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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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0903 594 868
JOŽOVCI
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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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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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137,16 € 62,90 €
v pneuservise alebo online
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KAMENÁRSTVO

0948 650 959 | jankebis@gmail.com | www.kamenarjanko.estranky.sk
Záhorácka 30 (AFK), Malacky | Po–Pia: 10–15, So: 9–12

Radi sa s vami stretneme
aj mimo otváracích hodín!

LETNÉ ZĽAVY do konca
augustaDO30%

32
-0

09
4 

BRIGÁDA V BA IHNEĎ
● dlhodobá brigáda v sklade ● kompletovanie na palety
● práca s NZV dvojpaletovým vozíkom a scanerom.
● NUTNÉ platné oprávnenie na VZV, potravinársky preukaz, 
   pracovná obuv.   ● Plat: 5,60 €/hod vhodné pre mužov 
BEZ UBYTOVANIA NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!
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ANTIGÉNOVÉ A RT-PCR TESTOVANIE
PRE SAMOPLATCOV

Bratislava I – Staré Mesto – 21-36745774-A0003 
Fajnorovo nábrežie 2 – odberové miesto je v autobuse DS554GS na parkovisku 
Otváracia doba: 07.30 – 12.30 hod. (pondelok – nedeľa)
Bratislava III – Nové Mesto – 21-36745774-A0002 
Trnavská cesta 37 – odberové miesto je v autobuse DS707GL na parkovisku 
Otváracia doba: 13.30 – 18.30 hod. (pondelok – nedeľa)

AG Test – objednávka cez Momky.sk – 
AG Test – platba na mieste – 
PCR Test – klasický – 
alebo kloktací – 

9,99 € 
14,99 € 

70,00 € 
65,00 € 

►

►

►
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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
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Prázdniny ako slovo s veľkou prav-
depodobnosťou vznikli zo základu 
„prázdno“. Ja by som toto letné ob-
dobie skôr nazýval „plniny“.

Už teraz, na ich začiatku, som sa 
vždy tešil k starej mame na Považie, 
alebo k prababičke na Chodsko. U jed-
nej aj u druhej ma pravidelne čakalo 
množstvo dobrodružstiev, zaujíma-
vých činností, zážitkov. Na Chodsku 
som sa k prababičke pridal každé ráno, 
chodili sme na celý deň do Múzea Jana 
Sladkého Kozinu, v ktorom bola kus-
tódkou a ja som tam turistom púšťal 
hracie hodiny. „Kdyby ty muziky neby-
ly“ mali návštevníci najradšej. A potom 
ešte „Domažlice sů pěkný městečko“. 
Tú mám dodnes v lete v ušiach. A cho-
dili sme na čučoriedky, prababička 
piekla chodské koláče a bolo úžasne. Aj 
so šantením na kúpalisku Babylon. Na 
hranici s Nemeckom.

U starej mamy na Považí sme cho-
dili právať koberce na Váh, kosiť lúky, 
na sená, so susedovie koníkom na 
rôzne dobrodružné výpravy. Alebo len 
tak, „na repík“. Na jej parené buchty, 
naložené na celom kuchynskom stole 
nikdy nezabudnem. Raz za dva týždne 
telefonát s rodičmi „na výzvu“. To už 
ani mnohí nevedia, čo je. Na určitý čas 
som bežal na poštu a v určenú hodinu 
nastalo spojenie. 

Cez moje plniny neexistovali tábo-
roví „animátori“, neexistovali prázd-

ninové tábory a prázdno už vôbec nie. 
Moje plniny, tak isto ako toto letné ob-
dobie mnohých mojich rovesníkov, ma  
naplnili zážitkami a spomienkami na 
celý život.

