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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 

52
-0

10
1

0903 594 868
JOŽOVCI

»»» «««

47
-0
79

66
-0

00
4-

4

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE

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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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

 

 

Žalúzie, sieťky, rolety aj hliníkové

UNIVERZAL TRADE s.r.o.

LETNÉ  ZĽAVY

Tel.: 0905 474 663 , Závodná 3, Bratislava
E-mail: okna@univerzaltrade.sk

www.univerzaltrade.sk

NAJLEPŠIE CENY U NÁS

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

32
-0

11
0



2

zamestnanie, služby Najčítanejšie regionálne noviny
2

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: Rača, Trnávka, 
Slovnaft, Vrakuňa, Dolné Hony, 
Podunajské Biskupice, Nové 
Mesto, Ružinov, Nivy, Staré 
Mesto, Vajnory
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»Kúpim starý Pionier Jawa 
05, Jawa 20, Jawa 21, 
Mustang moped Stadion 
Jawa 90 Roadster, Cross 
Simson enduro electronic 
aj pokazené nekompletné 
platím ihneď ponúknite 
0915 215 406 

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

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

»Predám na počítač Monitor 
Belinea Mod.103045, Tla-
čiareň: Epson LQ-1070 ESC 
P2. Klávesnica: Turbo Plus 
KB-8001 R4. Myš: Model 
ECM-S501, Telefax: Panaso-
nic Model č. KX-F2200B. Tel.: 
0902 679 183

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

03 BYTY / predaj 

05 DOMY / predaj   

09 DOMÁCNOSŤ    

02 AUTO-MOTO / iné          

04 BYTY / prenájom    

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

07 REALITY / iné    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

12 DEŤOM    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

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

»0905 616 431

Komerčná
riadková
inzercia

NEHNUTEĽNOSTI

KLIMATIZÁCIE

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 CHLADNIČIEK

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA PRÁČIEK

NEHNUTEĽNOSTI

NEHNUTEĽNOSTI

OPRAVA  ŠIJACÍCH STROJOV

AUTO SKLO

ZVIERATÁ

OZNAM

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

PÔŽIČKY

PREDÁM

KÚPIM

PREPRAVA

OKNÁ
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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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Prosím posielajte Vaše životopisy na:
m.kettnerova@alas.sk

alebo volajte na 0903 705 007

 Obsluha a údržba 
technologickej linky a nakladača.

 Obsluha a údržba 
technologickej linky a nakladača.

 Obsluha a údržba 
technologickej linky a nakladača.

Základná mzda brutto a ďalšie zložky mzdy:

Pracovná príležitosť štrkopieskovňa Bratislava Petržalka
Spoločnosť ALAS Slovakia s.r.o. hľadá

zamestnanca na pozíciu

• 4,85 eur/hod plus výkonnostné prémie 25%, ktoré sú vyplácané mesačne, 
   čiže mesačná mzda aj s prémiami sa obyčajne pohybuje v rozpätí 970 - 1067€.
• Po odpracovaní jedného roku a v prípade dobrých hospodárskych výsledkov 
   firmy aj 13. a 14. plat.
• Možnosť sporenia s príspevkom zamestnávateľa - tretí pilier, deň voľna naviac 
   a ďalšie benefity podľa kolektívnej zmluvy.
• Zváračský a strojnícky preukaz je výhodou, nie podmienkou. 
• Zaučíme aj šikovného a pracovitého človeka bez skúseností..

