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ZUBNÁ AMBULANCIA

Stromová 16 - Kramáre

0905 662 407

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

ambulancia implantologie
a stomatochirurgie 

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK
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■  Elektroinštalácie 24 hod. 
■  Prípojky NN VN, práca s plošinou do 22m 

■ Revízne správy ■ Vytyčovanie káblových porúch 
■ Pílenie stromov, orezy aj pod napätím 
■ Projektovanie, bleskozvody, inžiniering

0904 466 149 
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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE

94
-0

03
7

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
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Je veľmi ťažké sa v dnešnej dobe veľkých reklám orientovať tak, aby bol kupujú-
ci absolútne spokojný. Za kvalitu a účinnosť výrobkov �rmy KVATROFIN s.r.o. však 
hovorí veľký ohlas spokojných klientov, ktorí si nemôžu vynachváliť predovšetkým 
prípravky na podporu rastu vlasov. Preto sme sa spýtali zástupcov �rmy KVATROFIN 
s.r.o., aby nám povedali niečo bližšie o svojich výrobkoch.

R: Prosím Vás, môžete nám povedať niečo bliž-
šie o Vašich výrobkoch,  týkajúcich sa rastu 
vlasov?
K: Naša �rma sa zaoberá distribúciou účinnej 
vlasovej kúry proti vypadávaniu vlasov SALON 
TEXTURES, ktorá sa skladá z terapeutického šam-
póna a kondicionéra. Prípravky sa vyrábajú podľa 
prírodnej receptúry z BEVERLY HILLS v USA. Všetky 
výrobky samozrejme prešli klinickou atestáciou.
R: Čo hovoríte na neuveriteľný ohlas na vašu 
vlasovú kúru, ktorá podporuje rast vlasov?
K: Vlasová kúra SALON TEXTURES vďaka svo-
jej originálnej kompozícii dokáže za krátky 
čas (hovorí sa o leteckom účinku) vlasy vyživiť 
a ošetriť.  V mnohých prípadoch dochádza k 
novému rastu vlasov tam, kde sa už zmierili s 
plešinou. Výsledky sú, ako ste podotkli, takmer  
neuveriteľné.
R: Ako sa Vaša kúra aplikuje?
K: Aplikácia je veľmi jednoduchá, presný návod 

na použitie je priložený ku každej kúre. Pre ťažšie 
prípady u mužov a žien niekedy odporúčame pou-
žívať aspoň dve kúry po sebe!
R: A posledná otázka. Kde je možné zakúpiť 
Vaše výrobky a v akých cenových reláciách?
K: Keďže v súčasnosti nie je možné výrobky bežne 
získať v lekárňach, môže si každý zákazník príprav-
ky kúpiť alebo objednať u �rmy:  

KVATROFIN s.r.o. 
Lichardova 10, 909 01 Skalica
tel.: 034/664 74 35, www.vlasovakura.sk

 Terapeutický vlasový šampón stojí 23 € a kondi-
cionér 16 €, je odporúčané používať súčasne ako 
vlasovú kúru.

R: Ďakujem za rozhovor a želám Vám veľa úspe-
chov
pripravil M.K. 

STOP PADANIU 
VLASOV
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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 lisovne
NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV
KNIHÁROV
MECHANIKA
SKLADNÍKOV
ELEKTRONIKA, ELEKTRIKÁRA

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3853, 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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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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»Predám motorku Suzuki 
GS500, r.v. 2008, naj. 40 
tis km, búraná - poškode-
né len plast, bočné svetlo, 
smerovky a pár káblov, celá 
konštrukcia, motor, kolesá 
aj zvyšok sú v poriadku. 
Cena 900 € + pri rýchlom 
jednaní zľava. Tel. 0948 
901 425
»Predám 4 ks nové originál 
BMW disky 19“ M Double-
spoke style 647 jet čierne, 
cena 1500 € + dohoda. 
Tel.  0948 901 425

»Dám do prenájmu 3 izbový 
byt v Trnave na Prednádraží 
2 cena 640 eur voľný od 1. 
júna 2021 tel 0905 502 123 

»Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507 
»Kúpim byt v Bratislave od 
súkromnej osoby 0918 479 
756 

