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na dohodu, upratovanie  kancelárskych priestorov,

miesto upratovania Bratislava Nivy 
Ponúkaný plat: 300 EUR mesačne v čistom, 

prac. doba 5x týždenne od 19:00 do 21:30 hod
Dostupnosť autobus č. 50, 70, trolejbus č. 60, 72, 42. Nástup ihneď.

PRIJMEME UPRATOVAČKY

Volajte od 09:00 hod do 16:00 hod.
na 0905 756 560, prípadne píšte na praca@euclean.sk
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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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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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SBS GUARDING s. r. o.
prijme strážnikov na prevádzky

Záhorská Bystrica (s ubytovaním)
Mzda: 4,00 € / h. netto. Nástup ihneď.
POS/osvedčenie o absolvovaní kurzu OS - NUTNÉ 

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h
0948 137 340 •  andrej.kacer@guarding.sk
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VÝROBA
A PREDAJ REZIVA
Hranol stav. 10x10x400 cm

Hranoly a fošne namorené
Dosky I., II. trieda
Laty 40x50 mm

PILIARSKA
DREVOVÝROBA
Lozorno 1060

MATEOWOOD s.r.o. - 0918 541 852

Ďalšie výrobky
podľa požiadaviek

odberateľa

PRIDAJTE SA K NÁM 
A RÁTAJTE S NAŠIM FÉROVÝM 
PRÍSTUPOM.

PREDAVAČ/
POKLADNÍK (m/ž)  

Mzda od 925,- €
brutto/mesiac 

+ príplatky za soboty, nedele
   a iné benefity

PREDAVAČ
NA ODD. LAHÔDOK (m/ž)  

Mzda od 965,- €
brutto/mesiac 

+ príplatky za soboty, nedele
   a iné benefity

Pridajte sa k nám
do novootváranej
predajne v časti Kramáre.

Ozvite sa nám na praca@billa.sk,
alebo na tel. čísle: +421 904 741 460.
www.sikovni.sk

28. novembra 1989   
Nežná revolúcia: Československá vláda a Občianske fórum sa dohod-
li na zrušení článku ústavy o vedúcej úlohe komunistickej strany

Výročia a udalosti
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Eva Horáková   0907 702 195
Paula Ďuranová   0905 799 782

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

Každý týždeň: Rača, Trnávka, Slov-
naft, Vrakuňa, Dolné Hony, Podunajské 
Biskupice, Nové Mesto, Ružinov, Nivy, 
Staré Mesto, Vajnory

BRATISLAVSKO
východ

bratislavsko@regionpress.sk

Redakcia: Martinčekova 17 
BRATISLAVA

INZERCIA
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Stredné Slovensko

Východné Slovensko
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REMESELNÍCI

REKONŠTRUKCIE

SLUŽBY

UPRATOVANIE

ČISTENIE

BEZPEČNOSŤ

ELEKTROINŠTALÁCIE
» Elektrikári 0909 227 892

VODA - KÚRENIE – PLYN
» www.vodo-instalater.sk 
0903 557 127

SŤAHOVANIE, PREPRAVA

PREPRAVA

OKNÁ

PARKETY

MAĽBY - STIERKY – NÁTERY
» Maľby, podlahy 0915 462 
513

OPRAVA CHLADNIČIEK

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

ZVIERATÁ

AUTOSKLO

KLIMATIZÁCIE

OPRAVA PC

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

OPRAVA PÍSACÍCH STROJOV

AUTO-MOTO / predaj 1
» Predám Opel Signum 1.9 
CDTI,110Kw ( 150PS ), rok 
vyroby 2005. 6 stupňová 
prevodovka, čierna meta-
líza, najazd. 270 000 km, 
ABS, ESP, 4xEl. okná, tempo-
mat, multifunkčný volant, 
dažďový senzor, tónované 
sklá. Bez STK a EK. Cena 500 
€, 0917 358 250 

