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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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0903 594 868
JOŽOVCI
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Hľadám účtovníčku na TPP
Vedenie účtovníctva a ekonomiky hotelu v BA 
Tel.: 0917 234 000    E-mail: gm@danubiagate.sk 
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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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Odkúpime Vašu nehnuteľnosť 
v hotovosti 

( aj s možnosťou doživotného užívania)

Vyrovnáme dlhy, exekúcie 
aj pred dražbou

Odkúpime pozemky, 
poľnohospodársku pôdu

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

                                                                 
0905/491 888, 0903/909 888 
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VÝROBA A OPRAVA

+ rolety na balkóny, loggie, 
strešné okná, markízy,

vonkajšie rolety a sieťky proti hmyzu

02/555 66 222, 0905 484 224
Bilíkova 16, Bratislava

www.roletynicol.sk

ROLIET
ZÁCLONŽALÚZIÍ 
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Upravte posledné miesto odpočinku 

svojich milovaných

Dušičková zľava -20% 
na všetky balené štrky

AZ Stone, Senecká cesta, Bernolákovo 
(oproti Slovnaft)

0940 652 478
www.azstone.sk, info@azstone.sk
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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 850 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 500 €, príplatky do 150 €)
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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  
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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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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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»Predám zachovalý Opel 
Astra G, 1999, automat, 150 
000 km, prvý majiteľ, po-
trebuje výmenu tesnenia 
pod hlavou m...to, tel 0950 
523 515 cena 1000 €. 

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908 205 521
»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. 0949 350 195
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Sim-
son aj iné.. 0949 371 361

»Predám rodinný dom 
vhodný aj na chalupu v re-
konštrukcii v obci Brehy okr 
Žarnovica. Cena 70000€. 
0948 135 864 

»Kúpim byt v Bratislave a 
okolí 0903 461 817
»Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507
»Kúpim byt v Bratislave aj 
pôvodný stav 0918 479 756

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

03 BYTY / predaj 

05 DOMY / predaj   

02 AUTO-MOTO / iné          

04 BYTY / prenájom    

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

07 REALITY / iné    

»Včelia farma prijme bri-
gádničku dôchodkyňu na 
predaj včelích produktov v 
Lamači, kontakt: 0905 714 
017 

»Izolácie striech lepenkou 
0911 556 755
»Vykonávam stierkovanie, 
sieťkovanie, maľovanie, fa-
sády. Čisto je po mne 0910 
774 228
»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce 
0940 384 665

»PÍLENIE STROMOV 0919 177 
337

»Tepujem hĺbkovo a ekolo-
gicky. Petrík 0907 152 995

»www.vodo-instalater.sk 
0903 557 127

»0915 741 475

»Maľby, podlahy 0915 462 
513

»ZIMMERMANN 0905 54 74 
76
»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

»Prídem k Vám 0910 363 
014

»Chata Modrova a Chata 
Pohoda na prenájom, len 
100km od BA. 0915 712 945 

Komerčná
riadková
inzercia

NEHNUTEĽNOSTI

DOVOLENKA

REMESELNÍCI

PONUKA PRÁCE

VODA-KÚRENIE-PLYN

ČISTENIE

SLUŽBY

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

SŤAHOVANIE-PREPRAVA

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA PRÁČIEK

AUTO SKLO

ZVIERATÁ

OZNAM

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

PÔŽIČKY

KÚPIM

PREPRAVA

Október je zvláštny mesiac. Je prvý 
astronomický, obvykle býva v podobe 
niekoľkých dní „babieho leta“ aj akou-
si post scriptum spomienkou na leto, z 
času na čas sa v dejinách vynárali aj iné 
prívlastky. 

Napríklad mesiac priateľstva so So-
vietskym zväzom, ktorý sa však oficiálne 
začínal až v novembri a trval takmer do 
Vianoc. Nevadí, mesiac priateľstva s jed-
nou krajinou sme vymenili za rok priateľ-
stva s inou. Rozdiel je iba v tom, že jedna 
bola na východe, druhá je na západe. Inak 
sa nič nezmenilo. Nič to, aj Zem sa občas 
prepóluje, vraj sa jej magnetický pól opäť 
začal meniť a už je kdesi nad Sibírou.

Október je aj mesiacom úcty k star-
ším – pre tých, ktorí netušia, že naši starkí 
si zaslúžia úctu celoročne oveľa viac ako 
to celoročné priateľstvo so zámorím. Tak 
iba pripomínam, každý raz bude starší a 
starý, ak sa dožije.

