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0903 594 868

JOŽOVCI
• sťahovanie • likvidácie
• výnos • prenos nábytku

 ZŤP, dôch. -10%  

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

www.pranie-kobercov.sk
www.superluxe.sk

Pre veľký záujem o naše služby pranie kobercov,
stále poskytujeme možnosť služby ODVOZU a DOVOZU 

pre Bratislavu a okolie.

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836
Služba ODVOZ-DOVOZ (9,90€) priamo na adresu zákazníka,

každý utorok.

ZBERŇA:

Práčovňa a čistiareň 
TUZEXX s.r.o.

Kopčianska 20, Bratislava-Petržalka

PO-PIA od 7:00 do 17:00

www.tuzexx.sk   3
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AkciaAkcia  na vstavané skrine na vstavané skrine do 30%.do 30%.  
Dodanie od 5-15 dní.Dodanie od 5-15 dní.  Záruka až 5 rokov.Záruka až 5 rokov.

 REKONŠTRUKCIE BYTOV

 VSTAVANÉ SKRINE, ŠATNÍKY

 LAMINÁTOVÉ PODLAHY

 BEZPEČTNOSTNÉ DVERE
 INTERIÉROVÉ DVERE 
 KUCHYNSKÉ LINKY NA MIERU
 PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

0903/ 344 3430903/ 344 343
Kvetná 26, Bratislava

www.vstavaneskrine.comwww.vstavaneskrine.com

Do kancelárie je potrebné sa telefonicky objednať.       Do kancelárie je potrebné sa telefonicky objednať.       Otváracie hodiny:Otváracie hodiny:

Pondelok  - Pondelok  - Piatok:Piatok:  9.00 - 12.00 h, 13.00 - 16.00 h    Sobota:Sobota: Len na objednávky!
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MALIARSKE PRÁCE

BENÁTSKE STIERKY
0905 83 83 97
slavo.novota@gmail.com

1
0
-0
2
0
3

SERVIS
PLYNOVÝCH
KOTLOV 

Ročné revízie a servis kotlov Protherm

0902 233 400
info@serviskotlovmalacky.sk
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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Eva Horáková   0907 702 195

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Každý týždeň: Dlhé Diely, Karlova 
Ves, Dúbravka, Lamač, Petržalka, De-
vínska Nová Ves, Devín, Horský park, 
Záhorská Bystrica, Rusovce, Jarovce, 
Čunovo, Koliba, Kramáre

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

bratislavsko@regionpress.sk

Redakcia: Martinčekova 17 
BRATISLAVA

INZERCIA

BRATISLAVSKO
západ

DISTRIBÚCIA (106.540 domácností)

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
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LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
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OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
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ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
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Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
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REMESELNÍCI

REKONŠTRUKCIE

SLUŽBY
» PÍLENIE STROMOV 0919 177 
337

UPRATOVANIE

ČISTENIE

BEZPEČNOSŤ

ELEKTROINŠTALÁCIE
» Elektrikári 0909 227 892

VODA - KÚRENIE – PLYN

SŤAHOVANIE, PREPRAVA

PREPRAVA

OKNÁ

PARKETY

MAĽBY - STIERKY – NÁTERY
» Maľovanie rýchlo a čisto 
0905 723 981
» Maľby, podlahy 0915 462 
513

OPRAVA CHLADNIČIEK
» Matúš 0905 616 431

OPRAVA SPORÁKOV

OPRAVA  PRAČIEK
» 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

OPRAVA  PÍSACÍCH STROJOV

OPRAVA  ŠIJACÍCH STROJOV

Komerčná
riadková
inzercia

REMESELNÍCI

REKONŠTRUKCIE

SLUŽBY

UPRATOVANIE

ČISTENIE

BEZPEČNOSŤ

ELEKTROINŠTALÁCIE

VODA - KÚRENIE – PLYN

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA SPORÁKOV

OPRAVA PRAČIEK

PREPRAVA

OKNÁ

PARKETY

SŤAHOVANIE, PREPRAVA

MAĽBY - STIERKY - NÁTERY

ČALÚNENIE

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

VZDELANIE / KURZY

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO

KRTKOVANIE

PRE KRÁSU

AUTO MOTO

OPATROVANIE

PRE ZDRAVIE

AUTOSKLO

KLIMATIZÁCIE

OPRAVA PC

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

OPRAVA PÍSACÍCH STROJOV

AUTO-MOTO / predaj 1

AUTO-MOTO / iné 2
» Kúpim starého Pionie-
ra Jawa 20,21,05 Jawa 
Mustang alebo Simson 
Enduro Electronic Stelu 
Moped Stadion aj pokaze-
né dlho odstavené platím 
ihneď ponúknite 0915 215 
406 

