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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je

nákladná váha a železničná vlečka.
0901 708 070

pkprenajom@gmail.com

34
-0

10
6

16
-0

34
9

ZÁCLONY • ZÁVESY
GARNÍŽE

Zameranie • Návrh • Šitie • Montáž
Kompletná realizácia na mieru

www.vuenne.sk / 0905 413 229
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Akcia na vstavané skrine do 35%. 
Dodanie od 3-15 dní. Záruka až 5 rokov.

 REKONŠTRUKCIE BYTOV
 VSTAVANÉ SKRINE, ŠATNÍKY
 LAMINÁTOVÉ PODLAHY
 BEZPEČTNOSTNÉ DVERE
 INTERIÉROVÉ DVERE 
 KUCHYNSKÉ LINKY NA MIERU

 PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

0903/ 344 343
Holíčska 7, Bratislava

www.vstavaneskrine.com

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

Každý týždeň: Dlhé Diely, Karlo-
va Ves, Dúbravka, Lamač, Petr-
žalka, Devínska 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
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»Výkupim motorové vozi-
dlá všetkých značiek, staré, 
nepojazdné, havarované. 
T.č.: 0905 505 129 
»Kúpim staré auto, alebo 
motocykel, aj náhradné 
diely, trofeje, všetko od mo-
torizmu. 0907 374 235 
»Odkúpim vaše staré, jaz-
dené aj havarované auto. 
Ponúknite. 0905 218 938 
»Kúpim CZ, JAWA, SIMSON, 
PIONIER alebo aj diely. 0949 
505 827 

»Predám nadštandardnú 
7-izbovú chalupu vo vyni-
kajúcom stave, v luxusnom 
prostredí Kremnických hôr, 
18km od diaľnice D1, Turč. 
Teplice 16km, Kremnica 
6km. Pozemok 1.360m2 na 
pozemku bazén, tepelné 
čerpadlo, altánok, garáž, 
dreváreň, parkovanie, bo-
hatá zeleň. Chalupa po 
rekonštrukcií, okná, dvere, 
omietky, voda, kanál, el. 
T.č.: 0948 330 226. RK nie, 
174.000 €

»Kúpim byt v Bratislave 
a okolí  0903 461 817
»Kúpim garáž v Bratisla-
ve. Platba v hotovosti. Tel.: 
0918 479 756
»Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507

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    

»Predám výhodne nové 
dvierka na kuchynskú lin-
ku, rôzne, 0919 17 62 33 
»Predám 2 dverovú viacú-
čelovú skriňu (vešanie, po-
lice). Cena dohodou 0908 
880 728

»Predám skartovačku. Cena 
dohodou 0908 880 728 

»Kúpim staré plechové 
hračky. T.č.: 0905 505 129 
»Kúpim vzduchovku 0910 
419 469 
»Vypratávanie nehnuteľ-
ností pozostalostí, zadar-
mo. Výmenou za nepotreb-
né veci 0904 967 430, 0910 
134 676

Občianska
riadková
inzercia

09 DOMÁCNOSŤ    

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

08 STAVBA    

14 RÔZNE / iné    

11 HOBBY A ŠPORT   

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

POŠLITE  SMS
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10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

»Glazúrovanie vaní 0905 
983 602
»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.es-
tranky.sk

»Elektroinštalácie 24 hod. 
Prípojky, práca s plošinou 
do 22m. Revízne správy. 
Vytyčovanie káblových po-
rúch. Pílenie stromov, orezy 
aj pod napätím. Projekto-
vanie, bleskozvody 0904 
466 149

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

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

»M a ľov k y - r ýc h le - č is to 
0905 723 981

»ZIMMERMANN 0905 54 74 
76
»Matúš 0905 616 431

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

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

»Kvalitná nemčina 0910 94 
32 86

Komerčná
riadková
inzercia

ELEKTROINŠTALÁCIE

ČISTENIE

PREPRAVA

KURZY

AUTO MOTO

PREPRAVA

OKNÁ

REMESELNÍCI

VODA-KÚRENIE-PLYN

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO

VZDELANIE / KURZY

OPRAVA PRAČIEK

PONUKA PRÁCE

REMESELNÍCI

REKONŠTRUKCIE

ČISTENIE

BEZPEČNOSŤ

OPRAVA CHLADNIČIEK

POLÍCIA PÁTRA

 Akékoľvek informácie k hľadaným osobám môžete
poskytnúť na známom telefónnom čísle 158 

alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.