Lenže, október je aj mesiac misií a 
mesiac chudoby. Sú rôzne druhy chudo-
by – mentálna, morálna, etická, vzdela-
nostná, napríklad. To je epidémia, ktorá 
zasiahla naše politické kruhy. Potom je 
chudoba citová, tá pustoší v čoraz širšej 
časti populácie, chudoba hodnotová je 
zas príznačná pre svet médií.

No a ešte je tu chudoba – chudobná. 
Chudoba ľudských bytostí, ktoré môžu byť 
aj vzdelané, aj múdre, aj morálne, aj hod-
notovo orientované, len proste nemajú z 
čoho uspokojiť základné životné potreby. 
On je to začarovaný kruh. Ak v politike pre-
vláda hodnotová chudoba, v spoločnosti 
zas dominuje tá ozajstná chudoba či bieda.

Chudobní v drvivej väčšine nemô-
žu za to, že sú chudobní. Že nemajú na 
elektriku, plyn, desiatu pre deti do školy. 
Často ani na strechu nad vlastnou hlavou. 
A tí ostatní – mentálne, hodnotovo a etic-
ky nechudobní by si ich mali všímať. A 
pomáhať im. Ako vedia, v rámci možností 
každého jednotlivca. A keď sa nedá eko-
nomicky, finančne, hmotne, tak určite as-
poň ľudským slovom. Chudoba nie je nič 
odpudivé. Nie je to malomocenstvo, ani 
lepra. Je to jav, ktorý je v našej spoločnosti 
bežný a čoraz častejší. A zaslúži si stať sa 
celoročným mesiacom chudo-
by. Viac, ako čokoľvek iné.

Kým niekomu u nás 
ide o moc, mnohým už o 
život.

Pekný mesiac s mno-
hými prívlastkami, 
milí čitatelia!

Mesiac chudoby

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

16
-0
08
3

NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

0905 621 229

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

Vykonávame

STAVEBNÉ
PRÁCE

0903 060 490
LACNO !!!

aj pre bytové 
spoločenstvá

www.purdom.sk 78
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V minulom roku sme diskutovali s 
politikmi a podnikateľmi o tom, že 
krajina potrebuje novú víziu a plán. 
Vznikol plán obnovy. 

Krajina sa neskladá z rezortov a jej 
inovácia sa nedá urobiť na minister-
stvách. Je to vzájomne prepojený živý 
organizmus, ktorého rozvoj sa nedá riadiť 
vyhláškami a smernicami, ale proaktív-
nym pohybom zdola. Vizionár Gerd Leon-
hard na našom stretnutí Inofest povedal, 
že v najbližších 10 rokoch zažijeme väčšie 
zmeny, ako v posledných 100 rokoch. 
Musíme sa na ne pripraviť. Systémy a or-
ganizmy, ktoré sa menia pomalšie ako 
okolité prostredie postupne zanikajú. 

Potrebujeme hlavne duchovnú ob-
novu sami seba. Každý z nás. Vrátiť sa ku 
koreňom a hodnotám fungovania tohto 
sveta. Obnoviť dôveru a spoluprácu na-
miesto konfliktov a sporov. Premiér na 
našom stretnutí v piatok povedal príklad: 
Keď niekomu z nás ochorie blízky človek, 
väčšina hľadá známosti k dobrému leká-
rovi. Musíme to zmeniť. Vytvoriť krajinu 
pre všetkých. Krajinu, kde nepotrebujeme 
známosti, úplatky a predbiehanie sa, aby 
sme dostali dobré služby. Obyčajní ľudia 
na Slovensku stáročia žili pod vládou 
iných národov. Vládli nám nacionalisti, 

fašisti, komunisti, papaláši, oligarcho-
via aj mafiáni. Zanechalo to na nás stopy 
nedôvery, negativizmu, závisti aj nená-
visti. Potrebujeme obnoviť svoj vzťah k 
Bohu k sebe, k ľuďom a veciam okolo nás. 
Hľadajme vieru, lásku a nádej. Postavme 
do stredu spoločnosti obyčajných ľudí 
a pomôžme im rozvinúť ich neobyčajné 
talenty. Svätý otec nás vyzýval k slobode, 
tvorivosti a dialógu. Inovátori premieňajú 
problémy na príležitosti a opravujú svet. 

