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TE
SLEDUJ
NÁS u

BRATISLAVSKO
východ
Týždenne do 94 750 domácností

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

POLIENKA aj GUĽATINA

66-0003-3

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica
0917 649 213

0905 758 469
0905 877 690

94-0121

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

6542 2387
0905 616 329

PRIJMEME
SPOĽAHLIVÉ PANIE

PALIVOVÉ
DREVO

16-0251

Najčítanejšie regionálne noviny

book
na face

UPRATOVANIE / TEPOVANIE
/ OZONOVANIE
► Upratujeme byty, domy ﬁrmy, samozrejme
umývame aj okná tepujeme, sedacie súpravy,
kreslá, matrace, koberce,.. Atď.

ZÁCLONY • ZÁVESY
GARNÍŽE

► Ozonujeme všetky priestory ( byty, domy,
kancelárie, auta,.. Atď )

Zameranie • Návrh • Šitie • Montáž
Kompletná realizácia na mieru

► Bratislava a okolie 50 km

16-0349

www.vuenne.sk / 0905 413 229

52-0104

Email: lmupratovaciesluzby@gmail.com
Kontakt: 0950 187 295

SEPTEMBER 2020

Inšpirujte sa vo Vašej najbližšej predajni
BRENO s najširším sortimentom
podlahových krytín
8x v SR /
Bratislava,
Dunajská Streda,
Liptovský Mikuláš, Martin,
Nitra, Trenčín, Trnava, Žilina

NOVÁ
KOLEKCIA
kusových kobercov
materiál 100% PP Frisé,
výber z viacej vzorov, rozmerov
a farebných kombinácií
Akcia platí do 30. 9. 2020
alebo do vypredania zásob.
Za prípadné tlačové chyby neručíme.
Ceny sú uvedené vrátane DPH.
Zobrazené fotografie sú len ilustračné.

už od

Poradenstvo
a individuálny prístup

najväčší výber

44,40 E
cena za rozmer 80x150 cm

Rezanie podlahovej
krytiny na mieru

kobercov, PVC a vinylu

bytové PVC

ponúkame tiež v šírkach

5m

BRENO.sk

/ks

Komplexné služby zákazníkom sú pre nás samozrejmosťou

Obšívanie
Váš tovar Vám
kobercov dovezieme po celej SR

Koberec aj PVC Vám
profesionálne nainštalujeme

LQ]HUDW%UHQR5HJLRQSUHVV6.B[LQGG

-15
KUPÓN NA Z¼AVU
pri nákupe

%

Platí len do 30. 9. 2020!

Vz�ahuje sa iba na tovar v predajni. Z�avy
sa nes�ítavajú. Neplatí spätne, na služby
na akciový tovar, ani na objednávku.
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& Diamond Kids
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služby, zdravie, zamestnanie
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»»

Občianska
riadková
inzercia

NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY
0905 621 229

34-0106

BRATISLAVSKO
východ

Najčítanejšie regionálne noviny
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01 AUTO-MOTO / predaj

REMESELNÍCI

02 AUTO-MOTO / iné

»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce
0940 384 665
»GLAZOVANIE VANÍ. 30 rokov
prax, 5 rokov záruka. Cena
70 €. Tel.: 0904 267 926
www.glazovanievani.estranky.sk

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
»V Topoľčanoch predám
poschodový RD/2veľkometrážne byty /byt + kancelárske priestory za 160
tisc e .Tel 0950 523 515

ELEKTROINŠTALÁCIE
»Elektroinštalácie 24 hod.
Prípojky, práca s plošinou
do 22m. Revízne správy.
Vytyčovanie káblových porúch. Pílenie stromov, orezy
aj pod napätím. Projektovanie, bleskozvody 0904
466 149

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim garáž v Bratislave.
Platba v hotovosti.
Tel.: 0918 479 756
»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507
»40r. elektrikár hľadá podnájom za protislužbu- 0944
276 171
»Kúpim vinohrad v Rači
alebo Svätom Jure. Platba v
hotovosti 0918 479 756
»Kúpim byt v Bratislave
a okolí 0903 461 817

VODA-KÚRENIE-PLYN
»Vodoinštalatér 0904 307
824
»www.vodo-instalater.sk
0903 557 127

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

08 STAVBA
09 DOMÁCNOSŤ

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

»Predám 2 dverovú viacúčelovú skriňu (vešanie, police). Cena dohodou 0908
880 728

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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
45.115
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