Boli ste niekedy kúpať koníka? 
Spúšťali ste niekedy hracie hodiny? 
Bielili ste na slnku posteľnú bielizeň? 
Viete, že koberce sa vlastne ani neprali, 
ale špina sa z nich vybúchavala dreve-
nými lopatkami na plochom kameni či 
privezenej lavičke pri vode? Vy možno 
daktorí ešte áno, ale vaše deti už asi 
nie. Ale je len vo vašich rukách, vás, 
dospelých, aké detstvo pripravíte de-
ťom a aké spomienky naň si budú niesť 
celým životom. Veď aj dnes žijú starí a 
prastarí rodičia. Aj dnes žijú rodičia, 
ktorí pre pracovné povinnosti nemajú 
čas. A aj dnes žijú deti, túžiace po zá-
žitkoch.

Možno iba život je iný, taký akýsi 
šedivejší. Vraj jednoduchší. Na výzvu 
na poštu sa už dávno nemusí, mobil 
má každý a kto by dnes pral koberce či 
obracal seno? Veď to sa...

Všetko sa... Iba zážitky 
sa nevymyslia, tie musí-
me zažiť.

Pekné „plniny“, milí 
čitatelia!

Prázdniny by bolo treba premenovať

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162

Stannah_SK_06-2021_102x126.indd   1 26.05.2021   18:35

52
-0

07
0-

2

16
-0
1

PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB 16
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NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

0905 621 229
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HĽADÁME
SADROKARTONISTOV

TEL.: +421 950 301 301

PRÁCA V NEMECKU
- UBYTOVANIE A DOPRAVA HRADENÉ
  FIRMOU
- 11 - 14 EUR /HOD.
- ZABEZPECENIE NÁRADIA A FIREMNÉHO
  AUTA
- PRÁCA NA TPP ALEBO NA ŽIVNOST
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SBS
LAMA SK
príjme pracovníkov na
fyzickú ochranu
administratívnej budovy

v Bratislave

0948 101 332

Nástup ihneď !
POS nutný!
900 € brutto/ mesiac
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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.

INZERCIA
0905 799 782

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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• výstavba rodinných domov
• murárske • stierky
• zateplovanie • nátery fasád
• bytové jadrá • maľovky
• rekonštrukcie domov/bytov

Vykonávame

STAVEBNÉ
PRÁCE

0903 060 490
LACNO !!!

aj pre bytové 
spoločenstvá

www.purdom.sk 78
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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 byt v Bratislave 
0907 402 507
»Kúpim byt v Bratislave a 
okolí 0903 461 817

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

»Predám výhodne nové 
dvierka na kuchynskú lin-
ku, rôzne, 0919 17 62 33 

»Predám mobilný / na 
4-roch kolieskach / dáždni-
k-slnečník. Cena dohodou. 
Tel.: 0902 679 183

»Sympatická 55 r hľadá 
priateľa na zoznámenie 
0944 724 181 

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   

15 HĽADÁM PRÁCU    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

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

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

»www.vodo-instalater.sk 
0903 557 127

»Maľby, podlahy 0915 462 
513

»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

NEHNUTEĽNOSTI

ZVIERATÁ

REMESELNÍCI

VODA-KÚRENIE-PLYN

VODA-KÚRENIE-PLYN

SLUŽBY

ČISTENIE

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

KLIMATIZÁCIE

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO

OPRAVA PRAČIEK

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA PRÁČIEK

NEHNUTEĽNOSTI

OPRAVA  ŠIJACÍCH STROJOV

AUTO SKLO

ZVIERATÁ

OZNAM

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

PÔŽIČKY

PREDÁM

KÚPIM

PREPRAVA

DOVOLENKA
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

Inovácia nie je čarovné slovíčko, ktoré 
otvára pokladnicu s eurofondmi. Je to 
základ evolúcie a zlepšovania života. 
Inovácia pridáva hodnotu výrobku ale-
bo službe a odstraňuje škodlivé funkcie. 

