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BRIGÁDA V BA IHNEĎ

   (prax na NZV, potravinársky preukaz)

BEZ UBYTOVANIA NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

-  pomocné práce v logistike BA  ►5,00  € / hod. (brutto) len muži 

-  pomocné práce v tlačiarni BA  ►4,00 € / hod.  (brutto) muži + ženy

    (+ príplatky za noc, víkend a sviatok)

- manipulačné práce v sklade BA  ► 5,80 € / hod. (brutto) muži + ženy
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00915 948 417

0905 758 469

PRIJMEME 
SPOĽAHLIVÉ  PANIE 

na upratovanie 
kancelárskych priestorov  

od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto
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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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0903 594 868

JOŽOVCI
• sťahovanie • likvidácie
• výnos • prenos nábytku

»»» ZŤP, dôch. -10% ««« 32
-0
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Obnova bytov, dlažby kúpeľni a realizácia  
interiérov bytových domov.

Tel: 0905 333 776 
email: marealobnova@gmail.com

MAREAL s.r.o., 
stavebná firma
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ANTIGÉNOVÉ A RT-PCR TESTOVANIE 
PRE SAMOPLATCOV

Bratislava I – Staré Mesto, Fajnorovo nábrežie 2, Otváracia doba: pondelok – štvrtok: 07:30 – 
12:30 hod. piatok – nedeľa: 07:30 – 17:30 hod. (12:30 – 13:30 hod. obedová prestávka)
Bratislava  III – Nové Mesto, Trnavská cesta 37, Otváracia doba: pondelok – štvrtok: 13:30 – 
18:30 hod. piatok – nedeľa: 08:30 – 18:30 hod. (12:30 – 13:30 hod. obedová prestávka)
Bratislava  II – Ružinov, Záhradnícka 58, Otváracia doba: pondelok, utorok a štvrtok: 09:00 – 
14:00 hod. (12:00 – 12:20 prestávka) streda a piatok: 14:00 – 19:00 hod. (17:00 – 17:20 prestávka) 
sobota a nedeľa: 09:00 – 16:00 hod. (12:15 – 13:00 obedová prestávka)

Bratislava V – Petržalka, Dolnozemská cesta 1, (nájdete nás v priestoroch Školičky – Ne-

meckej školy v areáli Ekonomickej Univerzity), Otváracia doba: pondelok: 07:00 – 12:00 hod. uto-
rok – piatok: 13:00 – 18:00 hod. sobota – nedeľa: 10:00 – 18:00 hod. (12:30 – 13:00 hod. obedová 
prestávka)

Bratislava IV – Lamač, Bory Mall, (novootvorená MOM sa nachádza na parkovisku pred 
nákupným centrom) Otváracia doba: pondelok – piatok: 13:00 – 18:00 hod. sobota – nedeľa: 10:00 
– 18:00 hod. (12:30 – 13:00 hod. obedová prestávka)

Bratislava  IV – Karlová Ves – Mlynská dolina, Staré Grunty 26, (po 5 mesačnej pau-

ze, opätovne otvorená MOM na parkovisku pred študentským domom Ľudovíta Štúra) Otváracia 
doba: pondelok – piatok: 13:00 – 18:00 hod. sobota – nedeľa: 10:00 – 18:00 hod. (12:30 – 13:00 
hod. obedová prestávka)

► AG Test – objednávka cez Momky.sk – 8,99€ 
► AG Test – platba na mieste – 14,99€

► PCR Test – klasický –  49,99€

alebo kloktací – 54,99€

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

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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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA

EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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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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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzku 

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

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

Nástup ihneď.
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ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 
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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: Rača, Trnávka, 
Slovnaft, Vrakuňa, Dolné Hony, 
Podunajské Biskupice, Nové 
Mesto, Ružinov, Nivy, Staré 
Mesto, Vajnory

BRATISLAVSKO
východ

bratislavsko@regionpress.sk
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REMESELNÍCI
» Maľovky–stierky–obkla-
dy–omietky aj menšie prá-
ce 0940 384 665

REKONŠTRUKCIE
» Rekonštrukcie bytov a 
kúpeľní, obklady, voda a 
elektroinštalácie. 0908 570 
594, www.vrablic.sk

