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Týždenne do 100 200 domácností

RENOVÁCIA

DVERÍ
A
ZÁRUBNÍ

vyrobíme a zrenovujeme aj BEZFALCOVÉ dvere
nové dvere na mieru do pôvodných zárubní
° bez búrania, špiny a hluku
° výborná údržba, žiadne nátery
° obhliadka, poradenstvo a kľučka ku každým dverám ZDARMA
°

Jelenia 24, 1. poschodie, Bratislava tel.: 0919 188 535

www.portas-renovacie.sk

0903 969 611

POLIENKA aj GUĽATINA

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!
0917 649 213

16-0282

Práce vo výškach

PALIVOVÉ
DREVO

32-0050-3

Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov
a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

európska jednotka v renováciách

32-0010-3

°

Samozber jabĺk a predaj hrušiek
v ovocnom sade v Dunajskej Lužnej!
Slovenské jablká a hrušky
na priamy konzum,
uskladnenie alebo spracovanie, pálenie!

Samozber až do konca októbra 2019
Možnosť nazbierať si jablká – rôzne
ôzne odrodyy
I. trieda 0,60 € / 1 kg
II. trieda 0,20 € / 1 kg

6542 2387
0905 616 329

RK Okná s.r.o

Hrušky
I. trieda 1,20 € / 1kg
II. trieda 0,60 € / 1kg

kvalita za rozumnú cenu

OK NO V P LNEJ VÝBAVE
TIENIACA TECHNIKA

1

333€

0905 383 034
34
rkokna@zoznam.sk

36-0097

iba za

32-0144

Info na: 0911 755 098 / www.dobrejablka.sk
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NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

66-0007-3

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

ZDRAVIE / POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA
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
DISTRIBÚCIA (100.200 domácností)
Každý týždeň: Dlhé Diely, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Petržalka, Devínska Nová Ves, Devín,
Horský park, Záhorská Bystrica,
Rusovce, Jarovce, Čunovo, Koliba,
Kramáre

Katarína z Nitry
Napriek tomu, že cukrovka trápi ľudí
minimálne 3500 rokov, príčina vzniku
ochorenia nie je stále známa. Vieme však,
že na jej vzniku a rozvoji sa podieľajú genetické vplyvy a mnoho faktorov vonkajšieho prostredia.
Diabetes mellitus 1. typu postihuje
zväčša deti a mladých ľudí. Ochorenie
u nich vzniká na základe imunologicky
podmieneného ničenia až úplného zničenia buniek podžalúdkovej žľazy. Častejšie
sa vyskytuje po infekciách, napr. po rubeole, infekčnej mononukleóze, po zápale
príušných žliaz – predpokladá sa preto
vplyv vírusov. Ale to nevysvetľuje všetky
prípady. Známa je súvislosť s niektorými
diétnymi faktormi – napr. s dĺžkou dojčenia (ochorenie sa častejšie vyskytuje u
tých, ktorí boli prikrmovaní skôr ako v 6.
mesiaci života), príjmom mäsa a údenín
(pre obsah nitrozamínu) alebo gluténu
(vyskytuje sa hlavne v pšeničnej múke).
Pri 1. type cukrovky genetická predispo-

PALIVOVÉ DREVO
0911 990 463

zícia zohráva úlohu len asi v 5 percentách
prípadov (o niečo častejšie sa ochorenie
vyskytuje ak postihnutým rodičom je
otec).
Diabetes mellitus 2. typu sa objavuje v
ktoromkoľvek veku, ale obyčajne nie skôr
ako v štyridsiatke. S pribúdajúcimi rokmi
jeho výskyt stúpa, najčastejšie sa zisťuje u
mužov medzi 45 a 65 rokmi a u žien medzi
50 a 55 rokmi. Príčinou ochorenia sú tak
genetické, ako aj environmentálne faktory. Vonkajšie faktory sú zväčša ovplyvniteľné – patrí sem prejedanie sa, obezita,
nedostatok fyzickej aktivity, psychický
stres, fajčenie a vplyv niektorých liekov.
Nie náhodou až 90 percent diabetikov
má nadváhu alebo sú obézni. Už pokles
hmotnosti o 5 percent alebo fyzická aktivita minimálne 30 minút trikrát do týždňa
u diabetu.
znižuje riziko vzniku
ype cukk
Dedičnosť pri 2. type
ežitejrovky zohráva dôležitejrvom
šiu úlohu ako pri prvom
dičov
type. Ak jeden z rodičov
o, že
má cukrovku, riziko,
ochorie jeho dieťa jee 3345 percent a zvyšuje sa
s vekom.