AUTO-MOTO / iné 2

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 € - 740 €

Mzda: od 950 € - 1 400 €

Benefity: 13. a 14. mzda

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

• ROBOTNÍKOV do expedície

• PREVÁDZKOVÉHO ELEKTRONIKA
• ELEKTRIKÁRA
• EXPEDIENTA

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

Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk

0950 593 026
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Sme lídrom na trhu

v montáži KOKPITOV

SAS Automotive s.r.o.
Opletalova 71, 841 07 Bratislava

Operátor výroby

Manipulačný
pracovník
v sklade

zmenové príplatky
a iné benefity

aktívne využívanie
VZV príplatok 50 €

adštandar ne odmeňovanán d
nadčasová práca

nástup
ihneď

variabilná zložka
50 – 130 € po zaškolení

zabezpečená doprava
a ubytovanie

Platí pre nástup v roku 2022 po

odpracovaných 15 dňoch

€
brutto1085

€
brutto1 161

Ďalšie benefity:

Nástupný plat €900
+ € variabilná zložka140
+ € zmenový príplatok45

Nástupný plat €930
+ € variabilná zložka140
+ € zmenový príplatok46

PONUKA PRÁCEPONUKA PRÁCE

Career.Bratislava@faurecia.com

+421 +421902 557 655 902 557 825|
150

€
Náborový
príspevok

3
2
-0
10
2

5
2
-0
2
3
5

26. novembra 2003    
posledný let lietadla Concorde.

Výročia a udalosti 27. novembra 1095    
pápež Urban II. vyhlásil prvú križiacku vý-
pravu.

Výročia a udalosti 29. novembra 1877    
Thomas Alva Edison prvý raz predstavil 
svoj fonograf na verejnosti

Výročia a udalosti



4

POLITICKÁ INZERCIA Najčítanejšie regionálne noviny
4

Vladimír Bilčík (47) je europoslan-
com zvoleným za stranu SPOLU. 
V Európskom parlamente pôso-
bí v najväčšej frakcii európskych 
ľudovcov. Zaoberá sa ochranou 
právneho štátu, bojom s dezinfor-
máciami, zahraničnou politikou a 
rozšírením EÚ na západný Balkán. 

Pán Bilčík, ako by ste ako euro-
poslanec zhodnotili uplynulý 
rok?

Pre Slovensko to bol rok, kedy bola 
zahraničná politika prvoradou témou, 
a hodnotím ho ako mimoriadne ťaž-
ký. Ihneď po pandémii na nás doľahli 
dôsledky ruského útoku na Ukrajinu. 
Putin už roky používa ropu a plyn ako 
svoje zbrane, pričom po 24. februári 
2022 je už úplne zrejmé, že nás - členov 
EÚ - považuje za svojho nepriateľa. Pre 
slovenskú ekonomiku, ktorá je na rus-
kom plyne jedna z najviac závislých v 
Európe, priniesol ruský útok na Ukra-
jinu niekoľko negatívnych dôsledkov  
- nestabilné dodávky plynu z Ruska, v 
dôsledku ktorých rástla hospodárska 
neistota a cena plynu, ale aj iných ener-
gií. Putinova vojna priniesla do Európy 
a na Slovensko vyššiu infláciu, než s 
ktorou všetci počítali. Dnes musíme ľu-
ďom pomôcť, aby zvládli aktuálnu vlnu 
zdražovania. 

Vidíte už šancu na koniec Putino-
vej vojny?

Rozumiem Ukrajincom, že si momen-
tálne nechcú sadnúť za vyjednávací stôl 
s prehrávajúcimi Rusmi. S rokovaniami 
s Moskvou, ktorá nedrží slovo, majú bo-
haté skúsenosti. Keď po anexii Krymu, 
Donecka a Luhanska uzavrel Kyjev s 
Ruskom Minské dohody, Rusi ich vždy 
len zneužili na to, aby získali čas a pod-
nikli voči Ukrajine ďalšie výbojné vojny. 
Verím, že sa z chýb z minulosti poučí-
me. Potrebujeme mier, ale potrebujeme 
zmysluplný a dlhodobý mier. Rusko 
musí pochopiť, že v súčasnej Európe 

nesmie viesť žiadne útočné vojny. Hoci 
Ukrajinci s podporou demokratického 
sveta oslobodili už polovicu svojho úze-
mia, ktoré Rusko obsadilo pri invázii 
vo februári, úplné vytlačenie Rusov z 
Ukrajiny ešte potrvá. Chápem, že mnohí 
ľudia sú unavení a znechutení z vojny, 
ale Slovensko stojí na správnej strane 
a musíme vydržať a pomáhať našim 
ukrajinským susedom naďalej. Ide aj o 
našu bezpečnú budúcnosť. Ustupova-
nie diktátorom len hromadí problémy 
do budúcnosti.