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

»Kúpim rôzne starožitnosti 
0903 753 758 

»Predám mobilný / na 
4-roch kolieskach / dážd-
nik-slnečník. Novú ¾ ko-
ženú pánsku bundu č.52. 
Dámsku koženkovú dlhú 
bundu hnedú XXL a čiernu 
L. Cena dohodou. Tel.: 0902 
679 183

»Kúpim laminátový čln, 
0940 171 097
»Kúpim laminátový čln, 
0902 182 852

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

12 DEŤOM    

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

13 RÔZNE / predaj    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 2, pod 
komerčnou inzerciou.

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

»www.vodo-instalater.sk 
0903 557 127

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

»Maľby, podlahy 0915 462 
513
»Vykonávam maliarské 
práce 0944 897 716

»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

»0905 616 431

Komerčná
riadková
inzercia

REMESELNÍCI

VODA-KÚRENIE-PLYN

VODA-KÚRENIE-PLYN

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA PRÁČIEK

KLIMATIZÁCIE

PÔŽIČKY

PREDÁM

KÚPIM

»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce 
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»www.vodo-instalater.sk 
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nábytku. ZŤP, dôch – 10% 
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»Maľby, podlahy 0915 462 
513
»Vykonávam maliarské 
práce 0944 897 716

»ZIMMERMANN 0905 54 74 
76
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»MAX–NONSTOP VŠETKY 
TYPY PRÁČOK 02/63 83 
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Neveríte? Slovenský život bežného, 
ak nie aj ekonomicky biedneho ob-
čana prináša skutočné absurdity. 
Dnes o jednej z nich.

Pracovala, je pár rokov pred dô-
chodkom. Celý život drela za almužnu 
v štátnej firme. Ani nie za polovicu 
priemernej mzdy. Nevynechala ani 
deň v práci, na PN nechodila, ani keď 
bola chorá. Ani k lekárovi. Jej zdravot-
ný záznam je krátko pred nástupom do 
dôchodku tenký ako „sedmová“ karta.

Jej mama vo vysokom veku stratila 
schopnosť starať sa sama o seba. Tak 
si ju vzala na trvalú opateru domov. Aj 
za cenu straty práce. Opatrovať takmer 
imobilného odkázaného človeka je 
však úväzok na 24 hodín denne. Praco-
vať sa nedá, no žiť sa musí, aj so zvýše-
nými nákladmi na pomôcky, hygienu, 
zdravotnícky materiál.

A tak jej zišlo na um požiadať o 
„podporu“, na ošetrovanie, opatrova-
nie. A vrátilo sa jej všetko, čo počas ži-
vota, vrátane zdravia, obetovala práci. 
Vraj mama má „tenký“ fascikel, vraj 
sa nevenovala svojmu zdraviu, vraj to 
a tamto a bez nároku. Napriek tomu, 
že nezaťažila štát ďalším klientom v 
domove sociálnych služieb, ale chce 
a môže zostať doma. Napriek tomu, že 
celý život platila odvody. Napriek tomu, 
že teraz sa stáva odkázanou na opat-

rovníčku (dcéru) na 24 hodín denne. 
Napriek všetkým drístom o sociálnom 
štáte a o tom, že „bude dobre“. „Nebojte 
sa, bude dobre.“

Keď už tak náš minister pre všetko 
chce podporiť plodenie detí sumou 200 
eur na mesačnom prídavku na jedno, 
čo tak keby podporil podobnou sumou 
aj tie rodiny, ktoré dôstojne dochovajú 
svojich, na trvalú opateru odkázaných 
rodičov? To už neznie tak ľúbivo, však! 
Nedá to toľko voličských hlasov.

A vôbec, koho kedy z tých „našich“ 
tam hore napadne vytvoriť na Sloven-
sku také ekonomické a legislatívne 
prostredie, aby aj seniori, akokoľvek 
zdravotne postihnutí, mohli svoje po-
sledné dni dôstojne a v aspoň relatív-
nom dostatku dožívať v kruhu svojich 
najbližších?

Mimochodom, osobne prežívam to 
isté. Starám sa o takmer imobilnú 89 
ročnú matku. Doma. Je však stále ešte 
doma. Viem, aké sú asi mesačné nákla-
dy. A od štátu za to nemám 
ani euro. Aj keď mám 
úväzok ošetrovateľa na 
24 hodín denne a 365 dní 
v roku.

