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02/659 674 21, 0905 621 229

BRATISLAVSKO
východ

0911 990 463

24-0065
16-0170

PALIVOVÉ DREVO

ZUBNÁ AMBULANCIA
Stromová 16 - Kramáre
0905 662 407

6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK

AMBULANCIA IMPLANTOLÓGIE
0907 709 992

66-0007-3

0903 969 611

32-0050-2

Práce vo výškach

0903 194 918

Týždenne do 57 000 domácností

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

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

OPRAVA
starožitného nábytku

nazarbabinski@gmail.com

32-0005-6

Najčítanejšie regionálne noviny

16-0085
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NÁTER STARŠÍCH
DVERÍ A OKIEN

Č. 25 / 21. JÚN 2019 / 23. ROČNÍK

ˇ
TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY PRÍSTRESKY
ALTÁNKY BALKÓNY
DREVO - HLINÍK - OCEĽ - SKLO - PLECH - BRAMAC
BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

22
rokov

RÁMOVÉ ZASKLENIE

ZÁHRADNÉ DOMČEKY

promontglass@promontglass.sk

0915 135 811

www.promontglass.sk

0918 623 064

52-0017-19

Od zákl ado v až po stre chu ...

PRÍSTREŠKY PRE AUTÁ
87-0009

PROMONT GLASS s.r.o.
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BRATISLAVSKO
Nástup na rodičovskú dovolenku
východ

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 (57.000 domácností)
Každý týždeň: Rača, Trnávka,
Slovnaft, Vrakuňa, Dolné Hony,
Podunajské Biskupice, Nové
Mesto, Ružinov, Nivy, Staré
Mesto, Vajnory

REMESELNÍCI

HĹBKOVÉ

Karol Mikláš

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

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

VODA-KÚRENIE-PLYN

PALIVOVÉ
DREVO

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

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000
31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

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

KLIMATIZÁCIE

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

»0905 616 431

ČISTENIE
PONUKA PRÁCE
ÚČTOVNÍCTVO, MZDY
DOVOLENKA
KRTKOVANIE
REMESELNÍCI

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

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY
PREDÁM
PRE KRÁSU
KÚPIM
VZDELANIE

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

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY
»Maľov k y- r ýchle - č isto
0905 723 981
»Maľby nátery stierky
0949 576 829

OKIEN
0903 791 159

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

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

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

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

POLIENKA aj GUĽATINA

Nie boty,
botník, ale topánkovník.

Západné Slovensko
57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

»Elektroinštalácie 24 hod.
Prípojky, práca s plošinou
do 22m. Revízne správy
0904 466 149
»www.vodo-instalater.sk
0903 557 127

Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

ELEKTROINŠTALÁCIE

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

Slovenčina naša

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

»Glazúrovanie vaní
0905 983 602
»GLAZOVANIE VANÍ. 29 rokov
prax, 6 rokov záruka. Cena
70 €. Tel.: 0904 267 926
www.glazovanievani.estranky.sk

10-0029

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

Rodičovskú dovolenku možno chápať
dvoma spôsobmi. V prvom prípade nasleduje po uplynutí materskej dovolenky a bez
rozdielu na ňu môže nastúpiť matka alebo
otec dieťaťa. V druhom prípade je to obdobie považované za materskú dovolenku, ale
v zastúpení otcom, čiže prípad, keď starostlivosť o novonarodené dieťa vykonáva otec.
V nasledujúcom texte sa zameriame na
prvý prípad. Na prehĺbenie starostlivosti o
dieťa môže matka aj otec dieťaťa požiadať
zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku.
Nakoľko nemusí nástup na rodičovskú
dovolenku nasledovať bezprostredne po
materskej dovolenke, začína rodičovská
dovolenka vtedy, keď o ňu zamestnanec požiada svojho zamestnávateľa. Je potrebné
mať na mysli, že nárok na rodičovskú dovolenku platí najviac do dosiahnutia 3 rokov
života dieťaťa. Táto dovolenka sa poskytuje
v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však
najmenej na jeden mesiac, avšak nie dlhšie
ako do dňa, v ktorom dieťa dosiahne 3 roky
veku. Rozdielna situácia nastane v prípade
dieťaťa, ktorého zdravotný stav si vyžaduje dlhšiu osobitnú starostlivosť. V prípade
dieťaťa, ktorého zdravotný stav si vyžaduje
osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný umožniť zamestnancovi, ktorý o to
riadne požiada, rodičovskú dovolenku až
do dňa, kedy dieťa dosiahne 6 rokov veku.
Rodičovská dovolenka môže byť čerpaná aj opakovane, resp. prerušovane
(po prerušení je možné opätovne požiadať