SLUŽBY
» Pílenie stromov 0909 227 
892

UPRATOVANIE

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

BEZPEČNOSŤ

ELEKTROINŠTALÁCIE
» Elektroinštalácie 0909 
227 892

VODA - KÚRENIE – PLYN

SŤAHOVANIE, PREPRAVA
» Doprava, demontáž, likvi-
dácia 0915 741 475

PREPRAVA

OKNÁ

PARKETY

MAĽBY - STIERKY – NÁTERY
» Maľby, podlahy 0915 462 
513

OPRAVA CHLADNIČIEK
» ZIMMERMANN 0905 54 
74 76
» Matúš 0905 616 431

OPRAVA SPORÁKOV

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

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

OPRAVA  PÍSACÍCH STROJOV

OPRAVA  ŠIJACÍCH STROJOV

Komerčná
riadková
inzercia

REMESELNÍCI

SLUŽBY

KLIMATIZÁCIE

ČALÚNENIE

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

KRTKOVANIE

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA PC

OPRAVA  PÍSACÍCH STROJOV

REKONŠTRUKCIE

UPRATOVANIE

ČISTENIE

BEZPEČNOSŤ

ELEKTROINŠTALÁCIE

VODA - KÚRENIE – PLYN

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

PARKETY

OKNÁ

PREPRAVA

SŤAHOVANIE, PREPRAVA

OPRAVA SPORÁKOV

OPRAVA PRÁČIEK

NEHNUTEĽNOSTI

PÔŽIČKY

AUTO-MOTO / reda 1

AUTO-MOTO / iné 2

BYTY / predaj 3 

BYTY / prenájom 4

DOMY / predaj 5 

POZEMKY / predaj 6
» Predám pozemok v Skalici-
-lokalita Psíky, cca 100 m od 
mest.búdy, plocha 1349 m2, 
šírka cca 13,70 m, RK nevolať. 
Tel: 0949 801 029 

REALITY / iné 7
» Kúpim byt v Bratislave a oko-
lí 0903 461 817
» Kúpim byt v Bratislave 0907 
402 507

STAVBA 8
» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

DOMÁCNOSŤ 9

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

HOBBY A ŠPORT 11
» Vykupujem gramofónové LP 
platne(vinyl). 0918 315 093

DEŤOM 12

ROZNE / PREDAJ 13

ROZNE / INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNAMKA 16

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    

08 STAVBA    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 
v tvare: RP medzera BV me-
dzera Číslo rubriky medzera 
Text inzerátu

Príklad:
RP BV 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uve-
rejniť v ľubovoľných iných na-
šich novinách, BV zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete 
na zadnej strane vľavo dolu. 
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
•   TLAČIAROV

•   ROBOTNÍKOV do výroby, expedície a lisovne

•   NASTAVOVAČOV orezových liniek

•   KNIHÁROV - zoraďovačov, rezačov

•   MECHANIKA polygrafických strojov

•   ELEKTRONIKA, ELEKTRIKÁRA

•   SKLADNÍKOV 

Bližšie informácie: 

tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Požiadavky:
• zdravotná spôsobilosť na výkon práce v noci 
• vyučenie v odbore výhodou, nie podmienkou 

Mzda:                od 900 € - 1 550 €
z toho základná zložka mzdy od 500 €, príplatky do 200 €

Benefity:         13. a 14. mzda

• mimoriadne a jubilejné odmeny 
• hlavné jedlo zdarma v závodnej jedálni

Teda, vraj. Čas adventný, z rádia už 
zaznela aj stará klasika (v češtine 
Rolničky, rolničky). Vraj čas pokoja, 
stíšenia, vstúpenia do seba. 

Už aj tá hnusná pandémia akosi 
ustupuje - v Českej republike, podľa ta-
mojšej hlavnej hygieničky. 

Nejak mi do toho času nezapadajú 
hrubé nadávky, urážky, ponižovanie sa 
navzájom, ktorého sme svedkami v te-
levíznom vysielaní. Za mojich detských 
čias sa v tom čase vysielaval Kremienok 
a Chocholúšik, zbojník Rumpeľ a ďalšie 
podobné nezabudnuteľné skvosty.

