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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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0905 877 690 

PRIJMEME 
SPOĽAHLIVÉ  PANIE 

na upratovanie 
kancelárskych priestorov  

od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto
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KÚPIM BYT
V BRATISLAVE

Tel. 0949 220 180
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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
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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 
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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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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.
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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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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

InZerCIA
0905 799 782
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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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»Kúpim simson, jawu 90 aj 
diely. 0949 505 827 

»Predám 3-izb byt v Malac-
kách. Tel. 0905 442 325 

»Prenajmem 3-izb byt v 
Malackách. Tel. 0905 320 
880 

»Predám SP 10 ár v Gaja-
roch (9 km od Malaciek). 
Tel. 0905 442 325 

»Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507
»Kúpim byt v Bratislave 
a okolí  0903 461 817

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Predám 2 dverovú viacú-
čelovú skriňu (vešanie, po-
lice). Cena dohodou 0908 
880 728

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

13 RÔZNE / predaj    

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

07 REALITY / iné    

12 DEŤOM    

11 HOBBY A ŠPORT   

»Kúpim staré hokejové kar-
tičky Slovana. 0908 876 
988
»Kúpim vzduchovku 0910 
419 469

»Prácu hľadám ako stráž-
nik objektu, stavby, chaty. 
Mám SBS preukaz typ S. 
Tel. sms 0905 980 108 

Občianska
riadková
inzercia

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

POŠLITE  SMS
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14 RÔZNE / iné    

»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce 
0940 384 665

»Tepujem hĺbkovo a ekolo-
gicky. Petrík 0907 152 995 

»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

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

»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

Komerčná
riadková
inzercia

ELEKTROINŠTALÁCIE

PREPRAVA

KURZY

AUTO MOTO

ZVIERATÁ

PREPRAVA

PREPRAVA

OKNÁ

REMESELNÍCI

VODA-KÚRENIE-PLYN

VODA-KÚRENIE-PLYN

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO

VZDELANIE / KURZY

OPRAVA PRAČIEK

OPRAVA PRAČIEK

PONUKA PRÁCE

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

REMESELNÍCI

REKONŠTRUKCIE

ČISTENIE

BEZPEČNOSŤ

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA CHLADNIČIEK

NEHNUTEĽNOSTI
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA

Predám 1 izbový byt 
v Dunajskej Lužnej za 78 000 €. 

Roll door, balkón, pivnica.

Tel. 0949 220 180
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Výmena tesnenia
a oprava

všetkých druhov
a typov

OKIEN
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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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. Možnosť ubytovania.

POLÍCIA PÁTRA

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

alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.

ČERVEŇÁK Marián– hľadaná osoba
Po 57-ročnom Mariánovi Červeňákovi zo 
Sabinova je vyhlásené pátranie ako po ob-
vinenej osobe na základe žiadosti povere-
ného príslušníka PZ v Bratislave pre prečin 
výtržníctva. Menovaný sa zdržiava na ne-
známom mieste a doposiaľ sa nepodarilo 
zistiť miesto jeho súčasného pobytu.

HARSÁNYI Imrich  – hľadaná osoba
Na 40- ročného  Imricha Harsýnyiho  z Bra-
tislavy vydal Okresný súd v Bratislave prí-
kaz na zatknutie pre zločin vydierania. Me-
novaný sa zdržiava na neznámom mieste 
a doposiaľ sa nepodarilo zistiť miesto jej 
súčasného pobytu.

HIDEGHÉTI Ľudovít – hľadaná osoba
Na 47 - ročného Ľudovíta Hideghétiho a  z 
Bratislavy vydal Okresný súd v Bratislave 
príkaz na zatknutie. Menovaný sa zdržiava 
na neznámom mieste a doposiaľ sa nepo-
darilo zistiť miesto jeho súčasného pobytu.

vIZITKY
0905 799 782
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Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Viac informácií o podmienkach parádnej pôžičky s úrokom 0 % ročne a Raiffeisen pôžičky  
s odmenou získate v pobočke alebo na www.raiffeisen.sk/pozicka.
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Požičajte si 2 000 EUR, vrátite nám 2 000 EUR.
Parádna pôžička bez úrokov, poplatkov a skrytých podmienok vás nezaťaží.

0 % ÚROK ROČNE
NA PÔŽIČKY AŽ DO 2 000 EUR

RB_pozicka_jesen_207x277_1020.indd   1 13/10/2020   15:06
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Máme to za sebou

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ale nie všetci, dodávam druhým dy-
chom. Ako povedal predseda vlády, 
niektorí si už môžu užívať slobodu a 
iní musia zostať sedieť doma na zadku 
zavretí. 