PLECHOVÉ GARÁŽE

PLECHY, voliery pre psov

0905 20 70 59

www.plechovegarazesk.sk

ELEKTROINŠTALÁCIE

VODA-KÚRENIE-PLYN

HĹBKOVÉ

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy
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Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

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

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

0903 791 159

ťažkej práce nárok na zaslúžený odpočinok a odmenu, a nie nedôstojné
prežívanie zo dňa na deň. Toto však
nevyrieši jednorazový vianočný príspevok. Veľkú pozornosť si nepochybne zaslúžia aj pacienti a celé zdravotníctvo. Zdravotnú politiku musíme
nastaviť tak, aby bola zdravotná starostlivosť dostupná pre všetkých bez
rozdielu. Tieto oblasti však musíme
riešiť naprieč všetkými regiónmi Slovenska. Ak sa totiž budeme sústrediť
len na región hlavného mesta, rozdiely v našej krajine sa budú prehlbovať.
Obce, mestá a regióny najlepšie vedia,
čo potrebujú, a preto musia spolurozhodovať o tom, čo sa s nimi bude diať.
V našom tíme sú ľudia, ktorí pre
túto spoločnosť už niečo dokázali
a ich cieľom je urobiť ešte viac. Verím,
že spoločnými silami sa nám podarí naplniť naše ciele a ľuďom doručiť
reálne výsledky. Lebo len rečami nič
nezlepšíme.
Ďakujem, ak mi v tom pomôžete
a spoločne pomôžeme
Slovensku a všetkým, ktorí tu žijeme.

Vtipy
týždňa

»Maľov k y- r ýchle - č isto
0905 723 981

OPRAVA CHLADNIČIEK
»ZIMMERMANN
0905 54 74 76
»Matúš 0905 616 431

OPRAVA PRAČIEK
»MAX–NONSTOP
VŠETKY
TYPY PRÁČOK 02/63 83 02
51, 0903 971 472,
0918 741 618

OPRAVA TV, ELEKTRO

» Idem autom a vidím
záblesk kamery. Hneď som
pochopil, že ma fotia kvôli
prekročeniu rýchlosti, aj
keď som vedel, že rýchlosť
som neprekročil. Tak aby
som sa uistil, že mám
pravdu, obišiel som ulicu a
prešiel znovu v tom istom
mieste ešte pomalšie.
Bola to pre mňa zábava,
tak som prešiel okolo
tej kamery ešte trikrát s
rýchlosťou korytnačky a s
úsmevom som ešte zakýval do kamery, ktorá ma
fotila po každom prejazde.
Za dva týždne som dostal
list, v ktorom bolo päť
šekov za nezapnutý pás.
» V správach hovorili, že
by každý, kto vyrazí na
cesty v zimnom počasí,
mal mať so sebou reťaze,
lopatu, deku, rozmrazovač, ťažné lano, baterku,
hever a náhradné koleso.
No, vyzeral som ráno v tej
električke ako blbec.

Tomáš Drucker
Dobrá voľba
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sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

OKIEN

33-0034

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

SŤAHOVANIE, DOPRAVA
»JOŽOVCI – sťahovanie,
likvidácie, výnos, prenos
nábytku. ZŤP, dôch – 10%
0903 594 868

Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov

Chceme ľuďom prinášať reálne výsledky
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

»www.vodo-instalater.sk
0903 557 127

Karol Mikláš

TEPOVANIE

Nie spratek, ale galgan,
fagan, lagan, nezbedník, potvora.
Dôvodov,
prečo
som sa rozhodol vstúpiť do politiky je mnoho. Azda najsilnejší je
ten, že mi v nej chýba
normálnosť. Nielen ľudskosť, solidarita a slušnosť by mali byť normálne.
V politike by mali byť normálne aj
program a dosahovanie skutočných
výsledkov. Pretože reči každodenný
život ľudí nezlepšia. A práve normálnosť chýba nielen mne, ale aj ľuďom
naprieč Slovenskom. Presvedčil som
sa o tom v mestách a obciach počas
zbierania podpisov potrebných na
registráciu politickej strany Dobrá
voľba. Rekordných takmer 30-tisíc
podpisov sa nám spoločne podarilo
vyzbierať za menej ako mesiac, čo je
pre náš tím veľmi motivujúce. Ľudia
jasne vyjadrili svoj názor a potrebu
obsahu, skutočných výsledkov a riešení vnímame rovnako.
Považujem za normálne, keď
štát pomáha tam, kde máme najväčší problém a najväčší dlh voči spoločnosti. A práve na tieto skupiny sa
sústreďuje program Dobrej voľby.
Dôstojný život a podpora najzraniteľnejších skupín sú oblasti, ktoré boli
roky zanedbávané. Založenie rodiny
musí byť pre mladých radosťou a životným poslaním, a nie finančnou záťažou. Rovnako nesmieme zabúdať
ani na seniorov, ktorí majú po rokoch