Dnes počúvame primitívne nadávky 
z úst primitívov. V advente. Pripomí-
nam. A pripomínam to zámerne. Mnohí 
z tých nadávajúcich totiž radi nad sebou 
nosia veľké transparenty, majúce zdô-
razniť, že ich v rukách držia tí najlepší, 
najčistejší, najvyvolenejší. A veď – spo-
veď očistí všetko.

Nie, neočistí. Spoveď, na ktorú sa 
mnohí z nás v tomto období chystajú, je 
spoveďou iba vtedy, ak je úprimná. Ak 
oľutovanie všetkého nesprávneho, čoho 
sme sa dopustili, vychádza zo srdca a 
nie z nejakej povinnosti, ktorá sa „patrí“.

Na internete je možné nájsť naozaj 
takmer všetko. Často na ňom hľadám to, 

čo nájsť chcem. Našiel som i toto: „Božia 
milosť nepôsobí len prostredníctvom 
sviatostí Cirkvi, ale aj v kontexte Lásky: 
Kto veľa miluje, tomu sa veľa odpúšťa, 
kto menej miluje, tomu sa menej odpúš-
ťa. Čokoľvek ste urobili jednému z mojich 
najmenších bratov, mne ste to urobili. 
Kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj ja vy-
znám pred svojím Otcom. Láska zakrýva 
množstvo hriechov. Boh hľadá na zemi 
ľudí, ktorí majú skrúšené a pokorné srd-
cia. Pyšné srdce sa protiví Bohu!“

Z toho mi logicky vyplýva, že z 
človeka by nemala tiecť nenávisť voči 
všetkému a každému, človek by nemal 
milovať predovšetkým sám seba, človek 
by nemal iným robiť to, čo sa nepáči, 
ak sa deje jemu. Často spomínam slovo 
„človek“. Nuž. Vytratilo sa akosi z na-
šich slovníkov, vytlačil ho výraz straník, 
stranícky šéf.

Ak nechcem byť nenávi-
dený, musím skúsiť prestať 
nenávidieť. Inak to naozaj 
nejde. Aj keď si to daktorí 
myslia.

Krásny pokojný, 
tichý a pokorný ad-
vent, vážení čita-
telia

Iba taký tichý čas...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Obľúbenú turistickú destináciu ži-
linského kraja v súčasnosti nemajú 
možnosť navštíviť všetci. Pokiaľ nie 
ste z okresu Martin alebo Žilina, do-
stanete sa tam len ťažko. Vďaka no-
vej 360° videomape tam však môže 
zavítať ktokoľvek a kedykoľvek. 

Letecký tím Slovensko z neba 
vytvoril 360° videomapu Krivánskej 
Malej Fatry z neba. Nová virtuálna 
technológia snímania 360° pohľadu 
na krajinu umožnila vyhotoviť video 
z lietadla, ktoré sledovateľom dopraje 
skutočne autentický zážitok. Na tomto 
linku si môžete zaletieť nad Malou Fat-
rou: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=SN_wvwSXgBA&t=135s

Preletieť nad Malou Fatrou tak mô-
žete s pomocou počítača, smartfónu či 
tabletu. Pohybom myši alebo naklone-
ním smartfónu obdivujete tú časť kraji-
ny, kam sa chcete pozerať. 

Vo videomape sú zapracované aj 
geografické popisy, názvy obcí, turis-
ticky zaujímavé miesta i všetky ostat-
né záujmové body. Takto sa vie divák 
veľmi rýchlo zorientovať, kde sa presne 
nachádza a zároveň si dokáže lepšie 
predstaviť polohu danej lokality. 

Videolet s 360-stupňovým pohľa-
dom na krajinu žilinského kraja trvá 
pol hodinu. „Pilotným projektom bola 
360 stupňová videomapa pohoria Vy-

soké Tatry a regiónu Stredné Slovensko. 
Tentokrát sme sa zamerali na severné 
Slovensko, konkrétne na Krivánsku 
Malú Fatru. Nad ňou sa môže preletieť 
ktokoľvek aj bez lietadla. Navyše vo vi-
deomape sledovateľa sprevádza nielen 
kartografický popis krajiny, ale aj prí-
jemná hudba a zvuk motora dodáva-
júci úplnosť a dokonalý zážitok počas 
letu. Aj v dobe, keď nemáme možnosť 
cestovať či navštevovať obľúbené turis-
tické destinácie, umožňujeme navštíviť 
Malú Fatru každému, a to pohľadom z 
neba,“ približuje pilot, letecký fotograf 
a autor videomapy Milan Paprčka.

