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BRATISLAVSKO
západ
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- 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

NAŠE SLUŽBY PRE VÁS:

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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Kontakt: +421 902 044 444, cervenka@rssr.sk    

Príjme na TPP alebo na živnosť

REVÍZNEHO TECHNIKA
PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

Plat: 1500 - 2500 EUR
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0915 280 199
rescue.sk.mr@gmail.com

RESCUE SK MR, s.r.o.

KURZY PRVEJ
POMOCI

pre firmy, školy, ...
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40948 107 877

Bytové jádra, domy, byty,
priečky, obklady, dlažby,

stierky, vymaľovky,
voda, elektroinštalácie,

kúrenie

REKONŠTRUKCIE

REZANIE
BETÓNU

otvorov do panelu
jadrové vŕtanie otvorov
statické posudky
odvoz odpadu

AKCI
OVÉ

CENY
!0908 447 006

www.jadrovevrtanie.sk
www.rezaniebetonu.eu
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Zora Kováčová   0905 719 132

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
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
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KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 Spišsko+LE+GL

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
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

AUTO-MOTO / predaj 1

AUTO-MOTO / iné 2
» KUPIM STARU MOTORKU 
ZNACKY ČZ / PIONIER / STA-
DION / SIMSON / BABETA AJ 
POKAZENE SOM ZBERATEL 
PONUKNITE 0915 215 406

BYTY / predaj 3 

BYTY / prenájom 4

DOMY / predaj 5 
» Predám domček s po-
zemkom, len 7 od Veľkého 
Medera,kde sa nachádza 
celoročne termálne kúpa-
lisko, vhodný ako chatka, 
na prenájmy, ale aj na tr-
valé bývanie. Hodina od BA. 
0911 327 149

POZEMKY / predaj 6

REALITY / iné 7

STAVBA 8

DOMÁCNOSŤ 9

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

Občianska
riadková
inzercia

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    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

09 DOMÁCNOSŤ    

HOBBY A ŠPORT 11
» ODKUPIM STARE MINCE A 
BANKOVKY 0903 868 361

DEŤOM 12

ROZNE / PREDAJ 13

ROZNE / INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15
» Hladam pracu. Som opat-
rovateľka s praxou, mam 
opatr. certifikat. 0902 843 
926

ZOZNAMKA 16

Chcete si
podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera BV medzera 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.

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

Počas života sme vystavení rôznym 
situáciám, riešime všakovaké prob-
lémy, prekonávame neľahké prekáž-
ky a niekedy je to skutočne ťažké.

Keď som v mladosti nastúpila do 
môjho prvého zamestnania a občas 
si zúfala, jedna moja staršia kolegyňa 
mi vždy hovorila: „Dievča, keď nejde 
o život, nejde o nič.“ Až časom som 
pochopila, akú pravdu v sebe ukrýva 
táto jednoduchá myšlienka. Človek si 
prejde v živote mnohými skúškami a 
keď je dostatočne vnímavý, nadobudne 
vďaka vlastným skúsenostiam mnoho 
užitočných poznatkov, ktoré mu môžu 
tú tŕnistú cestu životom predsa len 
trošku uľahčiť. Vďaka tým svojim by 
som dnes ja mojej mladšej kolegyni po-
radila asi toto:

• neboj sa povedať nie bez toho, aby si 
sa cítila previnilo a hľadala stovky vy-
svetlení či ospravedlnení, 
• človek nie je neomylný a máš právo 
urobiť chybu bez toho, aby si sa musela 
za každú cenu obhajovať, 
• nemusíš vždy vedieť všetko a nemu-
síš sa báť to priznať, je normálne, že 
ešte veľa vecí nedokážeš či nepoznáš, 
• nedbaj toľko na to, čo si o tebe myslia 