Mali sme byť tvrdší už v minulosti?
Samozrejme, som o tom presved-

čený, že anexie Donecka, Luhanska a 
Krymu a predtým aj časti Gruzínska 
prešli Rusku príliš hladko a povzbudili 
Putina k dnešnej vojne. Sankcie mali 
byť už pred rokmi tvrdšie, mali sme sa 
postupne preorientovať od ruského ply-
nu, ale politici radšej odvrátili zrak, aby 
sme neprišli o lacný plyn. Videli sme už 
dávno, že Putin používa dodávky plynu 
ako mocenský nástroj voči nám. Aj našu 
energetickú krízu spôsobil najmä tým, 
že dodávky plynu boli nespoľahlivé, a 
tak ceny vyleteli hore. 

Vidíte nejaké východisko z ener-
getickej krízy v blízkej dobe?

Európska únia sa dokázala rýchlo 
prispôsobiť. Plyn z Ruska už vieme v 
Európe nahradiť skvapalneným plynom 
a plynom z iných krajín, ako sú Nórsko 
či Alžírsko. Závislosť na ruskom plyne 
sa tak v EÚ znížila len na 7% z pôvod-
ných 40% vo februári tohto roku, hoci 
na Slovensku je tá závislosť stále vyššia. 
Druhou dobrou správou je, že krajiny 
EÚ sa posúvajú k riešeniu, aby sme plyn 
nakupovali spoločne, teda lacnejšie. To 
opäť pomôže krajinám, ako je tá naša. A 
napokon, do tretice, EÚ pomôže našim 
podnikom - už teraz je takmer isté, že 
nevyužité eurofondy pôjdu na účty ľudí 
za energie a na faktúry podnikov. Ne-
schopnosť našich uplynulých vlád pri 

čerpaní eurofondov nám tak uškodí me-
nej a tieto európske peniaze nestratíme.

Aké pozitíva by ste našli na kon-
čiacom sa roku?

Dojala ma solidarita Sloveniek a Slo-
vákov s utečencami z Ukrajiny, aj keď 
nás zasiahlo zdražovanie a obavy z cien 
energií. Ako hovorca európskych ľudov-
cov v europarlamentnom výbore pre 
boj s dezinformáciami pomáham tvoriť 
pravidlá, ktoré by obmedzili šírenie de-
zinformácií, hoaxov a nenávisti, ktoré 
často zaplavujú náš verejný priestor a 
sociálne siete. Teším sa však, že v reál-
nom živote je okolo nás veľa bežných 
ľudí, ktorí síce hlasno nekričia, ale od 
prvých dní ruskej invázie pomáhali a 
stále pomáhajú našim ukrajinským su-
sedom, ktorých postihla vojna, za ktorú 
nemôžu.

Vidíte v tom nejaký celospoločen-
ský trend?

Je to dôležitý moment pre Slovensko 
ako politické spoločenstvo - začíname 
chápať, že sa nemôžeme izolovať a ča-
kať, že sa nás svetové dianie nedotkne a 
každý nám potom dá pokoj. Vybrali sme 
hlavu z piesku a riešime nielen seba, ale 
aj situáciu v iných krajinách. A úmerne 
tomu narástol aj rešpekt voči nám u na-
šich európskych partnerov. Zrazu to nie 
je západná Európa, ale stredná Európa, 
ktorá je lídrom v pomoci Ukrajine, pre-
tože z vlastnej skúsenosti vieme, aké 
obrovské spoločenské škody dokážu 
napáchať ruskí diktátori. Aj keď stále 
sú a aj budú hlasy, ktoré volajú po našej 
zahraničnopolitickej izolácii, po sklope-
ní uší pred diktátormi, je dôležité brániť 
našu demokraciu a slobodu.