Bratislavsko 
na Facebooku

klikajte!
http://www.facebook.com/bratislavsko.sk

INZERCIa
0905 719 134
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HĽADÁME
DODÁVATEĽOV DOPRAVY

DACHSER Slovakia a.s., popredný európsky

poskytovateľ logistických služieb,

hľadá dodávateľov dopravy s vlastným vozidlom:

� Denný rozvoz zásielok v smere Západné Slovensko

� Nosnosť a kapacita vozidla min. 12 ton

� Manipulácia iba s paletizovaným tovarom

� Krátka doba splatnosti faktúr

� Dlhodobá a stabilná spolupráca

� Práce vykonávané na subdodávateľskú zmluvu

�
�

+421 2 692 96 232 
pavel.chmelar@dachser.com

www.dachser.sk

52
-0

13
6

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 850 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 500 €, príplatky do 150 €)
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Bratislava - Krasňany / Rača
Práca na privyrobenie / Ponúkaný plat: 320,- EUR netto / mesiac  

Jedná sa o upratovanie školy na 3 hod. denne
/ Pondelok až Piatok / od 14:00, električka č. 3, nástup 2. 9. 2021

PRIJMEME UPRATOVAČKY

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

MAGISTRU/A
FARMÁCIE
Plat od 1300 € mesačne brutto
Tel.č.: +421 904 541 094 
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BRIGÁDA V BA IHNEĎ
- pomocné práce v logistike BA  4,10  € / 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!

- manipulačné práce v sklade BA 5,60 €/hod. (brutto) muži + ženy
   Nutný preukaz na VZV a potravinársky preukaz 
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE
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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.

Sme lídrom na trhu

v montáži KOKPITOV

Opletalova 71, 841 07 Bratislavan á s t u p

IHNED

€
brutto962

€
brutto993

PONUKA PRÁCE

+421 +421|

Inzercia 207x67   15.6.2021
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10. augusta 2009  
ráno nastal výbuch v Bani Handlová, pri 
ktorom zahynulo 20 baníkov

Výročia a udalosti
8. augusta 1938  
vznik mesta Partizánske (Baťovany)

Výročia a udalosti
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29,90 €

278
16

4

1

2
38

5

51
7

23

72
6

64
3

71
6
5

S

U

D

O

K

U

51

3
78

2
13

28
976

7

9
56

3

13

5

7
2

9
S

U

D

O

K

U

2

413

7
1

6

3
68
7

3
4
2

6
7
18

3
2
9

29
14S

U

D

O

K

U
63
-3
6

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 8. 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

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

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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MOVE THE WORLD.
YOUR FUTURE.MOVE

POŠLITE NÁM SVOJ ŽIVOTOPIS TERAZ

BUDETE ZODPOVEDNÝ ZA:

V SÚČASNOSTI HĽADÁME:

MANIPULAČNÝ PRACOVNÍK v sklade

V LOZORNE

DACHSER Slovakia a.s.
Logistické centrum Bratislava
Anna Žáková
Logistický park č. 1126
900 55 Lozorno

Tel. číslo: +421 2 6929 6131
Mob. číslo: +421 918 931 869
anna.zakova@dachser.com

www.dachser.sk/kariera

preberanie, manipuláciu, prípravu
a výdaj tovaru do/ zo skladu
triedenie, balenie, označovanie
zásielok
nakládku a vykládku kamiónov,
prácu so skenerom a s manipulačnou
technikou

POŽADOVANÉ VZDELANIE:
učňovské alebo stredoškolské vzdelanie
technicky a manuálne zdatný
tímový hráč, pracovitý a disciplinovaný
prax na NZV, VZV výhodou, nie však
podmienkou

PRACOVNÁ DOBA:
práca je v dvojzmennej prevádzke - 
poobedné a nočné zmeny
(13:45 - 22:00, 21:45 - 06:00),
víkendy voľné

MZDA:
800 € + variabilná zložka 100 € + príplatky
za nočné zmeny do výšky 4 €/hod. 
+ príspevok na dopravu 3 €/zmenu,
po skúšobnej dobe navýšenie mzdy,
s príplatkami až do 1400 €
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DRAŽBA
Pozemky zapísané na LV č. 2959 vedenom Okresným 
úradom Bratislava pre katastrálne územie Karlova Ves.

3011
3012
3016/8

39
1005
431

zastavaná plocha a nádvorie
záhrada
záhrada

Miesto konania dražby: Hotel Nivy Bratislava, 
   Líščie Nivy 422/3, 821 08 Bratislava
Najnižšie podanie:   91.300,00 €
Dátum konania dražby: 9.9. 2021
Čas konania dražby:   10.00 hod.