Veľa síl do boja so 
systémom, vážení 
čitatelia. (A do 
boja so životom)

Nebuďte zdraví, 
môže sa vám to nevyplatiť!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Jeho história siaha až do obdobia an-
tiky. V starovekom Grécku oslavovali 
ženu ako darkyňu života už 250 rokov 
p. n. l. v podobe slávností na počesť 
matky všetkých bohov – bohyne Rhey. 

Oslavy trvali obyčajne tri dni – od 
15. do 18. marca. Starovekí Rimania 
oslavovali sviatok Matronalia, ktorý bol 
zasvätený bohyni Juno.Za predchodcu 
Dňa matiek v jeho dnešnej podobe možno 
považovať tzv. Nedeľu matiek (Mothering 
Sunday), ktorú začali oslavovať 16. storočí 
v Anglicku. V čase sviatku, ktorý bol sta-
novený na štvrtú nedeľu počas veľkonoč-
ného pôstu, sa mohlo služobníctvo žijúce 
v príbytkoch svojich pánov vrátiť domov k 
svojim matkám a stráviť s nimi deň. 

V novodobej histórii ľudstva sa Deň 
matiek dostal do povedomia na prelome 
19. a 20. storočia, a to vďaka Američan-
ke Anne Marie Jarvisovej. Po tom, ako v 
roku 1907 zomrela jej matka, začala viesť 
kampaň za vyhlásenie dňa venovaného 
matkám. Už o dva roky neskôr tento svia-
tok oslavovali v 45 štátoch USA. 8. mája 
1914 iniciatíva vyústila do oficiálneho 
vyhlásenia druhej májovej nedele za Deň 
matiek Kongresom USA. Prezident Wood-
row Wilson podpísal neskôr dokument, v 
ktorom bol Deň matiek vyhlásený za celo-
americký národný sviatok. 

Dátum druhej májovej nedele sa roz-
hodli prijať za svoj takmer všetky krajiny 

na svete. V Československu sa Deň matiek 
začal oslavovať v roku 1923, a to najmä 
zásluhou Alice Masarykovej, dcéry pre-
zidenta T. G. Masaryka a emancipovanej 
predsedníčky Československého červe-
ného kríža. 

V 50. rokoch boli oslavy Dňa matiek 
v komunistickom Československu a os-
tatných proruských krajinách nahradené 
marcovým Medzinárodným dňom žien. 
Tradícia Dňa matiek na Slovensku bola 
obnovená až po roku 1989, kedy sa začal 
sláviť druhú májovú nedeľu v roku.

Tento deň dopĺňa Deň otcov, ktorý 
oslavuje otca a slávi sa vždy v tretiu júno-
vú nedeľu.

Tak, milí čitatelia, manželia, synovia 
a dcéry, pssst... šepkáme z redakcie – ne-
zabudnite!

Deň, ktorý patrí 
tým najdrahším - matkám

» red
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Plne som podporil petíciu deviata-
kov za zrušenie tohtoročných prijí-
macích skúšok (PS) na stredné školy 
(SŠ). Ozvalo sa mnoho protihlasov, 
ktorých argumenty pripomínali 
skôr vlnu nenávisti ako diskusie.

Nadaná deviatačka Emma, inici-
átorka petície, písala o odlišných pod-
mienkach online vyučovania. Zbytoč-
ne hovorila, že nejde o snahu vyhnúť 
sa povinnostiam a úplne zbytočne sa 
spomínalo, že dištančné vzdelávanie 
cez počítač bolo menej efektívne. Opa-
kovali sa frázy o tom, že si SŠ bez skú-
šok nevedia vyselektovať študentov. 
Objavovali sa sebecké tvrdenia typu: 
Moji žiaci to zvládnu...

Školstvo má otvárať rovnosť šancí. 
A tá vinou štátu nebola. Napriek hu-
rónskym plánom ministra časť žiakov 
nemala podmienky na vzdelávanie 
také, ako napr. deti v sociálne silnej-
ších rodinách. Isto aj preto sa zrušila 
maturitná skúška. Analogicky sa mali 
zrušiť aj prijímačky. Najmä v ťažkej 
mimoriadnej situácii, ktorá obmedzila 
štandardné vzdelávanie a dôkladnú fi-
xáciu učiva, ktorá sa realizuje práve v 
9. ročníku ZŠ.