Inovátori sú podnikatelia, ktorí majú 
odvahu prekonávať prekážky. Sledujú 
nové trendy a premieňajú ich na príle-
žitosti, realizujú zmeny a opravujú svet. 
Pred rokmi sa začali podnikatelia stre-
távať v Podnikateľskej univerzite. Učili 
sa podnikaním priamo v podnikoch a 
namiesto skúšok vytvárali nové výrobky 
a služby. Zdieľali spoločné podnikateľské 
princípy tak, aby inovácie prospievali ľu-
ďom a prírode, aby sa rozvíjali rešpekt, 
dôvera a spolupráca. Podnikatelia, ktorí 
za 30 rokov vybudovali úspešné firmy, 
spojili sily – inovátori, priemyselní di-
zajnéri, strojári, priemyselní inžinieri, 
experti na digitalizáciu, dátovú integrá-
ciu a analytiku, obchodníci a marketéri, 
odborníci na medzinárodnú prepravu, 
technológie, výrobu, logistiku, testovanie 
a skúšanie výrobkov. Známi podnikatelia 
založili inovačnú sieť Inovato – www.ino-
vato.sk

Pridávajú sa k nám mladí ľudia vo 
veku našich detí, ktorí sa vracajú zo za-
hraničných univerzít a rozbiehame s 

nimi inovatívne firmy. Je medzi nami aj 
komunita OZ Dobrý Pastier a tak na spo-
ločných projektoch spolupracujú podni-
katelia s ľuďmi, ktorí sa dostali na okraj 
spoločnosti. Repasujú sa staré nábytky a 
zariadenia, prerábajú sa staré budovy na 
domy sociálnych služieb, triedia nepo-
darky z výroby, budujú spoločné farmy a 
podniky. 

Okrem toho pracujeme na projek-
toch zameraných na automatizácia práce 
v priemysle a v poľnohospodárstve, čiste-
nie vzduchu, vody a materiálov, spracova-
nie odpadov, elektro bicyklov a ľahkých 
elektrických vozidiel, zelenej energetiky, 
modulárnych stavieb, digitálnych sys-
témov pre zlepšenie fungovania firiem a 
kvality života. Nerozumné rozhadzova-
nie eurofondov a prázdne reči politikov 
nezlepšia život v našej krajine. Musíme 
si krajinu opraviť sami 
– podnikatelia, samo-
správy a proaktívni 
ľudia v regiónoch. 
Pripojte sa k našim 
platformám Inovato, 
Regstart alebo Pod-
n i k a t e ľ s k á 
univerzita. 

Opravujeme krajinu

» Ján Košturiak
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UPRATOVACIE 
A ČISTACIE PRÁCE  
Mzda: 4,00 €  / hod. v čistom

PONÚKAM BRIGÁDU 
 v priemyselných parkoch DNV Bratislava

KONTAKT: 0907 942 241 

NÁSTUP
 MOŽNÝ 

OD
26. 7. 2021

VYPLÁCAME KAŽDÝ TÝŽDEŇ 
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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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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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Zistilo sa, že časť učiteľov sa dlhodo-
bejšie nevidí v školstve. Pravidelne 
sa konštatuje nedostatok (kvalit-
ných) pedagógov. Študenti učiteľ-
stva zase nechcú vyučovať. 

Táto situácia sa zhoršuje. Ak si ľu-
dia mimo škôl myslia, že sa ich to netý-
ka, mýlia sa. Nedostatok učiteľov, častá 
fluktuácia, neodborné vyučovanie sa 
závažným spôsobom odráža na kva-
lite vzdelávania. Ak ste aj odporcom 
zvyšovania platov učiteľov, platí to, čo 
na celom svete: málo peňazí = malá 
kvalita. V oblasti školstva môže byť (je) 
nekvalita fatálna.

Od učenia žiakov odrádzajú aj iné 
fakty, ktoré vlády prehliadajú. Naopak, 
podrážajú učiteľom nohy, a tým znižu-
jú ich status a verejnú mienku o nich. 
Hoci by mali ďakovať, že v školstve zo-
stávajú. 

Učitelia narážajú na bossing, mob-
bing. Stačí, aby mali názor a suvere-
nitu. Systém to nerieši. Ak si k tomu 
prirátate pravidelné a neraz neodborné 
útoky rodičov (žiakov), tak tu máme do-
pady na psychiku učiteľov. A ak je ria-
diteľ ten, čo útoky zametá pod koberec, 
tak sa učiteľ ocitne v bezradnej situácii.