VILHELM Ľuboš – hľadaná osoba
Na 51 - ročného Ľuboša Vilhelma z Bratisla-
vy vydal Okresný súd v Komárne príkaz na 
dodanie do výkonu trestu pre prečin zane-
dbania povinnej výživy. Menovaný sa zdržia-
va na neznámom mieste a doposiaľ sa nepo-
darilo zistiť miesto jej súčasného pobytu.

DIDI Roman  – hľadaná osoba
Na 34 - ročného Roman Didiho  z Bratislavy 
vydal Krajský súd v Trnave príkaz na do-
danie do výkonu trestu pre zločin podvodu.   
Menovaný sa zdržiava na neznámom mieste 
a doposiaľ sa nepodarilo zistiť miesto jej sú-
časného pobytu.

KOŠIK Marian – hľadaná osoba
Na 47 - ročného Mariana Košika  z Bratisla-
vy vydal Okresný súd v Malackách príkaz 
na dodanie do výkonu trestu. Menovaný sa 
zdržiava na neznámom mieste a doposiaľ 
sa nepodarilo zistiť miesto jej súčasného 
pobytu.
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Odkúpime Vašu nehnuteľnosť v hotovosti 
po dohode (s možnosťou 

zriadenia  doživotného užívania).                                                                                
Vyrovnáme Vaše dlhy na nájme, exekúcie,                                                          

úvery, nebankové spoločnosti 
aj tesne pred dražbou.

Sprostredkujeme predaj, prenájom 
a výmenu bytov.

Reality Gold – Bratislava s.r.o.
Prevádzka: Cukrová 14, 813 39 Bratislava                                                                                                                      

                                                                 
0905/491 888, 0903/909 888 
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Šialená doba

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nie, nejde o expresívum, šialenosť je 
úplne bežné slovenské slovo, na ktoré-
ho význam, sme, vidieť navôkol, akosi 
nadšene zabudli. Tak si teda pripomeň-
me, že šialenosť je porucha rozumových 
schopností, strata rozumového úsudku, 
pomätenosť, nepríčetnosť, bláznovstvo.

Rímsky filozof, štátnik a dramatik 
Seneca tvrdil, že šialenstvo je krátkodobý 
hnev, ktorý neovládame a nemecký spi-
sovateľ, výtvarník a politik Johann Wolf-
gang von Goethe si zas myslel, že nič nás 
neprivádza tak blízko k šialenstvu, ako keď 
sa za každú cenu a napriek všetkým argu-
mentom odlišujeme (chceme odlišovať) od 
ostatných a najmä od rozumnosti. Naopak, 
podľa Goetheho - nič neudržuje zdravý 
rozum tak spoľahlivo, ako keď žijeme oby-
čajným spôsobom s mnohými ľuďmi a pre 
mnohých ľudí. A pre úplnosť – americký 
spisovateľ Joseph Heller poukazuje na to, že 
šialenstvo je mimoriadne nákazlivé, najmä 
v prostredí, v ktorom ľudia rezignovali na 
myslenie.

Médiá už dávno prestali informovať o 
udalostiach a pustili sa – často aj s pomo-
cou intelekt urážajúcej a do očí udierajúcej 
lži do politického boja, mnohé sa správajú 
odpornejšie a nehanebnejšie, ako Rudé prá-
vo pred rokom 1989.

Mnohí šialenci, pretože ich postihla 
porucha rozumových schopností -  pova-
žujú výroky šarlatánov za sväté písmo, 
ignorujú názory a varovania vedeckých 
autorít, doba báb Váng je naspäť. Ak k 
tomu primiešame čoraz viac vzrastajúcu 
verbálnu agresivitu, ignoráciu faktu, opo-
vrhovanie ľuďmi okolo seba, nachádzame 
sa uprostred Danteho pekla. A hoci ho 
Alighieri spočiatku písal ako komédiu, 
dokonca podľa Bocaccia s prívlastkom 
„božskú“, ide o opis pekla, v ktorom Luci-
fer požiera zradcov, strážených Ábelom a 
Kainom, z ktorého nás Dante neskôr spre-
vádza do očistca, plného  pýchy, závisti, 
hnevu, lenivosti, lakomstva, obžerstva a 
smilstva. (Mimochodom to je sedem smr-
teľných hriechov.)  Mýtus o Slovensku 
padol najnovšie v prieskume agentúry Fo-
cus, podľa ktorého 75 percent obyvateľov 
tejto krajiny nie je ochotných prispievať na 
chod cirkví u nás. Ak zaprieme 
Boha, potom už môžeme za-
prieť všetko. Pravdu, fakty, 
vedu, brata, suseda, choro-
bu, čokoľvek. Lebo sme pri-
pustili šialenosť doby.