o ďalšie čerpanie). Zamestnávateľ sa môže
so zamestnancom dohodnúť aj tak, že rodičovskú dovolenku možno poskytnúť najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 5 rokov
veku, a ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 8 rokov veku, a to najviac
v rozsahu, v ktorom sa táto dovolenka nečerpala. Zamestnanec teda môže posunúť,
resp. odložiť čerpanie rodičovskej dovolenky o dva roky. Jej rozsah však ostáva nezmenený. To znamená, že ak si zamestnanec
vyčerpal túto dovolenku v plnom rozsahu,
logicky už nemá možnosť ju posunúť alebo odložiť. Zamestnanec musí písomne
oznámiť zamestnávateľovi najmenej
jeden mesiac vopred predpokladaný
deň nástupu na rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň jej prerušenia,
skončenia a tiež akékoľvek zmeny týkajúce sa týchto údajov. Na záver možno
konštatovať, že zamestnanec (žena či muž)
môže, ale nemusí čerpať rodičovskú dovolenku a zamestnávateľ je naopak povinný
poskytnúť rodičovskú dovolenku zamestnancovi, ktorý o ňu požiadal a spĺňa zákonom stanovené podmienky.

16-0170

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

(práva a povinnosti zamestnanca)

24-0019

Martinčekova 17
BRATISLAVA
bratislavsko@regionpress.sk

Redakcia:

Komerčná
riadková
inzercia

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

KURZY
AUTO MOTO
OKNÁ
PREPRAVA
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K eKase sa všetci nedostanú, výrobcovia nestíhajú

Pokutovať zatiaľ nebudú, ak...

Hoci sa termín spustenia eKasy
1.júl blíži, nie všetci podnikatelia
sa k nej aj reálne dostanú. Objednávku síce zrealizovali, no výrobcovia ich požiadavku nie sú schopní naplniť.

eKasa však zostáva zachovaný a je ním
1.júl 2019.

Ministerstvo prichádza
s návrhom riešenia problému

Vedenie ministerstva a finančnej
správy prišlo s návrhom ako ochrániť
V minulom týždni evidovala finanč- podnikateľov pred tým, aby doplatili
ná správa takmer 185 000 pokladníc na skutočnosť, že výrobcovia pokladaktívnych v systéme eKasa. Je to 77% zo ničných riešení nie sú schopní pokryť
všetkých dnes používaných pokladníc. všetky objednávky na dodanie pokladVšetkým, ktorí si splnili svoju povinnosť níc. Finančná správa preto v spolupráci
a požiadali o pridelenie kódu a objedna- s ministerstvom prijala opatrenie, ktoré
je v prospech podnikateľov. „PodnikateTermín sa nemení
lia, ktorí splnia tri základné podmienky,
Pri kontrolách nebude finančná sprása nemusia báť v prechodnom období
va do 30.septembra pokutovať podpokutovania, ak nebudú evidovať tržby
nikateľov, ktorí splnia uvedené podv systéme eKasa. Ale to iba za predpomienky, teda:
kladu, že požiadajú o kód eKasa do 30.
-požiadajú o kód eKasa do 30. júna,
júna a stiahnu si inicializačný balíček,
-stiahnu si inicializačný balíček,
preukážu sa záväznou nevybavenou
-preukážu sa záväznou objednávkou
objednávkou na certifikovanú eKasu
na certifikovanú eKasu od výrobcu a
od výrobcu a evidujú tržby v pôvodnej
evidujú tržbu v pôvodnej kase.
kase,“ vysvetlil podrobnosti o navrhoZároveň však platí, že okamžite po
vanom riešení minister financií Ladislav
dodaní cerfitikovaného riešenia muKamenický. Finančná správa uvádza, že
sia prejsť na systém eKasa.
spravila všetko pre to, aby sa podnikatelia na systém eKasa mohli pripojiť.
li si pokladničné riešenie, ale aj napriek Nemá však žiadny dosah na nepripravetomu nemajú eKasu, vyjde finančná nosť niektorých výrobcov a ich technicspráva a ministerstvo financií v ústre- ké a ľudské kapacity, zároveň tiež nechty tým, že nebudú pokutovaní. Termín ce, aby situácia postihla samotných
spustenia úplnej prevádzky systému podnikateľov, ktorí za výrobcov pok-