Tridsať minútový letecký doku-
mentárny film vám predstaví, ako vy-
zerá turistická trasa hrebeňom Malej 
Fatry, ako sa kľukatie Domašínsky me-
ander a ako vyzerá z leteckého pohľadu 
okresné mesto Žilina a Martin.

Zalietať si ponad 
Malú Fatru už môže každý

» Zdroj: Mgr. Andrea Farkašová

Také bežné očakávanie: po celoži-
votnej práci si budeme na dôchod-
ku v kľude užívať vnúčatá. Tráviť 
čas na záhradke. Cestovať. Podobnú 
predstavu mali aj manželia Moufida 
a Mousa Jalloufovci zo severu Sý-
rie. Ale potom prišla vojna. 

Keď ozbrojené islamistické skupiny 
vnikli do ich dediny, zaviedli islamské 
právo šaria. Obyvateľov pripravili o 
živobytie, peniaze i dom. Ženy museli 
chodiť zahalené od hlavy po päty. Kres-
ťania nesmeli chodiť do kostola, naďa-
lej sa však tajne modlili.

V priebehu desiatich rokov vojny 
musela až polovica obyvateľov Sýrie 
opustiť svoje domovy. To je 23 miliónov 
ľudí.  Po dlhom trápení sa napokon aj 
manželom Jalloufovcom podarilo utie-
cť. Humanitárnym koridorom prišli do 
mesta Aleppo, aby unikli stále zúria-
cim bojom. Po príchode sa im výrazne 
zhoršilo zdravie. 

Stratili všetko. Stali sa vyhnanca-
mi – utečencami vo vlastnej krajine. V 
Aleppe našli príbytok vo farnosti Zves-
tovania Panne Márii. Miestny kňaz 
Hugo Alaniz v rozhovore pre pápežskú 
nadáciu ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi 
vysvetľuje: „Teraz po vojne najviac 
trpia starí a chorí ľudia. Sú zvyčajne 
ponechaní sami na seba, pretože ich 
príbuzní utiekli. Sú veľmi osamelí. Na-
vštevujeme ich a zisťujeme, čo najviac 
potrebujú. Najčastejšie ide o lieky a 

plienky.  Máme aj spoločnú kuchyňu, 
v ktorej varíme, aby sme im mohli do-
niesť domov niečo na jedenie trikrát v 
týždni.“

Moufida je vďačná. „Nemôžeme si 
dovoliť niektoré životne dôležité veci, 
ale Cirkev nám stále pomáha. Môžeme 
sa v pokoji modliť a zúčastňovať sa na 
svätej omši. Naša viera v Boha je silná 
napriek všetkému, čím sme si prešli. 
Ďakujeme ACN, že podporuje Farnosť 
Zvestovania Panne Márii a my tu môže-
me naďalej žiť.“ 

Starí manželia, ktorí sú vyhnanca-
mi vo vlastnej krajine, majú na Vianoce 
jediné prianie. 

„Prajeme si, aby tieto Vianoce pri-
niesli radosť a pokoj ľuďom na celom 
svete.“ 

Vyhnanci zo severnej Sýrie potre-
bujú pomoc, aby mohli prežiť v krajine, 
ktorá je po vojne zničená a trápia ju 
hospodárske sankcie. Pozývame Vás, 
pomôžte tieto Vianoce prenasledova-
ným kresťanom v Sýrii. Mnohí, ako Mo-
ufida a Mousa, museli obetovať všetko 
pre svoju vieru. Prostredníctvom ACN a 
našich partnerov na mieste im môžete 
zabezpečiť pastoračnú starostlivosť 
rovnako ako jedlo, ubytovanie a lieky. 

Vaša štedrosť im pomôže žiť dôstoj-
ne a tešiť sa z krehkého pokoja. Infor-
mácie, ako pomôcť, nájdete na www.
acnslovensko.sk.

Aby Vianoce priniesli pokoj 

» Zdroj: ACN
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POLÍCIA PÁTRA

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

alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.