Myslíte politické hlasy?
Sú to najmä politické hlasy, ktoré 

počúva časť spoločnosti. Pred pár me-
siacmi som sledoval diskusnú reláciu v 
televízii, kde Boris Kollár strašil, že EÚ 
sa na nás vykašle, a keď bude v zime 
zle, krajiny na západ od nás si plyn 
nechajú pre seba a nás odpoja. Navrho-
val, že energetickú krízu musíme riešiť 

len sami doma a prípadne ísť poprosiť 
o ruský plyn Viktora Orbána do Ma-
ďarska. Dnes vieme, že sa úplne mýlil. 
EÚ energetickú krízu zvláda, nám po-
máha a pracuje na ďalších spoločných 
riešeniach. A Maďari? Dnes, keď ceny 
v Európe klesli, odoberajú ako jediní v 
EÚ ruský plyn a platia za neho násobne 
viac ako my. Spolupráca v EÚ funguje a 
Slovensko z nej výrazne profituje. Kto 
tvrdí opak, ohrozuje Slovensko - to je 
dnešný extrém, ale aj strany ako Smer či 
Sme rodina.

Keď spomínate dezinformácie 
- tento rok sa vám ako hovorco-
vi európskych ľudovcov v euro-
parlamentnom výbore pre boj 
s dezinformáciami podarilo na 
úrovni EÚ prispieť k novým pra-
vidlám, ktorými sa budú musieť 
riadiť veľkí technologickí giganti 
ako Facebook a Google. Obmedziť 
by to malo aj šírenie dezinformá-
cií medzi ľuďmi na sociálnych sie-
ťach. Ako?

Ľudia sociálnym sieťam odovzdávajú 
citlivé informácie o sebe a spätne do-
stávajú a sledujú na sociálnych sieťach 
množstvo reklamy. Zaslúžia si za to bez-
pečný a vyvážený online priestor, kde 
platia jasné pravidlá, zodpovednosť a 
transparentnosť. Nový európsky zákon 
- európsky akt o digitálnych službách - 
síce úplne nezabráni dezinformáciám, 
ale mal by pomôcť v zapase s ich šíre-
ním. Nastavuje prvé pravidlá pre sociál-
ne siete, napríklad v tom, že musia včas 
odstraňovať protizákonné príspevky a 
predísť masovému šíreniu škodlivého 
či nebezpečného obsahu, ktorý môže 
ohroziť zdravie a životy ľudí. Verím, že 
je to prvý úspešný krok k tomu, aby bol 
aj náš slovenský online priestor vďaka 
spoločným európskym pravidlám tro-
chu lepším a príjemnejším miestom na 
komunikáciu. 

Kedy sa môžu užívatelia tešiť na 
tieto zmeny? 

V celom rozsahu začnú tieto pravidlá 
platiť vo februári 2024.          reklamný článok

Vďaka spolupráci v Európe zvládneme 
aj ťažké časy 

Vladimír Bilčík vystupuje na zhromaždení Mier na Ukrajine na Námestí SNP.  Autor: Archív V.B.

Vladimír Bilčík počas zasadnutia výboru v Európskom parlamente.  Autor: Európsky parlament. 3
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KURZ SBS
V BRATISLAVE

KURAM

Volajte: 0904 001 475
195 €195 €
CENA 

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

kurz  začína  12. 12. 2022
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Prijmeme pracovníkov SBS 
 v Bratislave - Podunajské Biskupice

Mzda od 4,38 €/hod. brutto

0948 116 981    corado@corado.sk

SBS GUARDING s. r. o.
prijme strážnikov na prevádzky

BA Billa
Mzda: 4,20 € / h. netto
Nástup ihneď.

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h
0948 113 319 •  martin.kotlarik@guarding.sk
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SBS GUARDING s. r. o.
prijme strážnikov na prevádzky

BA Danubia (KFL)
Mzda: 4,50 € / h. netto
Nástup ihneď.