Je to parafráza, ale podstata odkazu 
zostala. Jedni si môžu užívať a iní majú 
basu. Rovnosť pred zákonom. Zákaz dis-
kriminácie v praxi. Alebo takto – príklad 
z praktického života. Babička, vo veku 
92 rokov, zázrak, že človek v takom veku 
ešte žije a dokáže sa sám premiestňovať, 
„ušla“ dcére, u ktorej býva, z domáce-
ho väzenia a chcela na cintoríne zapáliť 
sviečky na hroby svojich blízkych. Možno 
naposledy, vzhľadom na jej vek.

Nejaký dobrácky „zodpovedný“ ob-
čan ju udal a policajt ju zatkol. Lebo mu-
sel. Lebo to nariadili, na základe akýchsi 
neexistujúcich zákonov a v rozpore s tými 
existujúcimi. Policajt je v tom chudák tak 
isto ako tá babička. A jej dcéra sa teraz ide 
zblázniť, vyvoláva od „Piláta k Herodeso-
vi“, aby svoju matku, teraz už kriminál-
ničku, oslobodila.

Nebol som na testoch. Nie zo vzdo-
ru, ale pre dispenzárnu diagnózu a od-
poručenie lekára. Sedím doma. Akoby 
som doma nesedel už od konca februára 
– dobrovoľne. Neviem, čo smiem a čo ne-

smiem, lebo „papier“ o slobode nemám. 
Prichádzajú nočné mrazy. Môžem ísť na 
chalupu vypustiť vodovod, aby mi ne-
potrhalo vedenie a neodtrhlo batérie? 
Môžem ísť vypnúť vodu, aby mi nezapla-
vilo pivnicu? Dokedy nesmiem prekročiť 
hranice extravilánu obce, v ktorej žijem? 
A to nemám tých 92 rokov ako tá babič-
ka, zmätená a ponížená. A navyše – som 
ešte aj novinár. Mám čakať, kým mi mráz 
zničí chalupu mojich starých rodičov a 
potom si už len od predsedu vlády vypo-
čuť slovo „prepáčte“? Dokedy mám sedieť 
v domácom väzení a kedy sa môžem opäť 
pripojiť k pánovi premiérovi, užívajúce-
mu si slobodu? Iba preto, že už desiatky 
rokov bojujem s chorobou? To je trest za 
to, že som si dovolil ešte žiť? Babička do-
stane žalár za to, že chcela zapáliť svieč-
ku na hrobe? Babička, ktorá doma pozerá 
iba maďarskú televíziu a po slovensky 
takmer nevie? Za to žalár? Za 
tých 92 rokov jej trápenia sa 
tu na Zemi?

Máme to za sebou, ale, 
zdá sa, že na množstvo od-
povedí ešte čakáme. A to 
mi verte, ja si na ne 
počkám!

Všetko dobré -
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ZÁCLONY • ZÁVESY
GARNÍŽE

Zameranie • Návrh • Šitie • Montáž
Kompletná realizácia na mieru

www.vuenne.sk / 0905 413 229
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DRAŽBA !!!
3-izb. byt – Bratislava V

Wolkrova 
Výmera bytu: 73,55 m2

Najnižšie podanie: 33.000,- EUR
Termín konania dražby: 
03.12.2020 o 17:00 hod.
Termíny konania obhliadok:
16.11.2020 o 16:30 hod.
23.11.2020 o 16:30 hod.
Miesto konania dražby: 
Bytové družstvo Petržalka, Budatín-
ska 1, 851 05 Bratislava, priestor na 
1. poschodí administratívnej budovy 
BD Petržalka.
Predmet dražby: Právo stať sa členom 

Bytového družstva Petržalka, družstva, sídlo: Budatínska č. 1, 851 05 
Bratislava, IČO: 00 169 765 na základe a za podmienok stanovených 
uznesením Bytového družstva Petržalka č. 175/09/14 zo dňa 25. 09. 2014 
a platných Stanov Bytového družstva Petržalka, spolu s užívacím právom 
- právom nájmu k 3 - izbovému bytu č. 44 na 4. p, vchod Wolkrova 27, 
v bytovom dome súpisné č. 1121, postavenom na parcelách registra „C“ 
evidovaných na katastrálnej mape pod parcelným č. 4411, 4412, 4413,  
ktorý je evidovaný na LV č. 2689, vedenom Okresným úradom Bratislava, 
okres: Bratislava V, obec: BA - m.č. Petržalka, katastrálne územie: 
Petržalka, na dobu neurčitú a za zmluvných podmienok podľa nájomnej 
zmluvy Bytového družstva Petržalka. 
Najnižšie podanie: 33 000,00 EUR
Dražobná zábezpeka: 9.000,00 EUR
Minimálne prihodenie: 2.000,00 EUR

Kontakt: 02/322 02 721, 0911 833 869
e-mail: bela@platitsaoplati.sk

web: www.platitsaoplati.sk
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DRAŽBA !!!
4-izb. byt – Bratislava V