zdroj stevepb pixabay

ladníc nenesú žiadnu vinu. „Vidíme, že
podnikatelia mali snahu splniť si svoje
zákonné povinnosti, čoho dôkazom je
vysoký počet podaných žiadostí o kód
eKasa. Chceme im poskytnúť riešenie,
pri ktorom nedoplatia na nepripravenosť výrobcov. Pozorne totiž sledujeme
vývoj na trhu a aj my vnímame odkazy,
že niektorí výrobcovia nie sú schopní
dodať požadované množstvo eKás,“ informovala prezidentka finančnej správy
Lenka Wittenbergerová. Vedenie ministerstva a finančnej správy sa tiež zhodlo,
že mnohí výrobcovia si prípravu pokladničného riešenia nechali na poslednú chvíľu a poniektorí sa k daňovým

131190243

0944 113 140

ilustračné foto

AF TRADE SLOVAKIA s.r.o.

0944 114 930 • 0902 156 516 www.aftrade.sk

PLASTOVÉ ROLETY

do 125 €

do 175 €

do 195 €

RENOVÁCIA

59-0091

Montujeme aj na tenké rámy okien v zateplených bytovkách

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

európska jednotka v renováciách

32-0010-2

°
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subjektom nesprávali transparentne a
zavádzali ich. Finančná správa eviduje
aj oneskorenie dodávok u softvérových
domov, ktorým výrobcovia nedodali
podklady v dostatočnom predstihu, prípadne čakali na výrobcov, ktorí nemajú
certifikát.„Keďže nám na našich klientoch záleží a v žiadnom prípade nechceme ohroziť ich podnikanie, vychádzame
v ústrety požiadavkám, aby si aj naďalej
mohli plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona,“ povedala prezidentka
finančnej správy Wittenbergerová.
Informácie poskytla Finančná správa
Slovenskej republiky
Redakčne spracovala Renáta Kopáčová
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

(dokončenie)
Keď sa hovorí o mediteriánskej diéte
(MD), mnohým napadne pizza, gyros,
falafel, cestoviny lasagne, prípadne
dlhý biely chlieb. Je to však úplne inak.
Táto diéta obsahuje vo veľkej miere čerstvé ovocie a zeleninu, orechoviny, rybu,
ako aj olivový olej.
Typické pre MD:
ɧ2EVDKXMHYHĀD]HOHQLQ\RYRFLDRUHFKRY
strukovín, ktoré sú prirodzenou súčasťou
väčšiny receptov.
ɧ 2UHFK\ D RULHģN\ V¼ SRUXNH DNR ]GURM
rýchleho občerstvenia, namiesto sladkostí. Stačí 5-10 kusov denne, podľa veľkosti.
ɧ &HOR]UQQ« SRWUDYLQ\ QDPLHVWR W¿FK ]
bielej múky.
ɧ %\OLQN\ VD SRXŀ¯YDM¼ QD RFKXWHQLH
WDNPHUNDŀG«KRMHGOD
ɧ5\E\YVWUDYHV¼DVSRĊNU£WW¿ŀGHQQH
– tuniak, losos, pstruh, makrela, sumec,
sleď; morské plody.
ɧ=ULHGNDY£NRQ]XP£FLDÏHUYHQ«KRP¦VD
Porcia červeného mäsa by mala mať veľkosť asi balíčka kariet, nie viac.
ɧ1DKUDGHQLHPDVOD]GUDYģ¯PLWXNPLSUHdovšetkým olivovým olejom. Vyhýbanie
sa margarínom.
ɧ 5R]XPQ« SULM¯PDQLH V\URY MRJXUWRY
YDM¯ÏRNK\GLQ\-HG¶OHŀLW«QH]DPLHĊDħVL