Marek NAGY – hľadaná osoba.
Na  31 - ročného Mareka Nagyho z Bra-
tislavy vydal Okresný súd v Bratislave 
príkaz na dodanie do výkonu trestu pre 
prečin krádeže.  Menovaný sa zdržia-
va na neznámom mieste a doposiaľ sa 
nepodarilo zistiť miesto jeho súčasného 
pobytu. 

Robert JAVUREK – hľadaná osoba. 
Na 46-ročného Roberta Javureka vydal 
Okresný súd v Bratislave príkaz na za-
tknutie pre zločin neodvedenia dane a 
poistného. Menovaný sa zdržiava na ne-
známom mieste a doposiaľ sa nepodarilo 
zistiť miesto jeho súčasného pobytu.

Monika MAUEROVÁ – hľadaná osoba. 
Na 47-ročnú Moniku Mauerovú z Bratisla-
vy vydal Okresný súd v Bratislave príkaz 
na zatknutie pre  prečin zanedbania po-
vinnej výživy.  Menovaná sa zdržiava na 
neznámom mieste a doposiaľ sa nepo-
darilo zistiť miesto jej súčasného pobytu.

12. decembra 1941
Slovenská republika vyhlásila vojnu Spojenému kráľovstvu a 
Spojeným štátom

Výročia a udalosti 16. decembra 1911
bola otvorená trať Tatranskej elektrickej železnice zo Starého 
Smokovca do Tatranskej Lomnice

Výročia a udalosti

Kedysi chlapi chrabro bojovali za svoje 
ideály a za svoju česť v súbojoch s me-
čom v ruke. Dnes bojujú zbabelí chlapi 
hysterickými výkrikmi a nadávkami 
ukrytí za obrazovkou počítača. 

Alebo blázni bez rúška v obchode. 
Kedysi odvážni chlapi bránili bezbran-
né ženy, dnes na ne zbabelo útočia. Sme 
zbabelí k svojim nedostatkom a agresívni 
k druhým. Zbabelci v politike nemajú od-
vahu povedať občanom pravdu a začať re-
formovať krajinu. Tak hovoria to, čo chce 
dav voličov počuť. Len aby získali jeho 
hlas. Zbabelí manželia utekajú od svojich 
rodín, keď príde vážny problém. Jedného 
zbabelého chlapa som videl nedávno v 
akcii. Opustil svoju manželku a dcérku a 
vyháňa ich z domu, ktorý spoločne posta-
vili. Najskôr im vypol vodu a odmontoval 
vaňu, neskôr odniesol kotol. Tento sebec-
ký zbabelec vyháňa svoju manželku a 
dcéru do mrazu na ulicu, aby si do domu 
mohol nasťahovať mladú milenku. 

Kde sú tie časy, keď chlapi hovori-
li pravdu a pozerali sa do očí. Za svoju 
pravdu a česť dokázali odvážne bojo-
vať a obetovať aj to najcennejšie. Fašisti 
urážajú ľudí na internete a keď ich pred-
volajú na políciu, tak zbabelo klamú, že 
to neboli oni, veď ani nevedia pracovať 

s počítačom. Ich šéf sa rád predvádza s 
fašistickými kódmi, ale pred súdom za-
piera a hovorí, že tie čísla nič nezname-
najú. Obvinia mafiánov za ich zločiny a 
oni chcú zbabelo hodiť vinu na svojich 
mŕtvych kumpánov. Zbabelí manažéri 
si radi privlastňujú výsledky druhých a 
svoje zlyhania hádžu na svojich nevin-
ných spolupracovníkov. 

Kde sú tí chrabrí rytieri, mušketieri a 
skutoční chlapi s odvahou? Prečo sa bo-
jíme povedať pravdu, priznať si chybu a 
zlyhanie a nechceme bojovať s presilou? 

Zvykli sme si na odmeny bez námahy 
a obety. Chceme mať všetko a hneď, ale 
bojíme sa riskovať. Konfucius pred vyše 
2500 rokmi povedal: „Vedieť, čo je správ-
ne, a neurobiť to, je najväčšia zbabelosť.“ 

Nájdime odvahu hovoriť pravdu, ne-
buďme populistami, ktorí sa chcú všet-
kým zapáčiť. Postavme 
sa za chudobných, 
slabých a utláčaných. 
Buďme odvážni 
priznať sa, že sme 
omylní, hriešni a často 
bezmocní. Zbabelec 
umiera sto-
krát, hrdina 
iba raz.