Parcelné číslo Druh pozemku Výmera /m2/

Ďalšie informácie emailom: info@maruniak.sk

• 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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Keď ukazuješ prstom na druhého člo-
veka s nejakou výčitkou, pozri sa na 
svoju ruku. Tri prsty ukazujú na teba. 

Čo to znamená? Ak tvoje deti a spo-
lupracovníci nie sú takí, ako by si chcel, 
tak je to tvoja vina. Možno si k nim nemal 
správny prístup alebo si na nich nemal 
čas. Ak ich vyzývaš k  práci na veľkom 
projekte, tak by si si mal vysúkať rukávy 
ty sám a ísť príkladom. Ak im niečo vy-
čítaš a kritizuješ ich, pozri sa do zrkadla 
a nehádž kameňom. Ak chceš súdiť a od-
súdiť druhého človeka, pozri sa na svo-
ju ruku ešte raz. Ukazovák ukazuje na 
druhého človeka, tri prsty na teba a palec 
je obrátený hore – k Bohu. Len On má prá-
vo súdiť nás. A bude nás súdiť tak, že nás 
zahrnie Láskou. A my vtedy uvidíme na 
sebe praskliny a škvrny. 

Tri prsty ukazujú na nás. Jeden nám 
hovorí, že zodpovednosť za náš život 
a dôležité rozhodnutia sú len v našich ru-
kách. Neobviňujme preto nikoho druhé-
ho za to, čo nám život priniesol. Druhý 
prst ukazuje na nás preto, aby sme si 
uvedomili, že nemôžeme dávať druhým 
to, čo sami nemáme. Poznám ľudí, ktorí 
chcú pomáhať druhým a  zachraňovať 
svet. Pomoc však často potrebujú oni – 
chýbajú im energia, sila, znalosti, empa-

tia alebo odvaha. Tretí prst nám ukazuje, 
že sa máme naučiť ďakovať za to, že sme 
dostali dar života a množstvo iných da-
rov. Často si ich vôbec nevšímame a iba 
poukazujeme na druhých, porovnávame 
sa s nimi, závidíme im a ľutujeme sa. 

Stretávam ľudí, ktorí stratili veľa – 
strechu nad hlavou, peniaze, zdravie, 
slobodu a  vzťahy s  blízkymi. Mnohí 
z nich dokážu vstať zo dna, kam spadli 
a  vrátiť sa do života. Zbavia sa svojich 
zlozvykov, splácajú dlhy, nájdu si prácu 
a bývanie. A stretávam aj ľudí, ktorým nič 
nechýba a neustále ukazujú na druhých 
a majú pocit krivdy, nespravodlivosti ale-
bo nedocenenia. Väčšinou dostali oveľa 
väčšie dary ako tí, na ktorých poukazujú. 
Tri prsty ukazujú na nich, aby prestali 
nad sebou lamentovať a začali využívať 
svoje talenty. Ukazovák ukazuje smero-
vanie našej cesty a pa-
lec otočený do neba 
na nášho navigátora 
a  ochrancu. Pred-
tým ako ukážeme 
prstom na druhých, 
zamyslime sa nad 
piatimi prsta-
mi na ruke.

Tri prsty

» Ján Košturiak

7. augusta 2002  
v Česku sa začala najničivejšia povodeň v novodobých českých dejinách

Výročia a udalosti



6

školoveda, financie / reality Najčítanejšie regionálne noviny
6

Ministerstvo školstva oprášilo nápad, 
aby sa riaditeľom školy mohol stať 
manažér bez pedagogických kompe-
tencií. Reaguje tak na zistenia, že na 
riaditeľov sa hlási málo uchádzačov. 

Ide im o to, aby kandidátov pribudlo. 
Niekedy sa spomína, že manažér, hoci 
bez pedagogického vzdelania, lepšie 
hospodári. Príčin, prečo je málo uchá-
dzačov, je oveľa viac a nedajú sa riešiť 
takto. 