»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce
0940 384 665
»GLAZOVANIE VANÍ. 29 rokov
prax, 5 rokov záruka. Cena
70 €. Tel.: 0904 267 926
www.glazovanievani.estranky.sk
»Elektroinštalácie 24 hod.
Prípojky, práca s plošinou
do 22m. Revízne správy.
Vytyčovanie káblových porúch. Pílenie stromov, orezy
aj pod napätím. Projektovanie 0904 466 149

Slovenčina naša

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

16-0085

02/659 674 21, 0905 621 229

Komerčná
riadková
inzercia
REMESELNÍCI

NÁTER BYTOVÝCH
DVERÍ A OKIEN

59-0301

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Z listu čitateľky: „Mám tridsať rokov,
moja matka päťdesiatšesť a už niekoľko rokov je diabetička. Je cukrovka
dedičné ochorenie? A možno sa vôbec
nejako preventívne chrániť pred cukrovkou, ak ju už máme v rodine?“

10-0029

Martinčekova 17
BRATISLAVA
bratislavsko@regionpress.sk

Redakcia:

»

16-0282

BRATISLAVSKO
Obavy z cukrovky
západ

Najčítanejšie regionálne noviny

24-0019
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» redakcia

»TV Servis u Vás 62 41 08 07,
0905 846 710

SLUŽBY
BEZPEČNOSŤ
PREPRAVA
ČISTENIE
PONUKA PRÁCE
ÚČTOVNÍCTVO, MZDY
DOVOLENKA
KRTKOVANIE
REMESELNÍCI
ÚČTOVNÍCTVO, MZDY
KÚPIM
VZDELANIE
KURZY
AUTO MOTO
OKNÁ
PREPRAVA

SLUŽBY

BRATISLAVSKO západ
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Akcia na vstavané skrine do 35%.
Dodanie od 3-15 dní. Záruka až 5 rokov.

REKONŠTRUKCIE BYTOV
VSTAVANÉ SKRINE, ŠATNÍKY
BEZPEČTNOSTNÉ DVERE

0903/ 344 343

INTERIÉROVÉ DVERE

Holíčska 7, Bratislava

LAMINÁTOVÉ PODLAHY

KUCHYNSKÉ LINKY NA MIERU
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

Po: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 17.00 h, Ut - Štv: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 17.00 h
Pia: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 16.00 h,
So: 10.00 - 12.00 h

www.vstavaneskrine.com

52-0141

Na predajňu je potrebné sa telefonicky objednať. Otváracie hodiny v BA:

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV
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.
Zákazník si môže sám zabezpečiť odvoz a dovoz kobercov
na našu kamennú zberňu.

ZASKLIEVANIE

KP - ŠENKVICE - Mur. Pr. - Vodo + Elektro
- Rez. - Vŕt - Búr - Panel - Betón - Murivo.
Odvoz - Statik. Tel. 0905 700 118, demol@rezaniebetonu.com

BALKÓNOV A LODŽIÍ

ZADARMO

NAMI M

VACÍCH
ZASKLIE OV
M
É
T
S
SY
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Frézovanie

AKCIA na rok 2019 podľa výberu
yýþűĂăôąýĎĉĽðąðZÿāøþñùôóýĎąúôYEZĉðĂúûôýı

Demontáž a odvoz starých rámov ZDARMA

rĄýúĝýĢüþóôûĈĂŝąĈĂăðąôýĢąþñò÷þóýôùúðýòôûĎāøø
ýðĄûDvojkrížnej 33, Bratislava 5|þóĄýðùĂúĢnøĂúĄÿøòô6
(Po: 8.00–19.00, Ut: 8.00–16.30, Str: 8.00–19.00,
Štvr: 8.00–16.30, Pia: 8.00–16.30, So: 9.00–13.00)

• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

ZĽAVAEZ

cena dohodou

B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o. ðĄăþāøĉþąðýĎüþýăĎűýðŷāüð

k. ú. Studienka • veľkosť 2650 m2
94-0005-1

02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465, bomax@bomax.sk

www.bomax.sk

komínov

PREDÁME VEĽKOKAPACITNÝ
MUROVANÝ SKLAD

ĂĄŖøðúýðÿāĎóûþúąôăøýþąŭóāűøðú
Ăøôśúðÿāþăø÷üĈĉĄ

ER

V PRÍPADE VÁŽNEHO ZÁUJMU SA OZVITE NA

tel. č. 0905 354 180
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NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