Staňme sa inovátormi našich životov 
a prostredia, v ktorom žijeme. Obnovme 
v sebe to, čo sme dostali do výbavy keď 
sme boli malými deťmi - fantáziu, tvori-
vosť, odvahu a čistotu. Sedeli sme s pre-
miérom celé dopoludnie a diskutovali o 
budúcnosti našej krajiny. Zapaľovali sme 
malé plamienky nádeje a niesli ich do 
svojich rodín a firiem ako Betlehemské 
svetlo. Premiér nie je 
superman ani spasi-
teľ tejto krajiny. Je to 
poctivý a pracovitý 
chlap. On sám Slo-
vensko nezmení, ale s 
nami sa mu to môže 
podariť. 

Plán obnovy

» Ján Košturiak
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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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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 10.10. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

JESENNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €
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CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45,90
EUR 63,00

EUR

31,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE

www.facebook.com/cbdexpert.sk

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk
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CBD ako nádej pre epileptikov
  Historicky prvý liek na epileptické zá-
chvaty obsahuje aj CBD

Patrí medzi najčastejšie neurologické po-
ruchy, písomne sme epilepsiu zaznamenali 
už v babylonskej ríši pred vyše 2000 rokmi 
pred našim letopočtom. Epilepsia je chro-
nické ochorenie spôsobujúce rušivé pod-
nety v mozgu. Podľa Svetovej zdravotníckej 
organizácie epilepsiou trpí viac ako 50 mi-
liónov ľudí na svete, v drvivej väčšine však 
postihuje ľudí z menej rozvinutých krajín.

V posledných rokoch sa do popredia do-
stáva liečba epilepsie pomocou kanabidio-
lu (CBD), nepsychoaktívnej látky získava-
nej z konopy siatej. Pomohla najmä deťom, 
u ktorých bežná liečba nezaberá.

Životná príťaž

Poznávacím znakom epilepsie sú opako-
vané záchvaty v intervale približne dvad-
siatich štyroch hodín. Priebeh záchvatu 
môže vyzerať rôzne. Pacienti často prežíva-
jú nekontrolovateľné pohyby svalov, môžu 
byť zmätení, mení sa im tiež vnímanie. Pri-
družiť sa môžu aj psychické príznaky ako 
úzkosť či pocit déja vu.

Napriek tomu, že epilepsia je nevylie-
čiteľná a my neveme prísť na jej presnú 
príčinu, podľa Svetovej zdravotníckej or-
ganizácie je schopných až 70% pacientov 
záchvaty obmedziť. Najrozšírenejšou tera-

piou je užívanie syntetických liekov proti 
epilepsii. Tie však nezaberajú každému, a 
preto sa niektorí obracajú po alternatívach.

Šarlotina pavučina – epilepsia

U epileptikov preslávil CBD príbeh diev-
čaťa Charlotte Figi, ktorá zomrela vlani ako 
13-ročná na akútny zápal pľúc spojený so 
zástavou srdca. Charlotte trpela Darveto-
vým syndrómom a počas svojho života sa 
stala ikonou svetového hnutia pre využi-
tie medicínskej marihuany. V roku 2011 jej 
bratia Joel, Jesse, Jon, Jordan, Jared a Josh 
Stanleyovci vyšľachtili špeciálnu odrodu 
konope s vysokým obsahom CBD. Títo 
šiesti pionieri šľachtenia medicínskej ma-
rihuany odrodu nazvali Charlotte’s Web, 
čiže Šarlotina pavučina. Mladá pacientka 
látku konzumovala vo forme oleja a podľa 
vyjadrení jej rodičov pre denník New York 
Times jej CBD výrazne pomohlo od inak 
opakovaných záchvatov a tak jej výrazne 

CBD zlepšilo životný komfort.
Odborný zdravotnícky portál Healthline 

uverejnil výskum na zvieratách, ktorý vy-
svetľuje vplyv CBD na epilepsiu. V interak-
cii so skupinami určitých receptorov CBD 
redukuje dráždivosť neurónov, čo obme-
dzuje náhlu abnormálnu mozgovú aktivi-
tu, typickú pri epileptickom záchvate.