Zbabelí chlapi

» Ján Košturiak
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Franšíza MALINA potraviny 
je tu práve teraz pre Teba

Ak chceš byť SÁM SEBE ŠÉFOM 
a máš chuť rozvíjať vlastný biznis, 

neváhaj, využi príležitosť

OZVI SA NÁM!
na tel.číslo: 0911 015 377

Viac info na: www.malina.sk/franchising
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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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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

Dôchodcovia dostanú v novom roku 
vyššie dôchodky. Sociálna poisťovňa 
im ich prepočíta a zvýši o 1,3 percenta 
automaticky, o zvýšenie teda nemu-
sia osobitne žiadať. 

Dôchodok v novej výške dostanú v 
januárových výplatných termínoch. So-
ciálna poisťovňa im v januári 2022 zašle 
k zvýšeniu aj písomné rozhodnutie. Dô-
chodky sa v roku 2022 zvýšia o percento 
medziročného rastu spotrebiteľských 
cien za domácnosti dôchodcov určeného 
Štatistickým úradom Slovenskej repub-
liky za prvý polrok kalendárneho roka 
2021, t. j. o 1,3 percenta mesačnej sumy 
dôchodku. O zvýšení dostanú pobera-
telia dôchodkov písomné rozhodnutie a 
dôchodky vo vyššej sume im budú prvý 
raz vyplatené vo výplatnom termíne v 
januári 2022 aj s doplatkom zvýšenia od 
1. januára 2022 do dňa predchádzajúce-
ho výplatnému termínu v januári 2022. 
Sociálna poisťovňa v budúcom roku 
zvýši o 1,3 percenta všetky dôchodkové 
dávky, pričom k 31. októbru 2021 ich vy-
plácala viac ako 1,7 milióna (1 741 618) a 
dostávalo ich viac ako 1 milión 400 tisíc 
dôchodcov (1 403 572).

Minimálne dôchodky a valorizácia
Pre tento druh dôchodku platí zo zá-

kona osobitný mechanizmus. Valorizá-
cia sa ich teda priamo netýka. Pobera-

teľovi minimálneho dôchodku sa od 1. 
januára 2022 valorizuje (teda zvyšuje o 
1,3%) jeho pôvodne vypočítaný dôcho-
dok. Sociálna poisťovňa ho porovná s 
výškou poberaného minimálneho dô-
chodku. Ak je jeho pôvodný dôchodok 
aj po valorizácii nižší ako minimálny 
dôchodok, dôchodcovi sa naďalej vyplá-
ca minimálny dôchodok. Je to pre neho 
výhodnejšie. Zároveň platí, že suma mi-
nimálneho dôchodku sa od 1. januára 
2022 nemení. Ak bude po zvýšení (valo-
rizácii) dôchodku jeho suma vyššia ako 
výška minimálneho dôchodku platná 
od 1. januára 2022, nárok na minimálny 
dôchodok zaniká a Sociálna poisťovňa 
bude dôchodcovi vyplácať jeho valori-
zovaný dôchodok. Ten bude totiž vyšší 
než dovtedy poberaný minimálny dô-
chodok.

Sociálna poisťovňa pripravila pre 
dôchodcov aj Kalkulačku na výpočet 
valorizácie dôchodku od 1. januára 2022. 
Jej použitie je veľmi jednoduché: stačí 
si označiť druh dôchodku (z ponuky v 
kalkulačke) a v ďalšom riadku zadať 
výšku mesačne poberaného dôchodku 
v eurách. Po kliknutí na Vypočítaj sa 
dôchodca ihneď dozvie, o koľko eur sa 
mu dôchodok zvýši a tiež celkovú sumu 
dôchodku po zvýšení od 1. januára 2022. 
Kalkulačka má informatívny charakter.

Sociálna poisťovňa od januára 
zvýši dôchodky automaticky

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

SLUŽBY
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SÚŤAŽ!