Zdravý rozum 
tým, ktorí ho ešte 
majú, želá
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Slovenská Gra�a a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygra�ckého priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
ROBOTNÍKOV výroby expedície
NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV
KNIHÁROV
SKLADNÍKOV
MECHANIKA

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

e-mail: kariera@gra�a.sk,  www.gra�a.sk 

Požiadavky:

Mzda od 820 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)
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V piatok 25. septembra si aj na Sloven-
sku pripomíname Svetový deň lekár-
nikov. V časoch, kedy v podstate celý 
svet  čelí už druhej vlne pandémie ko-
ronavírusu, sa dvojnásobne patrí spo-
menúť si aj na lekárnikov. 

Už na jar tohto roku stáli v prvej línii 
boja proti vtedy neznámemu vírusu. 
Ako túto dobu zvládli, čo robili pre našu 
ochranu, čo si myslia o nástupe druhej 
vlny a ako sa im vlastne žije, sme sa po-
rozprávali po celom Slovensku s tridsiati-
mi z nich. 

Rok 2020 je rokom veľkej celosve-
tovej skúšky. Ochorenie spôsobené 
novým koronavírusom (COVID-19) tes-
tuje tak jednotlivcov, ako aj celé štáty, 
ktoré kvôli pandémii zažívajú bez-
precedentnú dobu. V prvej línii boja 
proti koronavírusu sa v každom štáte 
ocitajú aj lekárnici. Čo vás táto nová 
situácia naučila? Odpovedá harmDr. 
Miroslava Snopková, PhD. z  Fakultnej 
lekárne v Bratislave.

Prekvapilo ma, aké rezervy ako ľudia 
a ako zdravotníci máme. Rezervy ener-
gie a nasadenia, tvorivosti a odhodlania. 
Že je dôležité zachovávať rozvahu, aj keď 
je situácia zložitá a pre všetkých aj nová. 
Zažívali sme enormný záujem pacientov 
o predzásobenie sa liekmi a osobnými 
ochrannými pomôckami, avšak nebolo 

možné zabezpečiť očakávané množstvá. 
Dezinfekčné prostriedky sme vyrábali 
nielen pre našich pacientov, ale aj pre 
pracoviská Univerzity Komenského či 
iné spoločnosti v našom okolí. Kolektív 
Fakultnej lekárne šil rúška pre pacien-
tov či pre darovanie ľuďom bez domova. 
Nikomu z nás v minulosti nenapadlo, že 
uvedené činnosti raz ako zdravotníci za-
žijeme v lekárenskej praxi.   

Prvú vlnu pandémie charakteri-
zoval všade po svete vo veľkej mie-
re najmä strach z  koronavírusu  ako 
neznámej choroby. Boli ste na taký-
to, častokrát doslova boj, pripravení? 

Odborné informácie, odporúčania au-
torít (odporúčania Slovenskej lekárnickej 
komory, krízového štábu či medzinárod-
ných odborných organizácií), komuni-
kácia s kolegami ale aj vedomosti, ktoré 
sme štúdiom nadobudli. Inakosť situácie 
ešte znásobovala spolupatričnosť. Spolu-
patričnosť nielen kolegov lekárnikov, ale 
aj študentov farmácie, ktorí dobrovoľne 
chodili pomáhať do lekární, a tiež spolu-
patričnosť pacientov. Bolo pre nás obrov-
ským zadosťučinením, keď nám pacienti 
ďakovali, že sme tu boli pre nich, napriek 
tomu, že často nebolo v našich silách za-
bezpečiť včas lieky, niektorí pacienti nám 
priniesli kávu či občerstvenie počas služ-
by.                       (pokračovanie nabudúce)

Patrí sa porozprávať sa s lekárnikmi 
z prvej línie – exkluzívne pre Regionpress

» red
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NAŠE SLUŽBY PRE VÁS:
- 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
Obhliadka, poradenstvo a cenová ponuka u Vás doma - služba zdarma !!!
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

VIZITKY

0905 719 134

>

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 799 782
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9Bratislava
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 799 782
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 9. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

Niekedy sa človek stretne s tým, že tí 
najhlúpejší ľudia, si o sebe myslia, že 
sú múdri. Ťažko sa im oponuje, lebo 
oni naozaj nevedia, čo nevedia. 