tvrdé syry s hlavným jedlom.
ɧ 3UHIHUXMH FHOR]UQQ¼ U\ŀX D FHOR]UQQ«
cestoviny.
ɧVyhýba sa slanine, klobásam a mäsovým
výrobkom s vysokým podielom tukov.
ɧ8SUHGQRVWĊXMHVH]µQQHSRWUDYLQ\
ɧ 3RK£U Y¯QD DOH SR]RU W\SLFN£ VWUHGRmorská diéta neobsahuje viac ako pohár
vína denne.
=GUDYLX SURVSLHYD YHĀD DQWLR[LGDQWRY
a vlákniny z ovocia a zeleniny, z celozrnných výrobkov a orechov, n-3 mastné
kyseliny v olivovom oleji a rybách, polyIHQRO\YRY¯QHRYRF¯]HOHQLQHWULHVORYLQ\
v bylinkách. Suma – sumárum: Stredomorská strava dokázateľne predlžuje
život a chráni pred vznikom chronických ochorení.
1HVPLHPH ]DE¼GDħ ŀH PHGLWHUL£QPXV¯Q£MVħGRVWDWRÏQ¿
VN\ÏORYHNVLYŀG\PXV¯Q£MVħGRVWDWRÏQ¿
čas na jedlo, a pretoo nie je
ti, sezhltnuté v náhlivosti,
diac pri televízii alebo
né a
pri počítači. Pokojné
anie
pohodlné stravovanie
MH URYQDNR G¶OHŀLW« DNR
to, čo sa dostane na
tanier.

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.

Čistiareň SUNIX

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

Mlynarovičova 18,
Bratislava – Petržalka

32-0003-6

Mediteriánska diéta

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Frézovanie

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

RK Okná s.r.o

kvalita za rozumnú cenu

OK NO V P LNEJ VÝBAVE
TIENIACA TECHNIKA

ZĽAVA

EREZ

ZASKLIEVANIE
ZADARMO

NAMI M

Firma ANTAL
PREDAJ A MONTÁŽ

VACÍCH
ZASKLIE OV
M
É
T
S
SY
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AKCIA na rok 2019 podľa výberu

interiérové dvere

ĂĄŖøðúýðÿāĎóûþúąôăøýþąŭóāűøðú
Ăøôśúðÿāþăø÷üĈĉĄ
yýþűĂăôąýĎĉĽðąðZÿāøþñùôóýĎąúôYEZĉðĂúûôýı

široký sortiment
farieb

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)

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

www.bomax.sk

94-0005-1

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

ZĽAVA

-1am0in%
ované

na l

dvere

tel: 0905 582 664, e-mail: antalotto@centrum.sk

www.dvere-antal.sk
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07-0013

,
NÝ SERVIS
POZÁORNUTOČVANÝCH SYSTÉMOV

0905 383 034
34
rkokna@zoznam.sk

INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE

BALKÓNOV A LODŽIÍ
JEME
POSKYTU

333€

36-0097

iba za

15-0004

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

6
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ZAMESTNANIE
/ SLUŽBY
EDITORIÁL / SLUŽBY
Slovenčina naša
Nie bezo
zbytku, ale bez zvyšku.
Slovenčina naša
Nie
bezvadný, ale bezchybný.

01 AUTO-MOTO / predaj

07 REALITY / iné

02 AUTO-MOTO / iné

»Predám mobilný dom, 40
m2, zariadený, 15 tis.
0905 603 500
»Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt 35 km od Bratislavy. Tel. 0903 765 606
»Kúpim vinohrad v Bratislave, Svätom Jure, Pezinku a
okolí 0918 479 756
»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507
»Kúpim garáž v Bratislave.
Platba v hotovosti
0918 479 756
»Kúpim väčší alebo menší
byt v Bratislave
0918 479 756

príjme strážnikov na prevádzky

03 BYTY / predaj

BILLA Bratislava Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Kaufland Bratislava Mzda: 3,5868 €/h. brutto

»Predám 2-izb byt v Ma Juh, posch. 1/8, 50 m2, +
pivnica, cena 75.000 €.
Tel. 0948 091 425

Nástup ihneď.
0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0007

>

34

0905 719 1

Občianska
riadková
inzercia

»Kúpim havarované alebo
motoricky poškodené auto,
motocykel.
Tel. 0905 218 938

SBS GUARDING s. r. o.