Švabinského 
Výmera bytu: 93,63 m2

Najnižšie podanie: 33.000,- EUR
Termín konania dražby: 
03.12.2020 o 18:00 hod.
Termíny konania obhliadok:
16.11.2020 o 17:30 hod.
23.11.2020 o 17:30 hod.
Miesto konania dražby: 
Bytové družstvo Petržalka, 
Budatínska 1, 851 05 Bratislava, 

priestor na 1. poschodí administratívnej budovy BD Petržalka.
Predmet dražby: Vlastná pohľadávka v majetku Bytového družstva 
Petržalka, družstva, sídlo: Budatínska č. 1, 851 05 Bratislava, IČO: 
00 169 765 v celkovej hodnote 4 919,65 EUR. Pohľadávka sa viaže 
k 4 - izbovému bytu, ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 3366, 
vedenom na Okresnom úrade Bratislava, okres: Bratislava V, obec: BA 
- m.č. PETRŽALKA, katastrálne územie: Petržalka, ako byt č. 82, 8. p., 
vchod: Švabinského 22, v bytovom dome súpisné č. 908, postavenom na 
parcelách registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape pod parcelným 
č. 3330 a 3331. K bytu prislúcha podiel priestoru na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 178 / 10000. Bytové družstvo 
Petržalka spája s uvedenou pohľadávkou možnosť vydražiteľa získať 
nájom predmetného bytu, ktorého sa pohľadávka týka a možnosť stať 
sa členom Bytového družstva Petržalka. 
Najnižšie podanie: 33 000,00 EUR
Dražobná zábezpeka: 9.000,00 EUR
Minimálne prihodenie: 2.000,00 EUR

Kontakt: 02/322 02 731, 0903 404 713
e-mail: drazby@platitsaoplati.sk

web: www.platitsaoplati.sk



6

hlavu hore / služby Najčítanejšie regionálne noviny
6

Ročne zomrie od hladu takmer milión 
ľudí a desatina ľudí na svete hladuje. 
V modlitbe prosíme Boha o chlieb náš 
každodenný. 

Slovo chlieb nám pripomína Krista, 
ktorý sa stal chlebom pre druhého. Pri ve-
čeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal 
ho a dával učeníkom, hovoriac: „Vezmite 
a jedzte: toto je moje telo.“ Potom vzal ka-
lich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: 
„Pite z neho všetci: toto je moja krv novej 
zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na 
odpustenie hriechov. (Matúš 26:26-28).

Máme nadbytok rôznych „chlebov“ - 
aj otrávených a nechutných, ktorými nás 
dnešný svet kŕmi a ovplyvňuje. A prišla 
karanténa. Zdá sa mi, že sme do nej dali 
aj Boha. Bez diskusie sa zatvárajú kostoly. 
Sväté prijímanie dávajú kňazi na ruku. To 
však nie je oblátka, cez ktorú sa šíria víru-
sy. Je to živý Ježiš Kristus, ktorý na svätej 
omši prichádza medzi nás. Chlieb náš 
chlieb každodenný. Dôležitejší, ako ten zo 
supermarketu. Aj toto vypovedá o našej 
dobe. Supermarkety áno, kostoly nie. 

Mnohé pandémie v minulosti preží-
vali ľudia s Bohom. Dával ľuďom silu a 
ochranu. My sme dnes Boha dali do ka-
rantény. Máme veľa úžasných kňazov, 
kaplánov alebo rehoľníkov. Len pastieri 

nad nimi sú čudná skupinka. Slovka ne-
povedia. Ježiš nás neprišiel nakaziť víru-
som, ale láskou, vierou a nádejou. Veľa 
ľudí cíti beznádej, opustenosť a strach. 

Bez Boha sme slabí a bezbranní. 
Pustime Boha z karantény, pokľaknime 
a modlime sa za náš každodenný chlieb 
života, odpustenie našich hriechov, 
ochranu pred pokušením a zlom.

Kde sú v dnešnej ťažkej dobe naši 
kresťania v politike? Zabúdame na 
princípy, ktoré platia už vyše 100 ro-
kov? Princíp dôstojnosti ľudskej bytosti, 
princíp úcty k ľudskému životu, princíp 
spoločenstva, princíp spoluúčasti, prin-
cíp prednostnej ochrany chudobných a 
zraniteľných, princíp solidarity, princíp 
správcovstva, princíp subsidiarity, prin-
cíp ľudskej rovnosti, princíp spoločného 
dobra. Dali sme Boha do karantény a 
zabudli sme na náš 
každodenný chlieb. 
Tí hore by si mohli 
trochu zalistovať 
v sociálnej náuke 
cirkvi a budovať kraji-
nu pre obyčajných 
ľudí.