Komerčná
riadková
inzercia

»Ma ľov k y - r ýc hle - č isto
0905 723 981

OPRAVA CHLADNIČIEK

�������������������������������������������

»ZIMMERMANN 0905 54 74
76
»Matúš 0905 616 431

12 DEŤOM

OPRAVA PRAČIEK

13 RÔZNE / predaj

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

»Predám skartovačku. Cena
dohodou 0908 880 728

14 RÔZNE / iné
»Kúpim vzduchovku 0910
419 469
»Vypratávanie nehnuteľností pozostalostí, zadarmo. Výmenou za nepotrebné veci 0904 967 430,
0910 134 676

���������������

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO

�����������������������������
��������������������������

�����������

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

VZDELANIE / KURZY
»Kvalitná nemčina
0910 94 32 86
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KURZY
ČISTENIE
PONUKA PRÁCE
REMESELNÍCI
REKONŠTRUKCIE
ČISTENIE
BEZPEČNOSŤ
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kultúra / zamestnanie, reality, služby

bratislavsko východ

3

Opatrenia pre umelecké predstavenia
a verejné kultúrne podujatia

» red

Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je
nákladná váha a železničná vlečka.

BILLA Bratislava Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Kaufland Bratislava Mzda: 3,9996 €/h. brutto
0948 948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

Nástup ihneď.

ZUBNÁ AMBULANCIA

Práce vo výškach

0903 969 611

PONÚKAM
spracovanie komplexného
účtovníctva vrátane mzdovej
agendy, ako aj spracovanie
daňových priznaní. Cena dohodou.

Stromová 16 - Kramáre

0905 662 407

320008 - 8

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

0901 708 070
pkprenajom@gmail.com

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

16-0251

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

32-0035-3

85_0635 I 85_637

- pri vetraní vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu
vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho
trvalý chod.
Opatrenie k činnosti prevádzok a organizácii hromadných podujatí ďalej zakazuje organizovať hromadné podujatia
športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej
povahy v exteriéroch pre viac ako 1 000
osôb v jednom okamihu a v interiéroch
pre viac ako 500 osôb v jednom okamihu.
Dodržiavanie 2-metrových rozostupov medzi osobami neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov,
osoby vykonávajúce športovú činnosť,
umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatia, osoby školiace voči osobám školeným
a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi
zúčastnenými osobami nie je možné dodržať.

kozak.kopami@gmail.com

0908 329 544

62-0044

Organizátorom divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých
predstavení je nariadené:
- zabrániť vstupu na miesto umeleckej
činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela
alebo výrobe programu, ak sa u nich nameria telesná teplota nad 37,2 °C,
- vybaviť hygienické zariadenia tekutým
mydlom a papierovými utierkami,
- vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
- pred každým predstavením vykonávať
dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek,
držadiel, pultov).
Popri tom je potrebné dodržiavať tieto hygienické opatrenia:
- vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších
aj vo vnútorných priestoroch) umožniť len
osobám s prekrytými hornými dýchacími
cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť
sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,
- pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
- odporúča sa zachovávať minimálne
dvojmetrové odstupy osôb v radoch,
- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne
umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať
vyššie uvedené hygienické opatrenia,
- pravidelne dezinfikovať dotykové plochy,
- často vetrať priestory,

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

BV 20-37 strana
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63-0045

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu

020
9. 2
15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

zamestnanie, služby, relax

Najčítanejšie regionálne noviny

Výročia a udalosti

slovenskí národovci pod vedením Štúrovcov založili vo Viedni prvú Slovenskú národnú radu, ako
najvyšší politický a vojenský orgán Slovenska.

17. septembra 1382

Mária Uhorská bol korunovaná za uhorskú
kráľovnú.

HĹBKOVÉ

Karol Mikláš

TEPOVANIE
sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
www.tepovaniekm.sk
tel.: 0949 85 11 10

10-0047

16. septembra 1848

KŠX-Delta príjme

Vtipy
týždňa

*2ȅ,3 àȅß+6 à-ǳ/6:

» Učiteľka rozdáva žiakom
vysvedčenie. Ivko sa naň
pozrie a zahlási:
- Jój, pani učiteľka, veru
neurobíte radosť mojej
mame.

» redakcia

4

Základná mzda:  Í)ġÍ,#22- ÍKCQ?ĢLC
+GCQRMÍNPĉAC +GISJMT Íġ0
Ubytovanieà7"/*
)MLR?IR 0918

493 960

Mail: mhruby.idelta@gmail.com

85_0627 I 61- 0227

» Pani učiteľka matematiky dáva deťom úlohu na
riešenie:
- Dom má päť poschodí.
Na každé poschodie vedie
desať schodov. Koľkými
schodmi musíme vystúpiť,
keď sa chceme dostať na
najvyššie poschodie?
- Všetkými! - kričí okamžite
odpoveď Peťko.