15-0004

,
NÝ SERVIS
POZÁORNUTOČVANÝCH SYSTÉMOV

16-0299

JEME
POSKYTU

51-0175

Mlynarovičova 18,
Bratislava – Petržalka

32-0003-9

Čistiareň SUNIX

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

PRÁVNIK RADÍ / POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY

Skončenie
pracovného pomeru výpoveďou
Pri skončení pracovného pomeru dochádza k zániku celého radu práv a
povinností, ktoré tvoria obsah pracovného pomeru a k zániku pracovného
pomeru ako právneho vzťahu.
Výpoveď je jednostranný právny úkon
účastníka pracovného pomeru, na základe ktorého sa pracovný pomer ukončí
uplynutím výpovednej doby, a to bez ohľadu na vôľu druhého účastníka. Skončiť
pracovný pomer výpoveďou je oprávnený
tak zamestnanec ako aj zamestnávateľ,
avšak zamestnávateľ je vo väčšej miere limitovaný zákonom. Zamestnávateľ
môže dať zamestnancovi výpoveď iba z
dôvodov, ktoré upravuje Zákonník práce.
Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi
výpoveď v ochrannej dobe - napríklad je
zakázaná výpoveď tehotnej zamestnankyni, zamestnancovi, ktorý je dočasne práceneschopný alebo zamestnankyni na materskej dovolenke. Zamestnanec môže dať
zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek
dôvodu, alebo bez uvedenia dôvodu. Výpoveď nesmie byť viazaná na podmienky.
Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. Riadne doručená
výpoveď zo strany zamestnávateľa je
tá, ktorá je zamestnancovi doručená do
vlastných rúk, pričom doručovať možno
na pracovisku zamestnanca, v jeho byte
alebo kdekoľvek bude zastihnutý, alebo
ak to nie je možné, možno výpoveď doručiť prostredníctvom poštového podniku

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Nestrašme ľudí
a zoberme tromfy Ficovi z rúk
Myslíte si, že je
najpodstatnejším
problémom Slovenska to, či majú homosexuáli registrované partnerstvá?
Určite nie a ani my
nie. Bohužiaľ - PS/SPOLU a KDH sa tak
celé leto tvária. Nerokujú o inom, len o
tom, či návrh na partnerstvá homosexuálov predložia hneď po voľbách, ako chce
PS/SPOLU, alebo až za 2 roky, ako navrhuje predseda KDH.
A rozumní ľudia sú na Slovensku z
toho v šoku. a najmä voliči KDH, ktorí
nechápu o čo Hlinovi ide. Akoby sme v
štáte, ktorý nám spod rúk uniesla mafia,
nemali teraz iné problémy! Zároveň platí,
že takto úplne zbytočne lejú tieto strany
vodu na mlyn Ficovi a spol, ktorému teraz
len stačí ľudí týmto strašiť a môže mu to
pomôcť vyhrať voľby.
Preto sme minulý týždeň prišli s prvou časťou plánu, ako opozícia môže spoločne poraziť mafiu vo voľbách. Nazvali
sme ju „NESTRAŠME ĽUDÍ“ - a sľúbili sme,
že naše hnutie nevstúpi do vládnej koalície, ktorá by chcela zaviesť registrované
partnerstvá a adopcie detí homosexuálmi.
Že nevstúpime do vlády, ktorá by chcela
uvoľniť boj voči drogám, ktorá by chcela
brať ľuďom sociálne výhody, ktorá by chcela súhlasiť s kvótami pre migrantov.
Jasné, že teraz budú chvíľu na nás

ZUBNÁ AMBULANCIA
Stromová 16 - Kramáre
0905 662 407

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK
pracujeme od 15.00 do 21.00 hod.
Ošetríme každého aj bolestivých pacientov

Ponúkame implatológiu
s najlepšími cenami v BA

32-0005-9

POZOR ZMENA

formou doporučenej zásielky. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec
(alebo zamestnávateľ) prijatie písomnosti
odmietne. Pracovný pomer sa následne
nekončí doručením výpovede, ale končí až
uplynutím výpovednej doby. Výpovedná
doba je časový úsek, ktorý musí záväzne
uplynúť od doručenia výpovede a skutočným skončením pracovného pomeru.
Ak v pracovnej zmluve nie je dohodnutá výpovedná doba alebo ak nie je výpovedná doba zakotvená v kolektívnej
zmluve, uplatní sa výpovedná doba stanovená Zákonníkom práce. Zákonník práce
ustanovuje všeobecnú výpovednú dobu
najmenej jeden mesiac, ktorá sa uplatní,
ak Zákonník práce neustanovuje inak. Pri
skončení pracovného pomeru výpoveďou
môže zamestnancovi prináležať odstupné
(t. j. finančná čiastka), ktoré má svoj zmysel a plní účel, ktorým je kompenzácia
za stratu zamestnania bez zavinenia zamestnanca. Zamestnanec nemusí vykonať žiadny úkon, nárok na odstupné mu
vzniká priamo zo zákona. Odstupné však
nenáleží zamestnancovi vždy, ale len v zákonom vymedzených prípadoch.

