si ich zvolili, žijú v 
pandemickej bubline, striktne dodržujú 
nariadenia čo vydali a nemajú možnosť 
vidieť bežný život v krajine. Alebo je to 
inak, oni majú svoj „panský“ bežný život 
a ten náš plebejský odmietajú akokoľvek 
vidieť?

A očkovacia turistika? Jazdíme po 
celom Slovensku. Predo mnou tam stá-
lo najmenej 200 osôb. Podľa informácie 
od vojakov, systém objednal a pozval na 
1 minútu 20, 30 či 40 osôb. Tak sme tam 
stáli v rade a čakali. Hlavne, že platí zá-
kaz zhromažďovania. Nebudú ma sank-
cionovať? Ak som sa tam nakazil, tak 
budem od štátu žiadať odškodné.

Niečo asi robíme inak 
(ak rovno nie zle)

» KK
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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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20950 301 301 Práca na TPP

Sadrokartonista
Tesár 

ubytovanie hradí �rma

11-14€/ hod.NETTO
+ možné príplatky
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Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov  

a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

Práce vo výškach               0903 969 611   
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Bratislave - Pekná cesta

948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.

48 € 29,90 €
v pneuservise alebo online

w w w. m i ko na . s k
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0903 150 740, 0905 470 264

» MALIARSKE
   A NATIERAČSKÉ PRÁCE
» ELEKTRIKÁRSKE
   A INŠTALAČNÉ PRÁCE
» STIERKOVANIE 
» SADROKARTÓN
» OBKLADY A DLAŽBY
» POKLÁDKA PARKIET
» RUČNÉ OMIETANIE
» ZATEPĽOVANIE
» TAPETOVANIE

A JE  TO!

0 264

ŽBY
KIET
NIE

• výstavba rodinných domov
• murárske • stierky
• zateplovanie • nátery fasád
• bytové jadrá • maľovky
• rekonštrukcie domov/bytov

Vykonávame

STAVEBNÉ
PRÁCE

stavba rodinných domov 
do 900 euro/m² 
podlahovej plochy na kľúčAKCIA

0903 060 490
purdomnitra@gmail.com 78
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky INZErCIa

0905 799 782



4

acn / služby Najčítanejšie regionálne noviny
4

Sviatky Veľkej noci zavŕšili 40-dňové 
pôstne obdobie, ktoré sa pre mno-
hých nieslo v  znamení pôstnych 
predsavzatí. Niektorí sa rozhodli 
využiť tento čas na modlitbu, pomoc 
núdznym, iní obmedzili aktivitu na 
sociálnych sieťach, uskromnili sa 
v jedle, či v nákupoch.

Je však možnosť práce na sebe a 
duchovného rastu obmedzená len na 
vybrané obdobia v roku? Alebo sa v nich 
dá pokračovať, aj keď dni zovšednejú 
a ovládne nás rutina a stereotyp?

Pápežská nadácia ACN – Pomoc tr-
piacej Cirkvi vytvorila krátku online prí-
ručku, ktorá ponúka 5 „tradične netra-
dičných“ tipov na oživenie a posilnenie 
duchovného života. Je určená pre všet-
kých, ktorí cítia, že by im v tejto oblasti 
dobre padlo povzbudenie, či nový uhol 
pohľadu.

V úvode príručky sa píše: Každý sa 
občas pristihneme pri tom, že nášmu 
duchovnému životu chýba vášeň, odda-
nosť, nadšenie,vernosť... Dôležité aspek-
ty, ku ktorým nás Boh vo vzťahu s ním 
opätovne pozýva. Momenty sklamania 
však určite neznamenajú, že by tvoja 
snaha nemala zmysel – práve naopak, je 
nesmierne dôležitá. Preto riešením tejto 
situácie nikdy nie je negativizmus, se-
baľútosť, ani rezignácia. Aj veľký svätec 
Josemaría Escrivá nám pripomína: „Ne-

zabúdajte, že svätý nie je ten, čo nikdy 
nepadne, ale ten, čo vždy pokorne a so 
svätou tvrdohlavosťou opäť vstane.“

Nejde teda o žiadne „zázračné“ ná-
vody či instantné riešenia. Materiál však 
ponúka niekoľko dôležitých inšpirácií 
pre každodenný, bežný život. Dozvieme 
sa v ňom aj to, prečo by sme mali odo-
vzdávať svoj deň Bohu, alebo akými 
netradičnými spôsobmi sa dajú osláviť 
jednotlivé sviatky liturgického roka.

Príručka tiež vyvedie z omylu všet-
kých, ktorí si myslia, že duchovný život 
prebieha len za múrmi kostola, či vo 
chvíľach tichej modlitby. Ale  čo je naj-
dôležitejšie, pozve nás objavovať ten 
najväčší dar duchovného života – dar 
s veľkým D.

Online materiál o duchovnom živote 
si doposiaľ stiahlo už viac ako 1 000 zá-
ujemcov. Ak by ste sa ním radi inšpiro-
vali aj vy, nájdete ho voľne dostupný na 
webovej stránke www.acnslovensko.sk.

Ako oživiť svoj duchovný život: 
5 tradične netradičných tipov

» Zdroj: ACN Slovensko
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INZErÁT,KTOrÝprEDÁVa

0905 799 782
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INZErÁT,KTOrÝprEDÁVa

0905 799 782

www.misterpizza.sk

Môžete si vybrať  cesto 

s plneným syrovým okrajom

( BAMBINO) a vrch

 posypaný Mozzarellou 

Máte chuť na niečo NOVÉ ? 

POLMETROVÁ 
SMOTANOVÁ PIZZA 50 cm!

obsahuje: cesto, syr mozarella, klobása, 

slanina, cesnak, červená cibuľa, kyslá smotana

AKCIA - 14 € 

Prosciutto
AKCIA!!!cesto, kečup, syr mozarella, zelená paprika,cibuľa, olivy zelené, olivy čierne, Prosciutto30 cm  / cena:  8,80 €

VOLITEĽNÁ AKCIA!!! 

cesto, kečup, syr mozarella, šunka, šampiňony

Pizza s dvomi  prísadami a treťou prísadou

podľa Vášho výberu za  výnimočnú cenu

38 cm  / cena: 11,00 €

VIAC NA STRÁNKE
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MY SME CENY

NEZVYŠOVALI

PRE RÝCHLU DONÁŠKU
PO CELEJ BRATISLAVE 

VOLAJTE TELEFÓNNE ÈÍSLA

02 / 4524 22 10     02 / 4525 78 01 
02 / 4444 11 77     02 / 6541 1415
0911  998  444       0911  997  444 
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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!!!