VIZITKY

Občianska
riadková
inzercia

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj

A.I.I. Technické služby s. r. o.

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

prijme ihneď
Ručný pracovník - 680,- Eur mes. brutto
KOSEC ručný krovinorez - 770,- Eur mes. brutto
VODIČ "B" - 824 € mesačne brutto
VODIČ "T", KUBOTA - 824 € mesačne brutto

garancia platu 1000 €/mes.

Buď súčasťou našej
montážnej partie v Bratislave

VODIČ "C" - 1.150 € mesačne brutto
UPRATOVAČKA na ½ úväzok - 365,- Eur mes. brutto

Ponúkaný plat od 1000-1200 €
v závislosti od výkonu

DISPEČER PREVÁDZKY - 1.400,- Eur mes. brutto
SEKRETÁRKA - 1.100,- Eur mes. brutto

Osádzanie brán, montáž prístupových
systémov, poštových schránok,
murárske vysprávky

HOSPODÁR - 1.100,- Eur mes. brutto

Životopis zaslať na email: marpol@marpol.info

07 REALITY / iné
52-0093

Základná zložka mzdy a ODMENY,
možnosť UBYTOVANIA ZDARMA

INZERCIA

Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

0905 799 782

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

Príjmeme
spoľahlivé panie

*
(0$"&41"
   

Mzda od 800 € - 1 100 €
[UPIP[ÈLMBEOÈ[MPäLBN[EZPEû QSÓQMBULZEPû

Požiadavky:
t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

Bližšie informácie:
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ROBOTNÍKOVóþvýroby,expedíciealisovne
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROV-ĉþāðġþąðĝþąðāôĉðĝþą
MECHANIKAÿþûĈöāðŷòúŭò÷Ăăāþùþą
STROJNÍKAôýôāöôăøòúŭò÷ĉðāøðóôýı
SKLADNÍKOV, EXPEDIENTOV
ELEKTRONIKOV

tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111
e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk

»Kúpim byt v Bratislave
0948 008 910
»Kúpim stavebný pozemok
v Bratislave vhodný na
stavbu rodinného domu.
Nie RK 0918 479 756

 *)!
'&5
!%/(0*

PRIJME IHNEĎ

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

Kontakt: 0905 758 469
0905 877 690

06 POZEMKY / predaj

Vodičský preukaz skup. B nutnosťou !
94-0104

Údržba ciest, komunikácií a zelene v BA
Hrabinská 0948/652104, recepcia@aii.sk

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0017

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

»Predám starší rodinny
dom v Studienke.
Tel č. 0904 697 404
»Predám novostavbu 4 izb.
RD tesne pred dokončením typu bungalov 333 na
575m2 pozemku v Šenkviciach, 133.000 €, 0911 771
577, RK nevolať.
»Predaj 4-izb. rodinného
domu blízko centra PK,
Vajanského ul., tehlový,
zateplený, jednopodlažný,
po čiast. rekonštrukcii a el.
rozvodov, plast. okná, podlahová plocha domu 272
m, parkovanie pred domom,
príp.vo dvore, 259.900,- €,
0915 391 432
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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
»Kúpim haki lešenie,
0908 532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim rôzne starožitnosti
aj poškodené.
Tel.: 0903 753 758
»Kúpim staršiu vzduchovku
alebo babetu.
Tel. 0907 374 235

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
»Predám jelenie parohy,
trofeje, poľovnícku výstroj
a taniere zdobené poľovníckou tématikou.
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
16 ZOZNAMKA

CHCETE
SI PODAŤ
INZERÁT?
pošlite SMS

7
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STAJAN SLOVAKIA
PRIJME:

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

MUŽOV AJ ŽENY

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

- MONTÁŽ PODLOŽIEK,
PRUŽINIEK, GUMIČIEK...