Najčítanejšie regionálne noviny
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peniť ľudia z PS/SPOLU, KDH či od Kisku.
Ale to nevadí a to sa poddá. Urobili sme to
v dobrom záujme všetkých ľudí, ktorým
na Slovensku úprimne záleží. Poďme
bojovať za podstatné veci - poďme vrátiť
unesený štát späť do rúk ľudí a nenahrávajme úplne zbytočne našimi chybami
Ficovej mafii. Dlhé roky ľudia túžia po
zmene a nekazme si to zbytočným strašením týmito témami, ktoré mnohých ľudí
môžu od volieb odstrašiť.
Máme pred sebou posledných 5 mesiacov boja za lepšie a spravodlivé Slovensko. Máme pred sebou finálny zápas
za Slovensko, kde budeme radi žiť. Nekazme si to.
PS. Pellegriniho sa nám síce odvolať
nepodarilo, ale bojovali sme dobrý boj.
Sám som na schôdzi rečnil vyše troch
hodín a pomohli aj moji kolegovia. Veľmi
ma však mrzí, že nás poslanci za strany
H a ani
a i
an
PS/SPOLU, KDH
kolegyňa
Remišová
mišová
zo ZA ĽUDÍ, nedokázali podporiťť ani
jednou jedinou vetou
v rozprave - v našom
spravodlivom boji za
spravodlivosť na Slovensku. Opäť zvíťazilo
ego, opäť sme museli
bojovať sami.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY

BRATISLAVSKO západ

Tolerované klamstvo

Ak sú aj spoluzodpovední učitelia, aj
to je dôsledkom dlhodobo zlej školskej
politiky. Možno by si kompetentní priali, aby nás zahnali do kúta, a aby sme
prosili o prežitie. Preto sú ich útoky
opakované, ponižujúce, strach naháňajúce. Tváriace sa ako pravda.
V posledných mesiacoch sa masírovanie verejnej mienky stupňuje.
V takých chvíľach si prajem kriticky
mysliaceho a konštruktívneho občana,
ktorý by odhalil skreslené vyhlásenia
ideovo obmedzených politikov a ich zámery, ktoré sú zištné, chcú získať hlasy
aj za cenu skreslenia reality. Nuž, blížia
sa voľby a stále sa verí podsunutým informáciám.
S akou marketingovou ľahkosťou
sa prezentujú obedy „zadarmo“. Za
nimi sa však skrýva úmorná práca zle
platených kuchárok, preťažených úradníkov obce, bežných ľudí, ktorí musia
denne podstupovať byrokraciu, aby sa
politici mohli chváliť niečím, čoho dôsledky netušia. Napokon sa to prejaví
na premrhaní oveľa väčšej čiastky, ako
sa minula pri obedoch po starom.
Najnovšie bolo verejnosti vsugerované klamstvo o 400-eurovom (!)

zvýšení platu učiteľom. Skratkovito,
bez faktu, že sa zvyšovalo v dlhšom
časovom období, paralelne so zvyšovaním cien. Dokonca padlo vyjadrenie, že
sa plat takto zvýšil nie iba začínajúcim
učiteľom. Prirodzená otázka laickej verejnosti: Čo tí učitelia chcú? Ale dôkladná analýza nedôstojného nárastu platu
učiteľov sa málokedy šíri. Isté však je,
že sa to dobre prezentuje: Učiteľom sme
zvýšili platy o 400 eur! Ani nehovorím
o tom, že peniaze na to prídu školám
oveľa neskôr, ako sa zmenia platové
dekréty. Apolitická škola si musí poradiť sama, aby sa podieľala na politickom marketingu.
Polarizácia je súčasťou politickej
manipulácie. Školstvo je rezort, ktorý
vyžaduje mnoho prostriedkov. A keď
sa vykresľuje ako bohaté, s najlepšími
podmienkami a najrýchlejšie stúpajúcimi platmi, klame sa o skutočnom stave,
verejnosť ho považuje za zabezpečené.
Bez viny však nie je ani učiteľský
stav. Na základe jeho pasivity a bez
hlasnej argumentácie vychádzajúcej
zo skúsenosti sa javí, že všetko je tak,
ako má byť. Ak učiteľov nerozrušia verejne prezentované klamstvá politikov,
nemožno hovoriť o ich cti. Musíme len
dúfať, že tých pár aktívnych učiteľov
bude kričať tak, že aj verejnosť pochopí
skutočný príbeh slovenskej školy. Ak
nie, zostaneme terčom.