iní ľudia, žiješ predsa svoj život, a tak to 
je v poriadku, 
• snaž sa zmeniť veci, ktoré ťa robia ne-
šťastnou, 
• viac načúvaj sebe samej, spoznávaj 
vlastné potreby, hodnoty a očakávania 
a konaj v súlade s tým, ako to cítiš, 
• uč sa odpúšťať, pretože spolu s od-
pustením sa kamsi vytratia aj tvoje 
negatívne emócie a bude sa ti dýchať 
oveľa ľahšie, 
• neporovnávaj sa s inými, každý z nás 
je jedinečný, má iné nastavenie, iné da-
nosti, iné tempo, iné priority, iné potre-
by a ak sa to niekomu nepáči, je to jeho 
problém, nie tvoj,
• ak na teba niekedy doľahne deň 
„frfľoš“, snaž sa spomenúť si na všetko, 
za čo si životu vďačná, 
• to, ako to s tvojim životom dopadne, 
záleží v konečnom dô-
sledku od toho, ako ho 
ty sama uchopíš, 
• každý deň aspoň 
na chvíľu vystúp z 
rýchleho kolotoča 
všedných dní a 
dopraj si sladké 
ničnerobenie.

Čo je dôležité

» Renáta Kopáčová, redaktorka

30. januára 1649   
bol popravený anglický kráľ Karol I., z Anglicka sa stala republika 
vedená Oliverom Cromwellom.

Výročia a udalosti
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POTREBUJETE
PNEUMATIKY IHNEĎ?

VYBERTE SI ONLINE 
VO VEĽKOSKLADE  

V BRATISLAVE

VYBERTE SI ONLINE 
VO VEĽKOSKLADE  

V BRATISLAVE

MIKONA | Vajnorská 129  
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Agentúra štátom podporovaného 
nájomného bývania (AŠPNB) spusti-
la na stránke najomnebyvanie.gov.
sk formulár, kde sa môžu záujemco-
via o nájomné byty so štátnou pod-
porou registrovať. Zároveň musia 
špecifikovať, aký veľký byt by potre-
bovali, v akej lokalite, ale napríklad 
aj to, koľko osôb bude s nimi bývať.

Tento formulár slúži na prejavenie pr-
votného záujmu. Ďalším krokom bude 
zverejnenie ponúk bytov, kde si záujem-
covia budú môcť rezervovať konkrétny 
byt. „Agentúra spúšťa webstránku, kde 
sa ľudia dozvedia všetko o štátom podpo-
rovanom nájomnom bývaní a môžu sa i 
registrovať. V tejto chvíli je dôležité pove-
dať, že ľudia, ktorí prejavia záujem, budú 
pravidelne informovaní o projektoch v 
nimi vybranej lokalite,“ informoval pred-
seda predstavenstva Agentúry štátom 
podporovaného nájomného bývania Pe-
ter Sekáč. Celý systém štátom podporova-
ného nájomného bývania je vo fáze, kedy 
by mali investori Agentúre predkladať 
projekty bytových domov s nájomnými 
bytmi na schválenie. Až keď budú byto-
vé domy schválené agentúrou, dostanú 
záujemcovia možnosť si konkrétny byt 
vybrať na stránke najomnebyvanie.gov.
sk, a tým prejaviť záväzný záujem o toto 
bývanie.

Stránka najomnebyvanie.gov.sk okrem 
informácií o tomto systéme ponúka pou-
žívateľom aj informatívnu kalkulačku s 

možnosťou vypočítať si, aký príjem mu-
sia mať, aby mali nárok na požadovaný 
byt vo vybranej lokalite. Taktiež sú tam 
všetky kritériá, ktoré je potrebné splniť, 
aby bol záujemca o nájomný byt úspešný. 
Štátom podporované nájomné bývanie 
by malo priniesť vyššiu dostupnosť bý-
vania pre tých, ktorí síce majú príjem, ale 
ten nepostačuje na schválenie hypotéky, 
prípadne by hypotéka pohltila väčšiu 
časť príjmu ich domácnosti. Nájomné v 
projekte štátom podporovaného nájom-
ného bývania by malo byť lacnejšie v 
priemere o 62 % oproti splátke hypotéky. 
Nájomné byty nebudú staršie ako 5 rokov. 
Byty budú stavať zatiaľ dvaja zahraniční 
investori. Investičné zmluvy, ktoré schvá-
lila vláda SR v decembri minulého roka 
ako pilotný projekt, by mali priniesť na 
Slovensko spolu 9 000 nájomných bytov 
za približne 1,5 miliardy eur. AŠPNB mo-
mentálne rokuje aj s ďalšími investormi.