Školy majú obmedzený rozpočet, 
možnosti jeho šetrenia sú minimál-
ne, mimorozpočtové zdroje ponúkajú 
možnosti na „prilepšenie“. Manažér by 
možno vedel vyťažiť viac. Avšak škola 
je najmä centrom pedagogiky, kde ne-
postačujú iba ekonomické zručnosti. 
Riaditeľ musí mať oveľa viac schopností: 
pedagogiku, personalistiku, psycholó-
giu a pod. Toto získava aj niekoľkoroč-
nou pedagogickou praxou. A popritom 
spoznáva zákonitosti ekonomiky, legis-
latívy, správcovstva budov, ak ich nena-
dobudol predtým. Manažér dokáže škole 
dať dobré čísla, ale zase bude potrebovať 
človeka na výchovno-vzdelávací proces, 
o ktorom rozhoduje práve riaditeľ. Takže 
sa nič nevyrieši. Nezabúdajme aj na to, 
že ak máme manažérov, ktorí by túžili 
riadiť školu, treba ich adekvátne zaplatiť, 
aby ich túžba neochabla. Ak manažérovi 
stačí priemerný plat, tak sa treba pozrieť 
na jeho kvalitu. 

Riadil som školu v zložitom per-

sonálnom i materiálno-ekonomickom 
stave bez manažérskeho vzdelania. 
Napriek tomu som ju po počiatočných 
problémoch dostal do vynikajúceho sta-
vu s rozpočtovým prebytkom. Keby som 
však neovládal pedagogiku, nedokázal 
by som nastaviť to najdôležitejšie: vý-
chovno-vzdelávací proces. Vtedy by som 
bol privítal nie manažéra, ale možnosť 
finančne motivovať personál z hospo-
dárskeho úseku, ktorý je jadrom ekono-
miky školy so smiešnym platom. Školy 
potrebujú dobre zaplatenú ekonómku, 
personalistku, mzdárku, vedúcu jedál-
ne! Myslieť si, že manažér nahradí všetky 
tieto oblasti, je hlúpa utópia. Ak by aj nie-
kto taký bol, zanedbával by pedagogické 
kompetencie. Namiesto navýšenia fi-
nancií na zamestnancov sa ministerstvo 
domnieva, že to vyrieši tým, že priláka 
manažérov, mysliac si, že riaditeľ školy 
má priestor denne sa venovať účtom, 
rozpočtu, faktúram, zmluvám, mzdám 
a zároveň realizovať zložitý výchovno-
-vzdelávací proces. Keby sa investovalo 
do nepedagogického personálu školy, 
isto by sa tým ušetrili aj prostriedky z 
rozpočtu v prospech školy.

Hospodárenie školy je zložitá prob-
lematika, ktorú bežný pedagogický kan-
didát nemá šancu vcelku obsiahnuť. Dá 
sa to však naučiť. Rozhodne je to lepšia 
cesta ako pustiť do  škôl manažéra bez 
pedagogickej skúsenosti. 

Riaditeľ školy - manažér či pedagóg?    

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

Ministerstvo financií SR spustilo 
v nedeľu ostránku www.bytzdra-
vyjevyhra.sk, na ktorej sa môžu 
zaregistrovať všetci záujemcovia o 
očkovaciu prémiu alebo sprostred-
kovateľský bonus v súvislosti s oč-
kovaním proti ochoreniu COVID-19. 

„Takýmto spôsobom chceme moti-
vovať tých, ktorí sa ešte nerozhodli oč-
kovať a rovnako aj odmeniť ľudí, ktorí 
sú zodpovední,“ uviedol rezort. 