Keď im dáte funkciu a moc, prichá-
dza katastrofa - v politike aj vo firmách 
je takýchto príkladov dosť. Zdá sa mi, že 
tento rebríček hlupákov, ktorí si o sebe 
myslia, že všetkému rozumejú, celkom 
dobre dopĺňajú aj niektorí novinári. 
Hovoria o sebe, že sú strážnymi psami 
demokracie. Niekedy by stačilo, keby si 
strážili svoju pýchu, sebastrednosť a po-
cit výnimočnosti. Česť výnimkám. Nie-
ktorí novinári sú úplne mimo, pozná sa 
to už z toho, ako kladú otázky. Nevedia 
sformulovať rozumnú otázku, ale často 
podsúvajú svoju odpoveď. Vôbec sa ne-
vyznajú v problematike, o ktorej chcú 
písať, články pozliepajú z rôznych odpo-
vedí a informácií na internete. Sú aj takí, 
čo si odpovede pripravia sami tak, ako 
sa im to hodí. Vraj aby mali príbeh - svoj 
vlastný, v ktorom vôbec nejde o pravdu. 
Niektorí novinári plnia zadanie svojich 
majiteľov, ďalší si uspokojujú svoje ego. 
Niekedy si vyberú obeť a pustia sa do 
nej - účelovo filtrovanými informáciami 
a svojimi vlastnými predstavami a ná-
zormi. Každý človek má právo na svoj 

názor, lenže tí, ktorí píšu do tzv. „mien-
kotvorných médií“ by si mali viac uve-
domovať svoju zodpovednosť. Zdá sa 
mi, že všetky noviny a časopisy sa zme-
nili na bulvár. Tak ako sa nedali čítať 
noviny pred rokom 1989, lebo šírili iba 
jeden názor, mám pocit, že je to podob-
né aj dnes - šírenie ideológie, podsúva-
nie názorov a manipulácia čitateľov od 
novinárov prezlečených za odborníkov 
na všetko, moralistov, sudcov a katov. 
Kedysi som volal ľudí z médií na medzi-
národnú konferenciu o inováciách. Po-
vedali mi, že prídu, ak sa strhne medzi 
nami nejaká bitka. Ich správy vyzerajú 
presne tak - blbosti o „celebritách“, kri-
minálne správy a škandály.

Nemám rád kritikov a analytikov, 
ktorí sami nič nedokázali a iba hľadajú 
chyby na iných. Nemám rád politológov, 
ktorí rozprávajú čo 
by mal kto urobiť a 
sami neurobili nič. 
Uznávam ľudí, ktorí 
idú z vlastnou kožou 
na trh a pokúšajú sa 
zmeniť svet k lep-
šiemu.

Píšem za počítačom a je mi dobre

» Ján Košturiak
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Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov  

a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

Práce vo výškach               0903 969 611   

32
-0

00
9-

1

sterilizaciavzduchu.sk

Kontakt: 0918 454 003 

dezinfekcia vzduchu v miestnosti
za prítomnosti ľudí bez produkcie ozónu 

Vtipy 
týždňa

» V reštaurácii:
- Je tá vaša slimačia pašté-
ta naozaj zo slimákov?
- Áno.
- A skutočne iba zo slimá-
kov?
- No, keď sa už tak pýtate, 
pravdupovediac miešame 
k tomu aj trochu bravčo-
viny.
- A koľko?
- Pol na pol, jeden slimák 
jedno prasa.

» V obchode:
- Dobrý deň! Prosím si kilo 
pomarančov.
- Budete si ich želať aj 
zabaliť?
- Nie! Budem si ich kotúlať 
až domov!

» Ako sa po poľsky povie 
šampón proti lupinám?
- Pjona na glavu dľa 
odstranenja čipsov pače-
sowich. 

» Akcia v obchode s 
obuvou:
- Za každé dve topánky, 
ktoré si u nás kúpite, do-
stanete ďalšiu zdarma!