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

(jednoduchá a fyzicky nenáročná
práca zameraná na zručnosť)

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Facebook: aiwsk

32-0063

33-0025

www.aiw.sk

UBYTOVANIE ZDARMA
+ STRAVNÉ LÍSTKY
KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

85_0410

(3,85€/HOD. + 150€ BONUSY
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU
+ 1,20€/HOD. NOČNÁ)
Miesto práce: MYJAVA

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

KURZ SBS
v BRATISLAVE

kurz začína 22. 7. 2019
CENA

195 €

pre dlhodobých zákazníkov
v Nemecku na pozície:

1SFCMJäÝJFJOGPSNÈDJF
OÈTQSPTÓNLPOUBLUVKUF
t̓
t̓̓
tKBOTVUPS!JGBNSFEF
tTUFGBOTVUPS!JGBNSFEF

Prijmeme do TPP aj na DOPČ
pracovníkov SBS v BA

t.0/5²3TUBWFCOâDILPOÝUSVLDJÓIÈM
t.0/5²3.&$)"/*,QSFÞESäCVWZTPLP[EWJäOâDIQMPÝÓO
t.0/5²3[BSJBEFOÓLPOÝUSVLDJÓOÈLMBEOâDIBVUPNPCJMPW
t&-&,53*,«3TQMBUOâNPTWFEŘFOÓNfBäf
6CZUPWBOJFISBEFOÏTQPMPŘOPTƃPV

hľadá CNC operátorov
do Nemecka

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

34-0112

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 12,50€ netto
nástup možný ihneď

45-0201

0ENFOBPEȽ

okamžité zaradenie
do kurzu OS
ubytovanie zdarma
nástup ihneď
plat 4 € / netto
Tel.: 0903 419 969 , 0903 740 643
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52-0100

HĽADÁ
ŽIVNOSTNÍKOV

Evidovaní na Úrade práce
môžu mať kurz ZADARMO!

85_0418

85-0005

IFA – mre SK s.r.o.

0904 001 475
32-0095

Volajte:

8
16
EDITORIÁL / SLUŽBY

VLASY ZNOVA

RASTÚ

Odkaz pre Zlatka z Myjavy, Katarínu z Martina a Petra
z Trnavy, ktorých trápi ubúdanie vlasov, nám poslal
Stano z Bratislavy.

OBNOVA STRIECH

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

32-0093

KVATROFIN s.r.o., Škarniclovská 1,
909 01 Skalica, tel.: 034 / 664 74 35

85 0026

Pána Stana otravovalo rýchle ubúdanie vlasov s vytváraním
nepríjemných kútov na čele až do chvíle, než sa stretol so
špeciálnými prípravkami SALON TEXTURES - terapeutický
šampón za 23 € a kondicionér 16 €, podotýka, že je dôležité
používať súčasne! Prípravky užíva dva mesiace a nemôže si
ich vynachváliť, pretože u neho vraj došlo k rekonvalescencii
vlasových vačkov, k obnoveniu ich životnej funkcie a k
novému rastu vlasov tam, kde sa už zmiernil s plešinou.
Poslal nám i adresu, kde je možné účinné výrobky objednať
i na dobierku.
Je to:

Slovenská firma

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE !

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
NON STOP lin
BITÚMENOVOU LEPENKOU
ka
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

0944 720 932

t ZÁRUKA MINIMÁLNE
20 ROKOV
VYKONÁVAME OPRAVY:
t
NAJLEPŠIA
CENA
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
t ŽIADNA ZÁLOHA
obnova plochých striech technológiou COPERNIT t PRVOTRIEDNA
záruka minimálne 20 rokov
KVALITA
Týždeň na
m
Chorvátsko
Pagu aj
s dopravou

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

terasy

zimné záhrady
splátky od 35 €

splátky od 149 €

splátky od 98 €

ZĽAVY NA JÚN 35%

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0102

www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 350 €

8
16

TEL: 0948 479 714
www.daka.sk

409 €
249 €

94-0106

-39%