Slovenčina naša
Nie päť euro, ale päť eur. Nie
elektrika, ale elektrina. Nie oregáno, ale oregano.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

87-0012

Ťažko písať o školstve bez dotyku s
politikou. Tá stojí za všetkým, čo sa
deje vo výchove a vzdelávaní, žiaľ. V
posledných rokoch školstvu škodí,
ba ponižuje učiteľský stav a vzdelávanie.
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riaditeľ ZŠ s MŠ

V systéme duálneho vzdelávania už aj informačné a sieťové technológie

Prvenstvo školy sv. Františka Assiského
v Banskej Štiavnici
Vedenie školy spustilo výučbu odboru 2561_M informačné a sieťové
technológie, ktorý poskytuje pre
budúcich informatikov špecializovane zamerané štúdium.
V súčasnosti chýba na Slovensku
viac ako 12.000 odborníkov v IT sektore,
ich počet bude stále rásť. Tento sektor
totiž patrí k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim. To budúcim absolventom štúdia
poskytuje záruku, že budú patriť k najžiadanejším na trhu práce, navyše s veľmi zaujímavým a vysoko motivujúcim
finančným ohodnotením.

Myslia na budúcnosť žiakov
Cieľom školy je pripraviť budúcich absolventov pre pracovný trh 21. storočia v
Škola začala vzdelávať v tomto odbore štúdia od 1. 9. 2019 s počtom
žiakov 24 a v záujme prepojiť výuku s
praxou u zamestnávateľov dokázalo
vedenie školy nadviazať spoluprácu
v systéme duálneho vzdelávania.

na aktuálne potreby priemyselnej revolúcie Priemysel 4.0. V tomto smere budú
ich vedomosti a zručnosti presahovať
stredoškolskú úroveň. Školský učebný
plán je postavený tak, aby absolventi
po skončení štvorročného štúdia disponovali v niektorých oblastiach takými
vedomosťami a zručnosťami, ktoré sú v
súčasnosti predmetom štúdia v prvých
semestroch vysokých škôl.

Vyučovanie v odbornom partnerstve
Škola ponúka uchádzačom štúdium v
systéme duálneho vzdelávania v spolupráci s partnerskou firmou Continental
Automotive Systems Slovakia s.r.o. vo
Zvolene, ktorá sa špecializuje na výrobu a predaj bŕzd a brzdových systémov
pre všetky typy motorových vozidiel. Po
skončení školy majú možnosť pracovať
v tomto úspešnom nadnárodnom podniku na pracovných pozíciách ako PLC
programátor, CNC programátor, SW
programátor, SW vývojár či technik skúšobných zariadení.

Príprava na vysokoškolské štúdium
oblasti informatiky, programovania a
robotizácie. Týmto vzdelávaním reagujú

Pri tvorbe školského vzdelávacieho
programu sa zohľadnili aj záujmy štu-

Stredná odborná škola sv. Františka Assiského
dentov, ktorí chcú pokračovať v štúdiu
na vysokej škole. Týmto študentom škola
poskytne kvalitnú prípravu pre štúdium
na vysokých školách technického zamerania, predovšetkým v oblasti informačných a komunikačných technológií,
programovania, ako aj v iných technicZačiatkom septembra 2019 podpísalo na pôde školy učebné zmluvy so
zamestnávateľom 13 žiakov.
kých oblastiach, vyžadujúcich od uchádzačov vedomosti z matematiky a fyziky
na úrovni gymnázia. Preto okrem odborných predmetov zameraných na informatiku a programovanie je výrazne posilne-
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Zdroj: škola

ný obsah učiva z matematiky a fyziky.

Logika mladých je jasná
Stredná odborná škola sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici ponúka kvalitu a profesionalitu v spojení s ústretovosťou, individuálnym prístupom a rodinnou
atmosférou. Na otázku, prečo si vybral
práve túto školu, jeden zo študentov odpovedal: „Tento odbor má budúcnosť a ja
sa chcem uplatniť, mať stabilné a dobre
platené zamestnanie.“ Stredná odborná
škola sv. Františka Assiského je aktuálnou
a praktickou odpoveďou na narastajúci
dopyt na trhu práce po kvalifikovaných
odborníkoch v IT oblasti a správnou voľbou pri výbere strednej školy.
red

RELAX, ZAMESTNANIE, SLUŽBY
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj
»Predám 2-izb byt v Malackách na sídlisku Juh, posch.
1/8, 52 m2, + pivnica, nová
fasáda (zateplená bytovka). V blízkosti obchody,
škôlka, pošta, zdravotné
stredisko. Cena 75.000 €, k
dispozícii ihneď, s možnosťou vybavenia hypotekárneho úveru, nie som RK.
Tel. 0948 091 425