Prijímačky sa však nezrušili, mi-
nisterstvo školstva dalo iba bezzubé 
odporúčanie, aby v nich SŠ zohľadnili 
situáciu. Deviatakom tak pribudol ďal-
ší stres do ich zložitého rozpoloženia. 
Aj keď sa vraví, že na SŠ sa dostane 

každý, to nie je útechou pre žiakov, kto-
rí túžia po konkrétnej škole a možno aj 
po takej, kde sa hlási mnoho žiakov. 

Uvedomujem si, že zrušenie PS by 
spôsobilo komplikácie SŠ. No tie sa 
dajú vyriešiť - ako minulý rok. Ale ne-
empaticky hodiť deviatakov dva týžd-
ne po nástupe do škôl do víru skúšok je 
v situácii, keď by sme mali byť ľudskí, 
cynické.

Na začiatku petície som neočaká-
val, že úradnícky moloch ministerstva 
rozhodne citlivo, vžijúc sa do žiackej 
duše. Prijímačky sa konajú, akoby bolo 
všetko v tom najideálnejšom stave. Ale 
čo chceme od takých, čo argumentujú: 
Veď mali online vzdelávanie! Nikto mi 
však nevezme presvedčenie, že dochá-
dza až k protiústavnej diskriminácii 
niektorých neplnoletých detí. Ale koho 
dnes zaujíma Ústava... 

Deviataci, držím vám palce!  

Diskriminácia v prijímačkách  

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 5. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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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   
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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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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NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

0905 621 229
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WWW.REGIONPRESS.SK



6

SNm SúťAž / REALity Najčítanejšie regionálne noviny
6

Pocta generálovi Štefánikovi 
– úplne nová expozícia na Košariskách

●  Čo prostredníctvom svojich 18 špecializovaných 
múzeí hovorí a odkazuje svojim návštevníkom, či už 
slovenským, alebo tým zo zahraničia?

   Tak, ako sa mení slovenská spoločnosť, mení sa 
aj Slovenské národné múzeum. Najmä posledný rok 
ukázal, ako je potrebné nielen mať silné kultúrne in-
štitúcie, ale do nich aj investovať. Slovenské národ-
né múzeum dokázalo za posledný rok nielen trikrát 
zavrieť svoje brány, ale trikrát v priebehu pár dní ich 
aj otvoriť. Som veľmi rád, že sa nám aj počas zat-
vorených mesiacov podarilo pripraviť nové expozí-
cie, napr. úplne novú expozíciu M. R. Štefánikovi 
na Košariskách alebo novú expozíciu antropoló-
gie, ktorú sprístupnime verejnosti v priebehu mája 
2021. Pracovalo sa na obnovách Spišského hradu 
a  Krásnej Hôrky. Osobne som veľmi rád, že bude 
pokračovať najmä obnova Spišského hradu, ktorého 
stav je alarmujúci. Osobne sa veľmi teším aj na ot-
vorenie výstavy v  observatóriu v  Meudone (Paríž) 
venovanej astronómovi M. R. Štefánikovi, alebo 
novej expozícii vo francúzskom meste Darney, ktorá 
sa venuje československým légiám. Myslím, že pro-
jekty a programy slovenských múzeí sú nevyužitým 
pokladom slovenskej diplomacie. Zo svojej skúse-
nosti môžem povedať, že sú to jedny z najlepšie in-
vestovaných fi nančných prostriedkov. 

●  V najbližších rokoch by sa počet špecializovaných 
múzeí SNM mal rozrásť o  Múzeum 20.storočia. Za 
ideou jeho vzniku stojíte práve vy ako generálny ria-

diteľ SNM. Potrebuje Slovensko tento typ múzea?