     » redakcia

WWW.REGIONPRESS.SK

AJ VY CHCETE INZEROVAŤ? 
BRATISLAVSKO@REGIONPRESS.SK
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Výtržníctvo máme definované v 
§364 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný 
zákon. 

Základnú skutkovú podstatu trest-
ného činu nám zákon opisuje ako kona-
nie, kedy osoba slovne alebo fyzicky na 
verejnom miesto prostredníctvom hrubej 
neslušnosti alebo výtržnosti napadne iné-
ho, hanobí štátny symbol, resp. historickú 
pamiatku, hrubým spôsobom ruší priebeh 
verejného podujatia alebo vyvoláva verej-
né pohoršenie vykonávaním pohlavného 
styku alebo iného obdobného správania. 
Za tieto konania hrozí páchateľovi trest 
odňatia slobody až na tri roky. Trestná 
sadzba sa však môže modifikovať, pričom 
jej znižovanie alebo zvyšovanie závisí od 
kvalifikačných faktorov, ktorými sú napr. 
osobný motív, závažný spôsob konania, 
prípadne situácia, kedy bol páchateľ už za 
obdobný čin v minulosti postihnutý.

Výtržníctvo, konkrétne fyzické na-
padnutie, môže byť v slovenskom právnom 
poriadku na základe určitých okolností 
kvalifikované aj ako priestupok. V  praxi 
nie je ojedinelé posudzovanie fyzického 
napadnutia ako priestupku proti občian-
skemu spolunažívaniu podľa §49 ods. 1 
zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch, pri-
čom zákon zaň udeľuje sankciu v podobe 
peňažnej pokuty, prepadnutia veci alebo 
ochranného opatrenia (napr. zákaz náv-
števy určitých miest, podujatí atď.). 

Práve naplnenie jednotlivých podmie-
nok opísaných v skutkovej podstate trest-

ného činu sú kľúčové pre jeho zaradenie a 
kvalifikovanie. V  prípade ak protiprávny 
čin napĺňa všetky znaky skutkovej pod-
staty, jedná sa o trestný čin, ak nie, čin je 
posudzovaný ako priestupok. 

Pre správnu kvalifikáciu protipráv-
neho činu je dôležité si kľúčové pojmy 
skutkovej podstaty definovať a priblížiť. 
Spáchanie činu verejne podľa Trestného 
zákona znamená ak je spáchaný obsahom 
tlačoviny, rozširovaním spisu, filmom, 
rozhlasom, televíziou, použitím počí-
tačovej siete alebo pred viac ako dvomi 
súčasne prítomnými osobami. Hrubou 
neslušnosťou sa podľa ustálenej súdnej 
praxe rozumie závažnejšie konanie, ktoré 
je v rozpore s pravidlami občianskeho spo-
lužitia (napr. tvrdé nadávky alebo fyzické 
urážky ako je strčenie alebo facka). Výtrž-
nosťou sa rozumie konanie, ktoré závaž-
nejším spôsobom narúša verejný poriadok 
a pokoj. Na rozdiel od hrubej neslušnosti, 
výtržnosť spočíva v  závažnejšom a  spra-
vidla aj v násilnom konaní.

Pre kvalifikáciu činu ako trestného 
činu sa taktiež vyžaduje aj ublíženie na 
zdraví, v opačnom prípade bude čin posu-
dzovaný a sankcionovaný podľa zákona o 
priestupkoch.

Výtržníctvo: trestný čin / priestupok

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

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

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.
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Bratislava • Malacky

www.rolvex.sk
0905 485 891

garážové brány
predokenné

rolety
ploty, brány

VÝRAZNÉ  Z¼AVY

VÝHLIADKOVÝ LET

ZADARMO!
pri nákupe nad 2000 EUR

E-mail: bratislavsko@regionpress.sk
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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Počas jarných mesiacov sa zastavila 
krajina. Niektorí „podnikatelia“ na-
riekali a písali listy vláde. Skutoční 
podnikatelia a inovátori inovovali. 

Vzniklo veľa zaujímavých riešení 
vo veľmi krátkom čase. Ukázalo sa, že 
krehké firmy sa pri neočakávaných krí-
zach rozkladajú a antikrehké spoločnos-
ti z nich vychádzajú silnejšie.