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
»Predám novostavbu 4-izb
RD - holodom v obci Zohor
(28 km od BA), na 5 ár pozemku, zast.plocha 127 m2,
cena 189.900 €.
Tel. 0905 438 605
»Predám rodinný dom
4i, novostavba v Malackách, 149 tis. 0908 250 591
»Predám novostavbu 4-izb
rodinného domu (holodom)
na pozemku 300 m2 v Kostolišti - Alej Martina Benku,
41 km od BA, cena 144.900
€, Tel. 0905 438 605
»Predám 4-izb RD v Kostolišti (41 km od BA) holodom,
novostavba na 5 ár pozemku v Aleji Martina Benku,
cena 169.900 €,
Tel. 0905 438 605

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507
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Slovenčina naša

Nie Angličan ( v zmysle obyvateľ
Veľkej Británie všeobecne), ale Brit.
Nie bývam na internáte,
ale bývam v internáte.
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Slovenčina naša

Ak nejakú profesiu vykonáva (alebo funkciu zastáva) žena, je prirodzené používať jej
pomenovanie v ženskom rode, napr.
predsedníčka, starostka, advokátka.
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TLAČIAR - STROJMAJSTER
NÁPLŇ PRÁCE:
» obsluha rotačného offsetového
tlačiarenského stroja ROTOMAN (16, 32 strán)

POŽIADAVKY:
» min. 1 rok prax v oblasti offsetovej
tlače na pozícii tlačiar

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:
» miesto výkonu práce - Trnava
» možnosť pracovať aj na vedľajší PP,
(živnosť, dohoda)

PONÚKANÝ PLAT:
» základná zložka mzdy
980 € (brutto) / mesiac
» + variabilná zložka, až do výšky 2 000 €

0905 555 044
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VESELÝ Peter – hľadaná osoba
Na 39-ročného Petra Veselého z Bratislavy II vydal Okresný súd v Dunajskej Strede príkaz na
zatknutie pre prečin zanedbania povinnej výživy.
Menovaný sa v mieste trvalého bydliska nenachádza a doposiaľ sa nepodarilo zistiť miesto
jeho pobytu.
BABOŠ Mário – hľadaná osoba
Na 40-ročného Mária Baboša z Bratislavy II vydal Okresný súd v Bratislave príkaz na krádeže
pre trestný čin krádeže. Vykonanými previerkami
a opatreniami sa menovaného doposiaľ nepodarilo vypátrať.
STUDENIČ Martin – hľadaná osoba
Na 45-ročného Martina Studeniča z Bratislavy
IV vydal Okresný súd v Bratislave príkaz na zatknutie pre zločin neodvedenia dane a poistného.
Menovaný sa zdržiava na neznámom mieste
a doposiaľ vykonanými previerkami nebol zistený
jeho pobyt.

rado@regionpress.sk
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2,
917 01 Trnava

07 REALITY / iné
»Kúpim garáž v Bratislave.
Platba v hotovosti
0918 479 756
»Kúpim stavebný pozemok
v Bratislave vhodný na
stavbu rodinného domu.
Nie RK 0918 479 756
»Kúpim väčší alebo menší
byt v Bratislave 0918 479
756

08 STAVBA
»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku.
T.č.: 0905 925 991

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC

POLÍCIA PÁTRA
Pre posilnenie pracovného tímu príjmeme pracovníkov
do tlačiarenskej prevádzky na pozíciu:

Občianska
riadková
inzercia

11 HOBBY A ŠPORT
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Akékoľvek informácie k hľadaným osobám môžete
poskytnúť na známom telefónnom čísle 158
alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.
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»Kúpim staré hodinky, odznaky, vyznamenania, mince. Tel.: 0905 545 874
»Kúpim staré hodiny, mince, bankovky, odznaky.
Tel.: 0903 753 758
»Kúpim rôzne starožitnosti
aj v poškodenom stave.
Tel.: 0903 753 758

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
»Predám jelenie parohy,
trofeje, poľovnícku výstroj.
Tel.: 0902 679 183
»Predám prikývku ušitú z
kožušín na gauč 190x160cm
a na 2 kreslá 60x160cm.
Tel.: 0902 679 183
»Predám rozličnú fototechniku, vhodné i pre zberateľov a funkčný starší písací
stroj vhodný pre zberateľov.
T.: 0902 679 183

14 RÔZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
»Kuchár hľadá prácu v BA
0907 697 796

16 ZOZNAMKA

CHCETE
SI PODAŤ
INZERÁT?
POŠLITE SMS

ZAMESTNANIE

7

Nie idem pri Slovenčina naša
bránku, ale idem k bránke.