 
Epidyolex v boji s epilepsiou

Najväčší posun v konopnej medicíne 
však nastal v roku 2018, kedy firma GW 
Pharmaceuticals získala v USA povolenie 
na predaj lieku Epidyolex. Ten bol vyvinutý 
na báze rastlinnej konopy na liečbu epilep-
sie spôsobenej Darvetovým alebo Len-
nox-Gastautovým syndrómom. Stal sa tak 
historicky prvým povoleným liekom s ob-
sahom CBD, pričom v marci tohto roku ho 
schválila už aj Európska lieková agentúra. 
Podľa štúdie z roku 2019 pre žurnál Mole-
cules je preto CBD „nádejou pre pacientov, 
ktorí sú odolní voči všetkým konvenčným 
proti-epileptickým liekom“. Medzi liekom 
Epidyolex a CBD olejom je však niekoľko 
rozdielov – ako syntetický liek je Epidyolex 
proti záchvatom účinnejší.

Napriek tomu však viaceré štúdie nazna-
čujú, že aj CBD vo formách, ktoré nie sú na 
predpis, môžu epileptikom pomôcť. Dôle-
žitý je hlavne správny výber. Etiketa musí 
informovať o obsahu látky CBD vo výrobku 
a jej percentuálnej koncentrácii.» red.

Foto: freepik / jcomp

Relax Studio Danillo
Hrobákova 1,

Tel.: 0919 074 858

29,90 €29,90 €

29,90 €
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Škola okrem vzdelávania má mno-
ho výchovných úloh, ktoré by mala 
aplikovať, najmä keď sa neriešia v 
rodinách. Známym okruhom je se-
xuálna výchova (SV), ktorá môže byť 
pre mnohých rodičov  háklivá. 

Keďže v škole trávia dospievajúci 
žiaci časť života, je prirodzené, že sa 
otázky sexuality nedajú obísť a treba 
sa im venovať. Učiteľ má byť pri tejto 
téme osobnostne zrelý, kvalifikovaný, 
„pohodový“, diskrétny, mal by vedieť 
poradiť. Výhodou pedagógov je, že deti 
poznajú a vedia zvoliť primeraný spô-
sob komunikácie o tejto téme.  

Pravidelne sa objavuje idea za-
viesť SV ako vyučovací predmet. Keby 
sa však mala každá výchova vyčleniť 
ako osobitný predmet, deti by v škole aj 
nocovali. Pritom existujúce predmety 
umožňujú rozvíjať témy sexuality, ne-
zabúdajúc aj na diskusie o rodičovstve, 
manželstve, priateľstve či láske (nie iba 
o sexe). Dôležité je, aby sa táto výchov-
ná téma rozvíjala systematicky. 

Niektoré školy využívajú na SV 
externých odborníkov. Niekedy je zau-
jímavejšie, keď sa „o tom“ hovorí s ne-
známym človekom. Extrovertnejšie deti 
sa zapoja do diskusie, iným to môže byť 
nepríjemné. Ale ide zväčša o jednorazo-
vé aktivity, ktorým chýba kontinuita a 
dlhodobejšie spoznávanie rôznych mo-
delov správania v procese dospievania. 

Dnes sa rodičia obávajú podsúva-

nia agendy sexuálnych menšín, keďže 
počúvajú to, že sa už deťom ponúka vý-
ber svojho pohlavia, výber orientácie, 
že sa mení model rodiny. Samozrejme, 
je dôležité chápavo vnímať homosexu-
álov alebo tých, ktorí sa cítia byť iným 
pohlavím. Toleranciu vo všeobecnosti 
treba rozvíjať nielen vo svete detí, ale aj 
dospelých. 

Ministerstvo školstva chce posie-
lať do škôl laikov, ktorí budú hovoriť o 
sexe. Pred deti by však nemal predstú-
piť hocikto. Aspoň doposiaľ to platilo. A 
už vôbec nie pri tejto citlivej téme. Isto, 
z úst celebrity či internetovej osobnosti 
je zaujímavé počuť niečo o sexe. Avšak 
potrebné sú pedagogický prístup, pro-
fesionalita, takt a znalosť vývinových 
období žiakov. Škola sa však nemusí 
zapojiť do tohto  spôsobu šírenia osve-
ty, môže si nájsť vlastnú formu. SV má 
mať postupnosť, vekovú primeranosť 
a špirálovité vrstvenie, teda nemožno 
žiakom zrazu „buchnúť“ pochybnosti o 
sexuálnej identite, orientácii a poruchy 
sexuality.      