BYTY / predaj 3 

BYTY / prenájom 4

DOMY / predaj 5 

POZEMKY / predaj 6

REALITY / iné 7
» Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507

STAVBA 8
» Kúpim haki lešenie.tel 
0908 532 682

DOMÁCNOSŤ 9

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

HOBBY A ŠPORT 11

DEŤOM 12

ROZNE / PREDAJ 13

ROZNE / INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNAMKA 16

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 
v tvare: RP medzera BV me-
dzera Číslo rubriky medzera 
Text inzerátu

Príklad:
RP BV 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám 
vyúčtuje váš mobilný operátor. 
Cena je 0,60 € s DPH za každých 
začatých 30 znakov textu vášho 
inzerátu vrátane medzier. Nič iné 
neúčtujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátorov O2 a 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms toľ-
kokrát, v koľkých týždňoch chcete 
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich novi-
nách, BV zameňte za skratku no-
vín, ktorú nájdete na zadnej strane 
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    
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PRIJME IHNEĎ

Požiadavky:
• zdravotná spôsobilosť na výkon práce v noci 

• vyučenie v odbore výhodou, nie podmienkou 

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

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

Mzda vrátane príplatkov do 200 € a základnej zložky mzdy od 580 € - 800 €

Mzda: od 950 € - 1 400 €

Benefity: 13. a 14. mzda

• mimoriadne a jubilejné odmeny  
• hlavné jedlo zdarma v závodnej jedálni

• ROBOTNÍKOV do expedície

• KNIHÁROV - zoraďovačov, rezačov

• ELEKTRONIKOV, ELEKTRIKÁROV

• EXPEDIENTA

Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

Pred rokmi, keď som ešte pracovala v 
inom periodiku, dostala som za úlohu 
vybrať si tri slová, ktoré sú pre mňa v 
živote dôležité a niečo o nich napísať. 
Spomínam si, že jedným z nich bolo 
slovo domov.

Domov môže mať rôzne podoby, no 
vo všeobecnosti môžeme domov cha-
rakterizovať ako miesto, kde sme sa na-
rodili, kde sme prežili časť svojho života 
alebo kde bývame, kde sme doma. Slo-
vom domov je označovaná aj naša vlasť 
či domovina.

Okolnosti mnohých z nás zavejú 
počas života do rozličných kútov sveta, 
kde sa tiež snažíme vytvoriť si domov, 
no naša vlasť bude pravdepodobne práve 
tým miestom, kam nás to bude vždy ťa-
hať, kam sa budeme vždy vracať.

Domov, to nie je len strecha nad hla-
vou, štyri steny, za ktoré sa zatvárame. 
Skutočný domov je miesto, kde nám je 
príjemne a kam sa unavení po práci či na-
plnení zážitkami z ciest vždy tešíme, kam 
sa utiekame. Je to miesto, ktoré zvyčajne 

zdieľame s ľuďmi, ktorých milujeme.
Pre mňa osobne domov predstavuje 

bezpečný prístav, do ktorého sa môžem 
vždy vrátiť. Je to miesto, kde môžem byť 
sama sebou, kde si môžem oddýchnuť po 
ťažkom dni, kde môžem plakať aj snívať, 
trpieť aj sa vylízať z rán, ktoré život pri-
náša. Domov je v mojom ponímaní tým 
miestom, kde sa môžem tešiť z prítom-
nosti mojich blízkych, zdieľať s nimi dni 
všedné aj tie výnimočné, prežívať s nimi 
úspechy aj pády, tráviť s nimi pekné chví-
le a prečkať tie horšie. Domov je pre mňa 
miesto, ktoré vo mne vyvoláva pocit isto-
ty, bezpečia, rodinnej pohody a pokoja.

Christian Morgenstern 
raz povedal, že „domov nie 
je miesto, kde bývaš, ale 
miesto, kde ti rozumejú,“ 
a podľa mňa je našou 
najväčšou výhrou, naj-
väčšou radosťou a naj-
väčším šťastím, ak 
sú obe tieto miesta 
totožné.