Do očkovacej prémie sa budú 
môcť zapojiť všetci bez ohľadu na to, 
kedy a akou vakcínou proti ochoreniu 
COVID-19 sa dali zaočkovať. „Ak majú 
za sebou jednu dávku, do žrebovania 
budú zaradení jedenkrát. Ten, kto už 
absolvoval očkovanie oboma dávkami, 
je do žrebovania automaticky zaradený 
dvakrát,“ priblížilo ministerstvo.

Sprostredkovateľský bonus je 
finančná odmena pre ľudí, ktorí mo-
tivovali iných vo svojom okolí, aby sa 
dali zaočkovať. Zaočkovaná osoba sa 
zaregistruje na stránke www.bytzdra-
vyjevyhra.sk, získa špeciálny kód a ten 
následne odovzdá tomu, kto ho na oč-
kovanie motivoval. Sprostredkovateľ si 
tento kód na stránke uplatní a získa tak 
finančnú odmenu.

Kto sa môže prihlásiť?
• Hlásiť sa môže každý zaočkovaný, 
ktorý dosiahol vek aspoň 18 rokov
• Nie je rozhodujúce kedy a akú vakcí-

nu dostal. Hlásiť sa môžu aj zaočkovaní 
Sputnikom V
• Prihlásení musí mať trvalý pobyt na 
Slovensku a rovnako sa aj na Sloven-
sku zaočkoval a zaregistroval sa v da-
tabáze Národného centra pre zdravot-
nícke informácie (NCZI)
• Mal by mať účet v banke so sídlom na 
Slovensku alebo v zahraničnej poboč-
ke banky, ktorá tu pôsobí.
• Prihlásiť sa môže do 31. októbra 2021. 
V tento deň bude posledné žrebovanie 
lotérie

Motivačná schéma Matoviča 
okrem lotérie ponúka privyrobiť si aj 
pomocou bonusu za odporúčanie. 
Najviac tak môže jeden človek odpo-
ručiť na očkovanie 50 ľudí. Takzvaný 
sprostredkovateľský bonus bude fun-
govať nasledovne: Zaočkovaná osoba 
sa zaregistruje na stránke www.by-
tzdravyjevyhra.sk, získa špeciálny kód 
a ten následne odovzdá tomu, kto ho 
na očkovanie motivoval. Sprostredko-
vateľ si tento kód na stránke uplatní a 
získa tak finančnú odmenu.

Očkovacia lotéria už je tu

» Zdroj: MF SR
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V posledných mesiacoch  nie je núdza 
o mimoriadne meteorologické javy. 
Všetci vieme, že už ani tornádo v našich 
končinách nemusí byť zjavením, ale 
bežnou skutočnosťou. Veda však po-
kročila a mohli by sme vopred dostávať 
varovania.

Vedieť tak vopred, že sa blíži pohroma 
a pokúsiť sa tak zachrániť, čo sa dá. Scho-
vať auto do garáže je najmenej. Ale mať tak 
čas do bezpečia ukryť rodinu, psíka, zbaliť 
si doklady, vodu...

Pripravovaný systém SMS varovania 
na Slovensku sa k takejto predstave začína 
blížiť. S názvom Reverse 112 doplní systém 
hlásnej služby. Ako vyplynulo z rokovaní 
rezortu vnútra s mobilnými operátormi, 
účinný a včasný bude najmä pri použití vo 
vymedzenom území, napríklad v mestskej 
časti či susediacich obciach. Pre TASR to 
uviedol tlačový odbor Ministerstva vnútra 
(MV) SR. Zavedenie systému vychádza z 
európskej smernice, fungovať by mal naj-
neskôr v júni roka 2022.

„Použitie SMS varovania na celé úze-
mie SR, respektíve odoslanie varovnej SMS 
všetkým obyvateľom Slovenskej republiky 
by podľa vyjadrení mobilných operátorov 
bolo neefektívne a trvalo by pravdepodob-
ne niekoľko dní. V takýchto prípadoch je 
na varovanie vhodnejšie využiť sieť sirén 
ako aj rozhlasové a televízne vysielanie a 
miestne rozhlasy,“ priblížilo ministerstvo.