Chlieb náš každodenný

» Ján Košturiak
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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.

Práčovňa a čistiareň 
TUZEXX s.r.o. ,

Otvorili sme pre Vás novú zberňu

Kopčianska 20, Bratislava-Petržalka
PO-PIA 8:30 - 16:00 

tel.: +421 948 327 723  
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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 !!!

9. novembra 1938  
nacisti počas tzv. Krištáľovej noci podpálili v Nemecku synagógy a 
kruto perzekvovali židovských kníhkupcov.

Výročia a udalosti 12. novembra 1996  
nad Indiou sa vo vzduchu zrazili lietadlá Boeing 747 a Iliušin Il-76, 
pri zrážke zahynulo všetkých 349 pasažierov.

Výročia a udalosti
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V meste pod Urpínom už niekoľko me-
siacov aktívne pripravujú podklady 
k  podaniu prihlášky Banskej Bystrice 
do projektu, ktorého cieľom je zisk titu-
lu Európske hlavné mesto kultúry 2026. 

Pracovná skupina je zložená zo 
zamestnancov mestského úradu, Ban-
skobystrického samosprávneho kraja, 
Akadémie umení, Univerzity Mateja Bela 
a ďalších externých odborníkov. Hlavným 
koordinátorom projektu EHMK 2026 Ban-
ská Bystrica je Richard Kitta, prorektor 
Akadémie umení. Nakoľko projekt musí 
byť súčasťou celkovej koncepcie a stratégie 
rozvoja mesta Banská Bystrica na nasledu-
júce roky, pre celý tím je to veľká výzva, 
a to  najmä v súčasnej neľahkej situácii. 

Po titule Európske mesto športu, kto-
rým sa Banská Bystrica hrdila v roku 2017, 
samospráva intenzívne pracuje na svojej 
kandidatúre pre zisk titulu Európske hlav-
né mesto kultúry 2026. Mesto Banská Bys-
trica zároveň spúšťa oficiálnu web strán-
ku: www.bb2026.sk, prostredníctvom 
ktorej sa môžu do projektu zapojiť so svo-
jimi postrehmi, nápadmi alebo vlastným 
projektmi aj Banskobystričania.  

„Širšia a odborná verejnosť nám môže 
priamo poslať svoj projekt alebo nápad, 
a stať sa tak tvorcom kultúrneho života v 
Banskej Bystrici. Zapojiť sa môže ktokoľ-
vek s návrhom na zlepšenie umeleckého 
a  kultúrneho života v meste. Očakávame, 

že dostaneme aj podnety a tipy na to, čo 
ľuďom v  banskobystrickom kultúrnom 
programe chýba. Všetky získané postrehy 
zároveň poputujú do zásobníka nápadov 
a  ideových zámerov a  môžu sa stať sú-
časťou Koncepcie kultúry nášho mesta 
na nadchádzajúce obdobie,“ hovorí Mi-
roslava Jančová, vedúca Odboru kultúry, 
športu a cestovného ruchu MsÚ v Banskej 
Bystrici.

O titul EHMK sa v roku 2026 budú 
deliť dve mestá z dvoch členských štátov 
Európskej únie (EÚ): jedno slovenské a 
jedno fínske. Hlavným cieľom projektu je 
zdôrazniť bohatstvo a rozmanitosť kultúr 
v Európe, ako aj osláviť spoločné kultúrne 
aspekty v Európe s cieľom prispieť k zblí-
ženiu európskych národov a zlepšeniu 
vzájomného porozumenia. V neposled-
nom rade projekt zvyšuje medzinárodnú 
popularitu miest. 

Banská Bystrica ašpiruje 
na Európske hlavné mesto kultúry

» Zdroj: Mestský úrad Banská Bystrica
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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

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 €)

 HĽADÁ 
KOLPORTÉROV

na roznos 
novín 
počas víkendov 

na dohodu

DÚBRAVKA-  min. 5,42 EUR brutto za roznos
RUSOVCE - min. 25,00 EUR brutto za roznos
KRAMÁRE - min. 10 EUR brutto za roznos

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

dist.bratislavsko@regionpress.sk

 

Najčítanejšie regionálne noviny  

BRATISLAVSKO
západ

INFO: 0907 887 362, Po - Pia od 8.30 do 16.30

Pracuj s EUROPERSONALom v najlepších
automobilových spoločnostiach na Slovensku.

U nás zarábate VIAC ako je priemerná mzda!

Volajte bezplatne
0800 500 502  ¦  0800 500 520  ¦  0800 500 002
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E-mail: bratislavsko@regionpress.sk

vIZITKY
0905 799 782
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 11. 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 45%
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 s negatívnym COVID-certifikátom môžete pracovať
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

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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OPERÁTOR VÝROBY
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Viac info 
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0800 500 091