Nie neni, ale nie Slovenčina naša
je. Nie zvyknúť robiť, ale robievať.

SBS GUARDING s. r. o.

Slovenčina naša

v Bratislave

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0007

Mzda: 3,5868 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Nie cezčas, ale nadčas.
Nie kde idem, ale kam idem.
Nie začína zábava, začína program, ale
začína sa zábava, začína sa program.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

BRIGÁDA V BA IHNEĎ

- vykladanie balíkov 4,20 € / hod. (brutto) len muži
- pomocné práce v tlačiarni 3,60 € / hod. (brutto) muži + ženy
+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok

0¢//Ò^/Ì+1

BEZ UBYTOVANIA
32-0134

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

Kontakt: 0902 626 696, office@spotjob.sk
CCS – Cargo Customs Service s.r.o., Bratislava
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Operátorov logistiky, vodičov VZV
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PRIJMEME UPRATOVAČKY

Mzda

PRIJMEME
rozvoz
po západnom Slovensku
vozidlom do 12 ton,
parkovanie Lozorno,

Upratovanie kancelárií (práca na 3 hod. denne
Pondelok až Piatok / začiatok od 15:00 hod.)
/ dostupnosť:
č. 59, 93, 94, 91, 191 , nástup od IHNEĎ
Volajte od 09:00 hod do 16:00 hod.
na 0905 659 555 , prípadne píšte na praca@euclean.sk

0905 758 469
0905 877 690

vodiča sk. C

Bratislava - Petržalka ul .Ševčenkova, práca na
privyrobenie, ponúkaný plat: 300 EUR čisté / mesiac
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KUCHÁR

na upratovanie
kancelárskych priestorov
od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto

mzda 50 €/deň

0905 401 532
0905 245 918

Mzda
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prijmeme s nástupom ihneď

VODIČA NÁKLADNEJ DOPRAVY v rámci SR

V prípade záujmu kontaktujte:
Lea - 0901 902 313
DEVÍNSKA NOVÁ VES
52-0144

práca s hydraulickou rukou a hákovým naťahovákom
výhodné platové podmienky
potrebný: VP sk. C+E, KKV

nástu

ໄ0948 787 585

51-0191

VÝDAJCA
Ƶ

● stravné lístky,
● možnosť vyškolenia na
kompletovanie dielov, dodávka materiálu na linku,
obsluhu
motorových vozíkov
rozvoz materiálu po montážnej linke,
– získanie preukazu VZV,
prekládka modulov pomocou manipulátora,
●
ubytovanie
zabezpečíme
skladanie prepravných paliet,
zaskladňovanie/vyskladňovanie materiálu,
Miesto práce: Bratislava
skenovanie,
pomocné práce vo výrobe
Tel.: 02/601 03 306 E-mail: personalne@ccs-sk.sk

94-0150

Ƶ

Výhody:

Náplň práce:

320056-6



PRIJMEME
SPOĽAHLIVÉ PANIE

Príjme do trvalého pracovného pomeru

Mzda

0905 799 782

94-0134

príjme strážnikov na prevádzky

24-0096

BRATISLAVSKO západ

p

32-0128

IHNED
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ZDRAVIE / SLUŽBY
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Veľkosť inzerátu 49,5 x 61,5 mm

PRIJMEME
Skladník

Za sumu

4 49 €

(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto
(Rakúsko)

9

Brutto
(Rakúsko)

.2

Mäsiar-pomocník

.9

0944 113 140

131190333

do

tto
2400 EUR/mesačne Bru

0903 431 350

do
85_0646

AK
CI
30 A

01

-2
5

%

Mäsiar

3000 EUR/mesačn
e

1.500.000
domácností

bratislavsko@regionpress.sk

Nejde Vám biznis?
Oslovujte efektívne:
efektívne

Lokálne oslovenie zákazníkov
vo vašich mestských èastiach

0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520


A  Y

  

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

PRACUJ
U NÁS

0948 952 320
0948 297 597

€
MZD A OD 850 € DO 1300

0800 500 091

www.bauservice.sk
info@bauservice.sk

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 25%
www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0147

ATISLAVAAVA

ZA 1000€

85 0637

VOLAJ IHNED:

NPCÐ˿PKWÐ
?ÐƢGTLMQRLęIMT

85_0005

 A IHNED

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
PRÁCA S PC - ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ
A INÉ ....

34-0162

personal

E U RO

ODPREDÁME STAVEBNÉ
PROJEKTY
V NEMECKU

PRÁCA V ČR

Personálna & pracovná agentúra

Personálna & pracovná agentúra

bratislavsko@regionpress.sk