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h
0948 113 319 •  martin.kotlarik@guarding.sk
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SBS GUARDING s. r. o.
prijme strážnikov na prevádzky

BA Pekná cesta (LIDL)
Mzda: 4,20 € / h. netto
Nástup ihneď.

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h
0948 113 319 •  martin.kotlarik@guarding.sk
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REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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1AKCIOVÉ CENY!
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ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 

1
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

4
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50948 107 877

montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístrešky - altánky

STRECHY

KROVY
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Zariadenie pre seniorov v Šelpiciach prijíma nových klientov

 

 

 

www.pokora-no.sk • 0902 363 999 • dompreseniorov@gmail.com

Vytvorte svojim blízkym nový bezpečný 
domov so všetkými službami. 

Ponúkame kvalitné služby v oblasti 
opatrovania, zdravotníctva a aj sociálnych 
služieb v rámci vytvárania záujmovej 
činnosti seniorom, veľmi pekné prostredie, 
príjemný a kvalifikovaný personál,
rehabilitácie + lekár. Zariadenie
má  kapacitu 40 lôžok, je bezbariérové.

Bez poradovníka a čakania. Tešíme
sa na Vašu návštevu! Cenník nájdete na webe.

Odpustiť komusi je oslobodzujúce, 
pretože sa zbavíme veľkého breme-
na, ktoré nás ťažilo a nedovoľovalo 
nám ísť vpred a žiť naplno. Odhod-
lať sa však k tomuto kroku vyžaduje 
nezriedka poriadnu dávku odvahy, 
silnej vôle a častokrát i sebazapre-
nia, pretože potom, ako nám niekto 
ublížil, nami prestupuje hnev, smú-
tok či pocit poníženia.

Ak nám niekto ublíži, ak sa nám 
stane krivda, ak nás zradí niekto, komu 
sme dôverovali, zostáva rana, ktorú 
treba najskôr zahojiť. Aj preto to s od-
púšťaním ani zďaleka nie je také jedno-
duché, akoby sa mohlo zdať a vyžaduje 
to istý čas.

Najskôr si potrebujeme utriediť 
myšlienky, celú situáciu  spracovať, 
precítiť, pochopiť a porozumieť tomu, 
aké pohnútky či pocity viedli druhého 
k tomu, čo urobil, k tomu, čo povedal 
či k tomu, ako sa správal. Možno bude 
osožné si tiež uvedomiť, že každý z nás 

z času na čas svojim konaním niekomu 
ublížil, niekoho sklamal, niekoho sa do-
tkol, že prosto nik z nás nie je dokonalý.

Na druhej strane treba povedať, že 
odpustiť neznamená zabudnúť na bo-
lesť, ktorá nám bola spôsobená a tiež 
že odpustenie nie je schválením toho, 
čo sa stalo. Je to skôr naše rozhodnutie 
povzniesť sa nad celú situáciu. Ak to 
dokážeme, zistíme, že spolu s odpus-
tením sa kamsi vytratili aj naše nega-
tívne emócie, že sa nám dýcha oveľa 
ľahšie, že naše dni sú opäť viac pre-
žiarené slnkom a cítime sa voľnejšími, 
šťastnejšími a slobodnejší-
mi. A za ten pocit to urči-
te stojí. Veď ako povedal 
T. D. Jakes: „Odpustiť 
neznamená oslobodiť 
vinníka. Odpustenie 
oslobodzuje obeť. Je 
to dar, ktorý si dáte 
sami.“

Odpúšťať je oslobodzujúce

» Renáta Kopáčová, redaktorka

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0907 702 195

30. novembra 1939    
Zimná vojna: sovietske vojská vstúpili do 
Fínska a postúpili k Mannerheimovej línii

Výročia a udalosti
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PONÚKAME 

PRÁCU 

VO ŠVAJČIARSKU

- všetky stavebné profesie...

Mzda od 32,- CHF/ hodina 

(od 33 EUR/hodina)

Bližšie info: 

+421 903 366 500

+ diety od 16,- CHF/ deň 

(16 EUR/deň)
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