Všade dobre, doma najlepšie

» Renáta Kopáčová, redaktorka

12. októbra 1960   
Studená vojna: Chruščov vyjadril svoje rozčúlenie na Valnom zhro-
maždení OSN búchaním topánkou o stôl

Výročia a udalosti
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SBS GUARDING s. r. o.

prijme strážnikov na prevádzky 

Bratislava (Billa)

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,20 €/h. netto 
Nástup ihneď.
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SBS GUARDING s. r. o.

prijme strážnikov na prevádzky 

Bratislava, Danubia (Kaufland)

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,50 €/h. netto 
Nástup ihneď.
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SBS GUARDING s. r. o.

prijme strážnikov na prevádzky 

Bratislava, Pekná cesta

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,20 €/h. netto 
Nástup ihneď.
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

Bratislava, LIDL Svornosti

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,80 €/h. netto 
Nástup ihneď.
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 

v Záhorskej Bystrici (s ubytovaním)

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

Mzda: 4,00€/h. netto
Nástup ihneď. POS/osvedčenie o absolvovaní 
kurzu OS - NUTNÉ! 
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Prijmeme pracovníkov SBS 
 v Bratislave - Lamač

Mzda od 4,38 €/hod. brutto

0903 221 681    corado@corado.sk
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VÝKUP PALIET
P.T.C., spol. s r.o.

VYKUPUJEME POUŽITÉ:
europalety, štandardné palety 800x1200 mm, atypické 

palety 1000x1200 mm, chemické palety: CP1, CP2, 
CP3, GITTERBOXY, plastové H1, prepravky E2

adresa skladu: Hrachová 4, Bratislava-Prievoz 821 05
                        Pri Šajbách 1, Bratislava-Rača 831 06 

kontakt: +421 903 780 382, 02/ 43 19 12 15

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0907 702 195

0905 799 782
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
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+420 733 712 755 / www.palivalanzhot.sk+420 733 712 755 / www.palivalanzhot.sk+420 733 712 755 / www.palivalanzhot.sk

BRIKETY BRIKETY • • PELETY PELETY • • UHLIEUHLIEBRIKETY • PELETY • UHLIE

všetko

skladom,

aj s doprav
ou

Ako pripraviť imunitný systém na chrípkové obdobie?
Stres, nadmerné zaťaženie organiz-

mu, genetika, nedostatok spánku – tieto             
a mnohé ďalšie faktory dokážu oslabiť 
imunitu a následne je väčšia šanca, že 
nás budú trápiť rôzne choroby či zápaly.

Najlepší recept ako podporiť oslabenú 
imunitu je jesť veľa ovocia, zeleniny, vyvá-
žená strava a dostatok pohybu na čerstvom 
vzduchu. Ak to však nie je postačujúce, 
imunitu je vhodné podporiť aj doplnkami 
stravy. Hitom posledného obdobia je nová, 
účinnejšia forma – vitamíny a minerály       
v lipozomálnej forme.

 
Čo je lipozomálna forma?

Predpona „lipo“ znamená tuk a práve 
tuk tu hrá významnú úlohu. Pri lipozomál-
nej forme sa potrebné minerály a vitamíny 
na mikroúrovni obaľujú do maličkých čias-
točiek tuku. Táto forma je telu prirodzená 
a zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale 
predovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. 
To vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti 
príjmu vitamínov a minerálov podáva-
ných práve v tejto forme. Štúdie hovoria 
až o 90-percentnej vstrebateľnosti. Tuky, 
do ktorých sa potrebné látky obaľujú sú 
pripravené z prírodných fosfolipidov, sú 
biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôzny-
mi mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, 

či konzumujeme. Naše biele krvinky tieto 
látky odhaľujú, napádajú, neutralizujú       
a premieňajú na netoxický odpad, ktorý  
z tela vylúčime. A práve vitamín C a zinok 
patria medzi najdôležitejšie látky, ktoré 
biele krvinky potrebujú na svoje správne 
fungovanie. Ich nedostatok sa prejavuje 
zvýšeným sklonom k tvorbe zápalov a in-
fekcií.

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
má vitamín C veľa ďalších funkcií: Podpo-
ruje hojenie rán, tvorbu kolagénu, prispie-
va k antioxidácii organizmu, zmierňuje prí-
znaky nachladnutia, podporuje ochranu 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 
zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok  
v kombinácii s vitamínom C nielen prispie-
va k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, ale podieľa sa aj na správnom 
fungovaní metabolizmu, pomáha lepšie 

znášať prepuknutie chorôb spôsobených 
vírusmi či infekciami, zlepšuje správne 
fungovanie nervového systému, podporuje 
rast vlasov a nechtov, pomáha bojovať pro-
ti akné a podporuje krvný obeh.

Ako sa pripraviť na chrípkové obdobie?