Cesta k  jeho vybudovaniu a otvoreniu bude ešte 
veľmi dlhá, pôjde o jeden z najambicióznejších pro-
jektov slovenskej kultúry v  nasledujúcich rokoch. 
Hovoríme o  stavbe nového múzea na zelenej lúke. 
Podobné projekty môžeme vidieť v  celej Európe, 
a je dôležité aby aj Slovensko si pred seba postavilo 

takýto náročný cieľ. Na druhej strane my na Slov-
ensku Múzeum 20. storočia naozaj potrebujeme.  
Nielen preto, že nám chýba expozícia 20. storočia, 
ale najmä preto, aby sme spoznali našu minulosť. 
Toto múzeum by malo byť miestom nielen stálej his-
torickej expozície, ale aj miestom pre audiovizuálne 
programy, prepracované vzdelávacie programy. 
Najmä by sa však malo stať miestom, na ktorom sa 
nebude pravda kriviť, ale vysvetľovať.

●   Národnostné múzeá spadajú tiež pod SNM. Prečo 
je ich existencia dôležitá?

Múzeá národnostných menšín začali v  Slovens-
kom národnom múzeu vznikať takmer pred 30 rok-
mi. Postupne sa rozrástli do súčasného počtu a roz-
sahu. Svojimi aktivitami dokázali svoju dôležitosť 
a  opodstatnenosť pri šírení poznania o  ich histórii 
a kultúre. Sú obohatením pre celú slovenskú kultú-
ru. Na druhej strane tento proces ešte nie je u konca. 
Pred SNM a jeho národnostnými múzeami stojí nie-
koľko dôležitých výziev, ako napríklad vybudovanie 
nových expozícií Múzea rómskej kultúry v  nových 
priestoroch a  na novom mieste či obnova budovy 
Múzea rusínskej kultúry v Prešove. Tak, aby sa mohli 
rozvíjať a boli prínosom pre celú národnostnú komu-
nitu a všetkých občanov Slovenska. Každé múzeum, 
nielen to národnostné, poskytuje neoceniteľný prie-
stor pre spoločné poznanie a komunikáciu.

Viac o programe všetkých 18 múzeí SNM: www.snm.sk   
        
          »  Zhováral sa Jozef Bednár

Generálny riaditeľ SNM Branislav Panis – múzeá konzervujú čas a odhaľujú históriu II

SÚŤAŽ NA FACEBOOKU
Odpovedzte správne na jednoduché otázky              
a vyhrajte celoročné VIP vstupenky do všet-
kých expozitúr SNM. 
Súťaž prebieha od 1. - 19. mája 2021.
Sledujte nás na našich facebookových stánkach.

Štefánikovo múzeum na Košariskách.           Foto: wikimedia.org
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Zažite jedinečnú dovolenku vo Vysokých Tatrách 

www.hotel-hubert.sk
recepcia@hotel-hubert.sk
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzku 

LIDL Bratislava, Pekná cesta
Mzda: 3,80 €/h. brutto 

0948 948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

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

v Bratislave

948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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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

PRIJMEME UPRATOVAČKY

Volajte od 09:00 hod do 16:00 hod.
na 0905 756 560, prípadne píšte na praca@euclean.sk

Bratislava - Petržalka ul .Ševčenkova, práca na 
privyrobenie, ponúkaný plat: 300 EUR  čisté / mesiac
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HĽADÁME
SADROKARTONISTOV
a TESÁROV

TEL.: +421 948 652 622

- PRÁCA V NEMECKU
- UBYTOVANIE A DOPRAVA
  HRADENÉ FIRMOU
- 11 - 15  EUR /HOD.
- ZABEZPEČENIE NÁRADIA a 
  FIREMNÉHO AUTA
- PRÁCA NA TPP
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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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• izolácie
• klampiarske práce
• opravy komínov
• zamazávanie korýtok
• kompletná realizácia 
   striech

Ďaľšie služby:

0903 060 490

STRECHY
OPRAVY STRIECH
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0910 925 357

• REKONŠTRUKCIE
• DOMOV A BYTOV
• MAĽOVANIE
• STIERKOVANIE
• SADROKARTÓN
• ZATEPĽOVANIE
• DOMOV A BYTOV
• ELEKTRO A VODO
• INŠTALAČNÉ PRÁCE
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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 !!!

INZERáT,KTORÝPREDáVA

0905 799 782
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ 
PODMIENKY I  ZÁLOHY
UYBOTVANIE

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091