Problémom je aj výberové konanie 
na riaditeľa, keď sa ním môže stať ne-
kvalitný, byrokratický, ale zriaďovate-
ľovi lojálny človek, ktorý nasledujúcich 
5 rokov terorizuje učiteľský zbor. Taký 
štýl zasiahne aj žiakov, aj rodičov. 

Ešte stále je štandardom to, že 
si učiteľ sám kupuje pomôcky, keďže 
škola nemá prostriedky na samozrej-
mosti. Niekedy nie sú ani kvalitné ale-
bo aspoň dajaké učebnice. Obsahová 
reforma je iba snom, učitelia musia učiť 
to, čo už nekorešponduje s potrebami 
súčasnosti. Čelia výsmechu, že učia za-
starane to, čo žiak v živote nebude po-
trebovať. Kritike čelia aj pre testovania, 
v ktorých žiaci kvôli zlému nastaveniu 
zlyhávajú.

Nekončiaca byrokracia, ktorú si 
často vymýšľajú riaditelia, tiež nie je 
motivačným faktorom. Školy sú perso-
nálne poddimenzované, učitelia musia 
plniť viacero úloh, neraz bez odmeny. 
Tieto práce si prenášajú domov, kde by 
mal byť relax po psychicky náročnom 
výchovno-vzdelávacom procese, ktorý 
bývaval prioritou. Za toto dostanú plat, 
za ktorý v mnohých regiónoch nemajú 
ani na bývanie.  

Je hlúpe obmedziť nezáujem vy-
učovať na plat. Rovnako je hlúpe ne-
uznať, že plat súvisí s kvalitou. A naj-
hlúpejšie je nepozrieť sa na iné vplyvy, 
ktoré môžu spôsobiť, že naše deti budú 
čeliť nestabilite, chaosu a častému 
striedaniu učiteľov s rôznou úrovňou 
kvality. Plánovať reformu v tejto situá-
cii je príkladom politickej povrchnosti.

Učitelia nechcú vyučovať  

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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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 !!!

tel.:
0915 309 460

mail:
profioknozapad@azet.sk

profi-okno.sk

S8000 IQ
S9000 IQ

Steramline 76 mm
Bluevolution 82 mm
Bluevolution 92 mm
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Prí�te si aj vy pre Pôži�ku 
teraz so z�avou z úroku až do 50%.

Výška z�avy z úroku a odmeny je závislá od výšky Pôži�ky.

Príklad výpo�tu ro�nej percentuálnej miery nákladov Pôži�ky po zoh�adnení 50 % z�avy z úroku (RPMN):
celková výška Pôži�ky: 30 000 EUR, výška mesa�nej splátky: 372,86 EUR, poplatok za poskytnutie: 0 EUR, po�et 
splátok 96, doba splatnosti 8 rokov. Štandardná úroková sadzba: 4,45 % p. a. ( xná), RPMN: 4,61 %, celková �iastka, 
ktorú zaplatíte: 35 794,56 EUR. Po zoh�adnení odmeny za celé obdobie splácania: úroková sadzba: 3,9 % p. a. ( xná), 
RPMN: 4,04 % a celková �iastka, ktorú zaplatíte: 35 042,56 EUR. Odmena vám bude vyplatená za riadne splácanie 
každý rok vo výške až 94 EUR, t. j. dohromady u nás získate odmenu až 752 EUR.

Raiffeisen pôži�ka je spotrebite�ský úver a môže by� poskytovaná bankou v rámci akcií pod ozna�ením PARÁDNA 
PÔŽI�KA alebo Parádna pôži�ka alebo Pôži�ka.

PARÁDNA PÔŽI�KA

Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Viac informácií vám radi poskytneme v našej pobo�ke alebo na www.raiffeisen.sk/pozicka.
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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

0908 914 180