Najvhodnejšou cestou je dostatočný prí-
jem kvalitného ovocia a zeleniny, vyváže-
ná strava, otužovanie a dostatočný pohyb. 
Čím je človek starší, tým by mal venovať 
viac času a pozornosti svojmu imunitnému 
systému. Žiaľ, v dnešnej uponáhľanej dobe 
je to často priam nemožné. Dostupnou al-
ternatívou sa za posledné roky stali výživo-
vé doplnky. Akýkoľvek výživový doplnok 
alebo vitamín je odporúčané začať užívať 
ešte pred chrípkovou sezónou, alebo na 
jej začiatku – nie pri prepuknutí choroby. 
Každý imunitný systém má inú rýchlosť 
vstrebávania a podľa toho sa preukazuje 
nástup účinku. Pri preventívnom užíva-
ní vitamínov je čas nástupu účinku pri 
strete s vírusom takmer okamžitý (to má 
za následok slabší priebeh choroby, resp. 
bezpríznakový). Pri prepuknutí choroby 
a následnom začatí užívania vitamínov je 
nástup pomalší. Práve pre tieto skúsenosti 
čoraz viac ľudí siahne práve po lipozomál-
nych vitamínoch, pretože majú najvyššiu 
vstrebateľnosť a tým pádom aj pri neskor-
šom nasadení dosahujú oveľa väčší efekt     
a rýchlejšiu úľavu.                                                                           

                » red.
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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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montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístrešky - altánky

STRECHY

KROVY

V spojených župných a komunálnych 
voľbách, ktoré sa uskutočnia v sobotu 
29. októbra 2022, budú zriadené špeci-
álne volebné komisie a voliči v izolácii 
alebo karanténe z dôvodu ochorenia 
COVID-19 budú môcť hlasovať doma 
do špeciálnej volebnej schránky. In-
formuje o tom Ministerstvo vnútra SR 
na svojej webovej stránke.

Ministerstvo vnútra SR vydalo v sú-
vislosti s vyhláškou vydanou Úradom ve-
rejného zdravotníctva SR usmernenia pre 
okresné úrady a určené obce, ktoré upra-
vuje utvorenie špeciálnej volebnej komi-
sie a uskutočnenie jej prvého zasadnutia. 
„Špeciálne volebné komisie budú fungovať 
v 315 špeciálnych volebných obvodoch so 
sídlom v určených obciach a budú najme-
nej osemčlenné. Určená obec je povinná 
zabezpečiť na činnosť špeciálnej volebnej 
komisie okrem iného respirátory a dezin-
fekčný prostriedok na ruky a poskytnúť 
členom miestnosť, v ktorej sa budú zdržia-
vať v čase, keď nebudú vyslaní k voličom,“ 
vysvetľuje rezort vnútra na svojom webe.

Oprávnený volič podľa zákona 
o špeciálnom spôsobe hlasovania je:
- osoba, ktorá má právo hlasovať v spoje-
ných voľbách podľa zákona o podmien-
kach výkonu volebného práva a ktorá 
má ku dňu vykonania spojených volieb 
nariadenú karanténu alebo izoláciu z 

dôvodu ochrany verejného zdravia pred 
ochorením COVID-19 
- osoba, ktorá v deň konania spojených 
volieb žije s oprávneným voličom v spo-
ločnej domácnosti. 

Ako sa hlasuje 
do špeciálnej schránky:
- Oprávnený volič podáva žiadosť o špe-
ciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi 
miestnej/mestskej volebnej komisie obce 
svojho trvalého pobytu sám alebo pros-
tredníctvom inej osoby. Urobiť tak môže te-
lefonicky v úradných hodinách obce svoj-
ho trvalého pobytu. Žiadosť môže podať 
najneskôr do piatku 28. októbra do 12.00 h. 
- Obec zverejní kontakt na zapisovate-
ľa najneskôr v pondelok 24. októbra na 
úradnej tabuli obce a na svojom webo-
vom sídle, ak ho má zriadené. 
- Volič týmto spôsobom hlasuje v mies-
te svojho trvalého pobytu alebo na inej 
adrese, ktorú v žiadosti oznámi. Adresa 
tohto miesta sa však musí nachádzať na 
území volebného obvodu pre voľby po-
slancov obecného zastupiteľstva podľa 
miesta trvalého pobytu voliča. 
- Hlasovanie zabezpečia vždy dvaja vysla-
ní členovia špeciálnej volebnej komisie. 
- Špeciálny spôsob hlasovania sa nevy-
konáva v zdravotníckom zariadení, v kto-
rom sa poskytuje ústavná starostlivosť na 
lôžku.

Spojené voľby - hlasovanie 
v izolácii alebo karanténe

» ren
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AIW - Opatrujte s nami
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 

• máme ponuky aj pre mužov!

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme

všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 3
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