Spustili formulár na nájomné byty 

» ren

zdroj foto wal_172619 pixabay
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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 (LIDL)

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 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! 

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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31. januára 1961    
šimpanz Ham sa v rámci projektu Mercury stal prvým živým tvo-
rom, ktorý bol Američanmi dopravený do vesmíru

Výročia a udalosti

Iulius Caesar, ktorý je mnohým zná-
my ako významný rímsky vojvodca a 
politik, si počas svojho života získal aj 
povesť vynikajúceho rečníka a autora 
prozaických diel. Ako spisovateľ je v sú-
časnosti spájaný predovšetkým s radou 
diel žánru commentarii, teda zápiskov 
z vojenských ťažení. Z nich sa docho-
vali iba Zápisky o občianskej vojne či 
najznámejšie Caesarovo dielo Zápisky 
o vojne v Galii. Práve druhé menované 
uchovávajú v historickej knižnici Zápa-
doslovenského múzea v Trnave.

„Zápisky dodnes patria pre svoju 
jednoduchú a ľahko zrozumiteľnú for-
mu k literatúre využívanej pri výučbe 
latinčiny. V diele je totiž použitých iba 
asi 1 300 slov. Caesar detailne popísal 
osem rokov bitiek a vojnových výprav, 
v ktorých jeho vojsko zdecimovalo 
galské kmene. Okrem toho zazname-
nal množstvo postrehov týkajúcich sa 
životných pomerov a zvykov Galov, 
Germánov a Britanov,“ popisuje Milan 
Ševčík, kurátor historickej knižnice 
Západoslovenského múzea v Trnave 
a dodáva, že kniha bola vytlačená vo 
švajčiarskom Bazileji v roku 1563. „Ob-

sahuje nádherné drevorezové mapy 
Galie, teda Francúzska a Iberského 
polostrova a tiež ilustrácie vojnových 
výjavov,“ uzatvára Milan Ševčík.

Gaius Iulius Caesar (100 pred n. l. 
- 44 pred n. l.), významný rímsky voj-
vodca a politik zohral významnú úlohu 
v prechode rímskeho štátu od republi-
ky k cisárstvu.

Caesarove Zápisky o vojne 
v Galii nájdete v Trnave

» ren
zdroj foto: ZSM v Trnave
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Svoju najbližšiu predajňu OBI

nájdete na obi.sk

Len vo vašej 
OBI predajni

NAJŽIADANEJŠIE 
PRODUKTY MESIACA
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VÝKUP
MINCÍ
VÝKUP
MINCÍ

tel. 0904 474 597
vykupparoziaeu@gmail.com
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379 €

479 €

579 €

449 €

479 €

579 €

549 €

649 €

729 €

1599 €

5799 €

cena predĺženia o 2m

cena predĺženia o 2m

cena predĺženia o 2m

cena predĺženia o 2m

cena predĺženia o 2m

cena predĺženia o 2m

cena predĺženia o 2m

cena predĺženia o 2m

cena predĺženia o 2m

cena predĺženia o 2m

cena predĺženia o 2m

1,64 x 1,66 x 4 m 

2 x 2 x 4 m 

2,58 x 2 x 4 m 

3 x 2 x 4 m 

3 x 2 x 4 m 

3 x 2 x 4 m 

3 x 2,15 x 4 m

3 x 2 x 4 m 

3 x 2 x 4 m 

4 x 2,7 x 4m 

6 x 4 x 10 m 

GNOM 

GRETA 

GLORIA 

GALA

GENIO

GARANT 

GAMMA 

GULLIVER 

GOLIÁŠ 

GOLEM 

GIGANT 

100 €

160 €

160 €

150 €

160 €

160 €

150 €

200 €

200 €

400 €

750 €

AKCIAAKCIA

649 €

100 €

Gamma 3x4 m
549
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