Prihliadať treba tiež na skutočnosť, že 
doručenie SMS nie je možné garantovať. 
„Preto tento systém bude vždy len dopln-
kovým spôsobom varovania,“ upozornilo 
ministerstvo. Predpokladané finančné ná-
klady zatiaľ podľa MV SR nie je možné pres-
ne stanoviť, potrebné sú ďalšie rokovania s 
mobilnými operátormi týkajúce sa aj tech-
nického a procesného riešenia Reverse 112.

Realizáciou systému Slovenská repub-
lika naplní záväzky novelizovanej smer-
nice, ktorou sa stanovuje európsky kódex 
elektronických komunikácií. Cez SMS by 
občania mohli dostávať meteorologické 
výstrahy, ale aj upozornenia na mimoriad-
ne udalosti, ako sú povodne či teroristické 
útoky.

V každom prípade, v dňoch, keď je 
búrlivé počasie, je dobré pozrieť si známe 
meteorologické stránky, na ktorých sa do-
staneme aj k záberom z radarov. Podľa nich 
tiež dokážeme odhadnúť či sa niečo zlé blí-
ži, koľko máme ešte času a akú intenzitu to 
asi bude mať.

Varovanie 
pred pohromou môže prísť

» red
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NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

0905 621 229
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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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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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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  

32
-0

10
4

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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REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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Odkúpime Vašu nehnuteľnosť 
v hotovosti 

( s možnosťou doživotného užívania)

Vyrovnáme dlhy, exekúcie 
aj pred dražbou

Odkúpime pozemky, 
poľnohospodársku pôdu

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

                                                                 
0905/491 888, 0903/909 888 

INZERÁt,KtORÝPREDÁVa

0905 799 782
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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
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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
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

m rtner r ú ríž

máme stále dostatok ponúk )
14-dňo y, r 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 pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Stavebná spoločnosť 
HOT BUILDING s.r.o.  
www.hotbuilding.sk

59

Montážne práce v Rakúsku 
a v Nemecku

PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO 
POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK. 
Realizujeme: 
presklenné fassády  I  odvetrané fasády
sendvičové fasády a haly
montáž okien a dverí  I  priemyselná izolácia
zámočnícke práce 
kovovýrobu

0910 134 567   I  office@hotbuilding.sk

MZDA: 
2000€/ MES. + PRÉMIE
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STD DONIVO S.R.O.- DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ 
V ČESKEJ REPUBLIKE S DLHOROČNÝMI
SKÚSENOSŤAMI V DOPRAVE  HĽADÁ:

Vodič MKD na pravidelnú 
prepravu s voľnými víkendami

Peter Telepun, mobil: +421 917 628 262, 
mail: telepun@std.sk Možnosť reagovať aj bez životopisu

MZDOVÉ PODMIENKY:  
� v prípade jazdy na turnusy 8+2: 739- 2 500€/ mesiac,    
   pričom nástupný plat je od 739€ (možnosť zárobku     
   2100€ v čistom s víkendami na ubytovni+ výkonnostné  
   príplatky) 
� v prípade voľných víkendov doma nástupný platom   
   od  739€, pričom mesačne je možná výška zárobku   
  1700€ v čistom+ výkonnostné príplatky. VÍKENDY DOMA  
  + ZABEZPEČENÝ ODVOZ NA SLOVENSKO ( Senec)

� Miesto výkonu práce: Slovensko, Nemecko, Rakúsko   
   (práca vyžaduje cestovanie)
� Druh pracovného pomeru: plný úväzok
� Termín nástupu: dohodou
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Lístok 
kúpite na 
bus.daka.sk

EXPRESNÁ LINKA

BRATISLAVA -TRNAVA - NITRA -ZVOLEN - 
LUČENEC -RIMAVSKÁ SOBOTA - ROŽŇAVA 

- KOŠICE - MICHALOVCE – HUMENNÉ

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

Lístok 
kúpite na
bus.daka.skkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

EXPRESNÁ LINKA

od
už 1,- 

€