SV rozhodne patrí do škôl, ale tre-
ba nájsť zmysluplný spôsob, ako k nej 
pristupovať, aby boli žiaci v tejto oblasti 
opatrní, zodpovední, aby poznanie pre-
niklo aj do sociálne slabších rodín, kde 
sa o dospievaní nehovorí, čo neraz ústi 
do predčasných sexuálnych skúseností 
či deviácií.  

O sexualite v školách

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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• RD, bytov, priemysel. objektov
• rekonštrukcie elektroinštalácií
• videovrátniky a dom. telefóny
• montáž LED osvetlenia
• bleskozvody, revízie

ELEKTROINŠTALÁCIE

0903 793 108
PRIPÁJANIE ELEKTROSPOTREBIČOV
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

Žalúzie, sieťky, rolety aj hliníkové

UNIVERZAL TRADE s.r.o.

JESENNÉ  ZĽAVY

Tel.: 0905 474 663 , Závodná 3, Bratislava
E-mail: okna@univerzaltrade.sk

www.univerzaltrade.sk

NAJLEPŠIE CENY U NÁS

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
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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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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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INZerÁt,ktorÝPreDÁVA

0905 799 782
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9. - 10. októbra vo Svätom Jure

Slávnostné otvorenie
Kaštieľa Pálffy

Sobota 18.00 hod
Filip Jančík

Nedeľa 18.00 hod
Mária Čírová

Nedeľa 10.30 hod
Fíha tralala

Sobota:
11.00 hod

  Príbeh ožíva
Svätým Jurom prejde historický sprievod 
šľachticov, ktorí boli spojení s minulosťou 
kaštieľa.
(Katarína Pálffy, Štefan Illésházy, Ján Krušič, 
Mikuláš Pálffy a Mária Magdaléna Fuggerová)

11.30 hod

  Slávnostné otvorenie
Symbolické pokrstenie a otvorenie brán 
kaštieľa Pálffy

18.00 hod

  Filip Jančík
Akustický koncert filmovej hudby

Sprievodný celodenný 
program: 

  FRINGIA
Historické stredoeurópske bojové umenie, 
šerm, dobový tanec a iné prekvapenia 

z čias Kataríny Pálffy a Štefana Illésházyho

 Nedeľa: 
10.30 hod

  FÍHA tralala 
Pesničkovo – divadelná šou pre 
najmenších divákov

18.00 hod

  Mária Čírová
Unplugged koncert

Sprievodný celodenný 
program: 

  Veterány
vyhliadková jazda po Svätom Jure

Sobota - Nedeľa
Sprievodný celodenný program

  Tvorivé detské dielne a maľovanie na tvár

  Tradičné remeselné stánky

  Lektorované prehliadky vinárstva VIAJUR

  Prehliadka zrekonštruovaných priestorov 
Kaštieľa Pálffy

  Obhliadka svadobných priestorov
so svadobným koordinátorom

Moderátor: Robert ČernákProgram

 Kaštieľ Pálffy Prostredná 49, Svätý Jur www.kastielpalffy.skkastielpalffy

80
12
10
07

2



BV 21-39 strana 7

zamestnanie, službybratislavsko východ 7

94
-0

10
7

A.I.I. Technické služby s. r. o. 
prijme ihneď

Letná údržba ciest a komunikácií v BA 
0948 / 916 727 , recepcia@aii.sk

Základná zložka mzdy + príplatky
 a ODMENY
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Prijme do TPP alebo DOHODU 
pracovníka SBS pre objekt 

v Bratislave
Nástup : ihneď

   ▪ Čistá hodinová mzda: 3,50 € / hod. + gastro
   ▪ Preukaz odbornej spôsobilosti nutný

Kontakt: 0908 986 420 

SBS RAVI s.r.o. 
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Hľadáme pani
na upratovanie

v Bratislave-Dúbravke vo firme s výrobou
technického skla na TPP.

Pracuje sa pondelok až piatok ranná
a poobedná zmena, ide o upratovanie
kancelárii a zdravotníckych výrobných

priestorov.
Plat 623 € brutto + odmeny.
Viac info na tel: 0917 761 637
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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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00915 948 417
0905 758 469

PRIJMEME 
SPOĽAHLIVÉ  PANIE 

na upratovanie 
kancelárskych priestorov  

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

INZerÁt,ktorÝPreDÁVA

0905 799 782
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

2300 EUR/mesačne Brutto
Pomocník(Rakúsko)

2300 EUR/mesačne Brutto
SKLADNÍK (Nemecko)