Pred pár týždňami sme si s chlapca-
mi okolo Ľuba Šveca v Inovate Vráble po-
vedali, že by sme mohli urobiť inovačný 
festival týchto firiem. Vraj si takéto akcie 
vyžadujú mesiace príprav a státisíco-
vé rozpočty. Nemali sme ani jedno ani 
druhé. Za niekoľko týždňov a niekoľko 
tisíc eúr vznikla výborná akcia. Perfekt-
né diskusie na workshopoch a výborné 
debaty priamo s majiteľmi firiem a ino-
vátormi pri dielach, na ktorých pracujú. 
Nepotrebujeme si dávať kravaty a obleky 
a chodiť na honosné výstavy. Najlepšie 
sa cítime v dielni, kde hučia stroje, vonia 
olej a vládne pracovný neporiadok.

Zástupcovia Európskej komisie ho-
vorili o tom, že je veľmi veľa peňazí v 
rôznych balíčkoch na podporu inovácií 
a výskumu. Prišli nás podporiť aj blízki 
spolupracovníci Eduarda Hegera a Ve-
roniky Remišovej a diskutovali sme so 

zástupcami Amcham a SAPIE o spolu-
práci. Zástupcovia z Ministerstva Hos-
podárstva neprišli. Ich šéf sa vyjadril, že 
zrušiť „jeho inovačné agentúry,“ ktoré 
nikdy nič neinovovali a minuli hromady 
peňazí, je šialenstvo. Šialenstvo je však 
nezmeniť nič a očakávať iné výsledky.

Diskutovali sme aj o našej výzve 
vláde, ktorú Úrad vlády preposlal na 
vybavenie Ministerstvu hospodárstva a 
oni ju, ako vždy, asi hodili do koša. Na 
Hospodárstve nič nové.

Ideme ďalej – rozbiehame projekty 
postavené na slovenských riešeniach 
eBikov, Agrokruh a automatizáciu v 
poľnohospodárstve, robíme na Smart 
riešeniach pre mestá a priemysel, na 
automatizácii a robotizácii v menších 
podnikoch, na modulárnych stavbách, 
Škole modularity a spájaní inovátorov v 
regiónoch.

Inovátori sa stretli vo Vrábľoch

» Ján Košturiak  (redakčne krátené)
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Lešenári a stavbári pozor!

+421 907 780 698 / +421 948 672 122 
cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú prácu na turnusy
plat od 15,00 € - Nemecko
alebo od 15,50 € - Švédsko
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A.I.I. Technické služby s. r. o. 
prijme ihneď

Letná údržba ciest a komunikácií v BA 
0911 / 721 409, recepcia@aii.sk

Základná zložka mzdy + príplatky
 a ODMENY

 VODIČ "B", "T" -  700 € mesačne brutto 
+ osob. ohodnotenie

 VODIČ "C" -  od 805 € mesačne brutto 
+ osob. ohodnotenie
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Záhorskej Bystrici

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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BRIGÁDA V BA IHNEĎ
- pomocné práce v logistike BA  4 € / hod. (brutto) len muži 
- pomocné práce v tlačiarni BA 3,60 € / hod. (brutto) muži + ženy

+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok 
BEZ UBYTOVANIA

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Bratislave

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,9996 €/h. brutto
Nástup ihneď.

94
-0

12
10905 758 469 

0905 877 690 

PRIJMEME 
SPOĽAHLIVÉ  PANIE 

na upratovanie 
kancelárskych priestorov  

od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto

 HĽADÁ 
KOLPORTÉROV

na roznos 
novín 
počas víkendov 

na dohodu

KARLOVA VES -  min. 7,30 EUR brutto za roznos
LAMAČ - min. 6,14 EUR brutto za roznos
ZÁHORSKÁ BYSTRICA - min. 18 EUR brutto za roznos

+ príplatky: vačší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

INFO: 0907 887 362, Po - Pia od 8.30 do 16.30
dist.bratislavsko@regionpress.sk

 

Najčítanejšie regionálne noviny  

BRATISLAVSKO
západ

WWW.REGIONPRESS.SK

INZERCIA
0905 799 782

VIZITKY
0905 719 134
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Vstavané skrine
na splátky

®

www.lk-servis.sk

0918 531 177
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AIW - Hľadáme opatrovateľky 
pre seniorov v Rakúsku! 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Prijmeme nových zamestnancov 
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0800 500 091.
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