3ș/, à(ǳ ),3
+à21, 1^/&ß

PRACUJ
U NÁS v ČR
MZDA OD 850 €
DO 1300€

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ

Bezplatná infolinka
0800 500 091

85_0605
FSAFF

» Učiteľka po napísaní diktátu hovorí Róbertovi:
- Čo robíš pri písaní, veď
tam máš samé chyby!
- …sím, ja sa učím s chybami.

www.konstrukter.sk

4

financie

bratislavsko východ

5

len
Akcia platí
bra
m
e
t
p
e
s
a
c
n
do ko

KAŽDÝ PRENESENÝ ÚČET
VYHRÁVA AŽ DO 300 EUR.

Bližšie informácie a súťažné podmienky získate v našich pobočkách,
na infolinke 0850 850 555 alebo na www.raiffeisen.sk/paradnyucet.
Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen. sk
32-0099

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka

Účet prenesieme za vás.
Navyše získate plyšového Ralfa a Ralfovu kartu.

RB-kampan-rodina_207x277_0820.indd 1
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hlavu hore / zamestnanie, reality

Digitálni otrokári

Neurológ Martin Stránský hovorí,
že “študenti, ktorí píšu a učia sa z kníh,
majú o tretinu lepšie výsledky ako tí, ktorí
sa učia cez obrazovku počítača.” Profesor
teológie Randall Smith z Hustonu hovorí
o výskume, kde študenti, ktorí v škole používali tablety, čítačky, počítače a laptopy
s prístupom na internet dosahovali oveľa
horšie výsledky z matematiky, prírodovedy alebo čítania ako ich rovesníci bez
týchto technológií. Existuje aj ďalšia analýza vývoja spoločnosti, ktorá uvažuje s
tým, že sa voľby budú vyhrávať pomocou
matematických algoritmov na internete
a demokraciu nahradí vláda bohatých
digitálnych firiem. Spoločnosť sa môže
rozdeliť na tri vrstvy - tých, čo vlastnia
digitálne technológie, tých, čo pre nich
pracujú a tých, ktorí budú zmanipulovaní
a zotročení.
Kedysi mali otroci na nohách ťažké reťaze, dnes majú vo vreckách karty

Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

s čipmi. Otrokári už nepotrebujú biče a
zbrane, stačia im pôžičky, médiá a zariadenia, ktoré nosíme vo vrecku a vedia o
nás viac ako my sami. Vedia všetko - kam
chodíme, s kým sa stretávame a komunikujeme, čo nakupujeme, akí sme, po čom
túžime, z čoho máme strach.
Digitalizácia je dobrá - nemusíme
rúbať stromy a vyrábať toľko papiera,
môžeme sa učiť na diaľku, ušetríme aj za
materiál a priestor na skrine so spismi,
hudobnými nosičmi, výkresmi a inými
dokumentmi. Našim deťom však nepomôžu ku šťastiu a lepšej príprave na život
tablety, digitálne knihy a internet, ale bezpečné prostredie, starostliví rodičia dobrí
učitelia.
Naši starí rodičia nemali počítače a
internet a možno ani také vzdelanie ako
mladí ľudia dnes. Mali viac zdravého rozumu, slobody a schopnosti prežiť aj v ťažkých podmienkach.
Ešte som nestretol
človeka, ktorého by
nasýtili digitálne zemiaky a našiel by
zmysel svojho
života v digitálnom svete.

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
ROBOTNÍKOVóþvýrobyðexpedície
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROVEĉþāðġþąðĝþą
KNIHÁROVEāôĉðĝþą
SKLADNÍKOV
MECHANIKAÿþûĈöāðŷòúŭò÷Ăăāþùþą
Mzda od 820 € - 1 500 €

(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)

Požiadavky:

t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

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

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

» Ján Košturiak
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Frézovanie

komínov

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

ZĽAVAEZ

K 4
U

52-0096-9

Nedávno som bol na jednej schôdzi.
Experti na ministerstve diskutovali o
tom, ako zlepšiť naše školstvo. Vraj treba digitalizovať učebnice. Neviem síce
ako digitalizované učebnice pomôžu k
lepšiemu vzdelávaniu žiakov, ale viem
si predstaviť ako pomôžu niektorým
firmám k lepšiemu biznisu.

Najčítanejšie regionálne noviny
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NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155
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6

10-0049

6

zdravie

7

75-74

bratislavsko východ
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knihy
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AIW - Hľadáme opatrovateľky
pre seniorov v Rakúsku!

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

���TO, RÝCHL���������������

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

Facebook: aiwsk

10-0075

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

34-0090

SK.ABAINNOVATOR.COM

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

32-0001-3

0918 726 754

Kritériá
pre spoluprácu :
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