Všetky zaujímavé ponuky z nášho

regiónu odteraz nájdete

nielen v poštovej, ale aj

v e-mailovej schránke

Newsletter BRATISLAVSKO

Každý týždeň vyžrebujeme spomedzi 
všetkých odberateľov výhercu,

ktorý sa stane majiteľom REALME 8, 

smartfónu s top parametrami.

Prihláste sa na stránke

sutaz.bratislavsko.sk
na odber nášho newslettra

a hrajte o nový super
výkonný mobil.

pre odberateľov NEWSLETTRA

Uhlopriečka displeja:  6,4"
Typ operačného systému:  Android 11
Kapacita batérie:  5 000 mAh
Typ SIM karty:  2× Nano SIM
Vnútorná pamäť:  128 GB
Fotoaparát:  64 + 8 + 2 + 2 Mpx
Najrýchlejší  internet:  LTE
Slot na pamäťové karty:  Micro SD

REALME 8 128 GB ČIERNY
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Bratislave, Lidl, ul. Svornosti

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,80 €/h. netto
Nástup ihneď.
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzku 

DANUBIA v Bratislave

948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,50 €/h. netto
Nástup ihneď.
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

LIDL, Kaufland Bratislava,
Petržalka

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

Mzda: 3,80 €/h. netto 
Nástup ihneď.
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 

VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 

NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121
7
5
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Info: 0902 419 329, e-mail: m.ertl@jsb.sk

U nás si zarobíte !

Najširšia ponuka práce a brigád.
Práca na TPP, dohodu aj živnosť.
Týždenné vyplácanie a ďalšie benefity ...

Nielen pred Vianocami,
ale aj cez lockdown. 

benzoix - freepik.com

+421 903 702 333

info@proplusco.sk

www.proplusco.skPresvedčte
 sa sami 3
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Prijmeme upratovačku, aj dôchodkyňu,
na upratovanie kancelárskych priestorov 

Volať v pracovné dni: 

0902 933 061, 0902 933 063 

Práca na 2 hod. v pracovných dňoch 
Mzda 8,- € / hod. 
Miesto výkonu práce - Bratislava - Vajnory - Rybničná cesta
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KURZ SBS
V BRATISLAVE

KURAM

195 €195 €
CENA 

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

Volajte: 0904 001 475
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K
rajina polmesiaca či dvoch 
kontinentov. Až šestnásť-

krát väčšia ako Slovensko. Na 
každom rohu dýcha orientom. 
Turecko. Aj najobľúbenejšiu des-

tináciu dovolenkárov v prvej vlne 
potrápila pandémia. Ľudia, pre 
ktorých je cestovný ruch živo-

bytím nezaháľali a vzali situáciu 
do vlastných rúk. Vďaka vakcíne 
a dodržiavaniu opatrení idú sve-

tu príkladom a  vedia turistom 
zaručiť bezpečnú dovolenku. 
Spolu s  cestovnou kanceláriou 
Hydrotour sme krajinu navštívili 
a sami zistili ako to tam funguje. 

Úchvatný let za zážitkami
S  dokladom o  plnom očkovaní 
sme nasadali do lietadla. Kto 
ho nemal, mal PCR test. Smer  

Turecko. Zamestnanci letísk 
i  posádky lietadiel - všetci po-

vinne očkovaní. Letušky po 
každom lete navyše testova-

né PCR testami. Jednoducho 
povedané, čakal nás bezpečný 
let za krásnymi plážami, kvalit-

nými službami, dobrým jedlom  
a orientom.

Bez certifikátu = bez turistov 
Hneď po prílete sa dozvedáme. 
Každý hotel, ktorý chce turis-

tov privítať musí mať takzvaný 

špeciálny certifikát bezpečnosti. 
Získať ho ale nie je med lízať. Ako 
nám na mieste vysvetlila ma-

nažérka kvality hotelovej siete 
Trendy Gülay Güleç, splniť musia 
až 150 kritérií. V hoteli majú 440 
zamestnancov. Všetci musia byť 
zaočkovaní. „Okrem jedného, 
ktorý má zdravotné problémy. 
Ten sa ale musí testovať PCR 
testom každých sedem dní,“ po-

vedala. Tu to ale nekončí. „Moni-
torujeme aj stav v rodinách za-

mestnancov a aj ich testujeme,“ 
dodala.  

Špičková gastronómia 
Pred ubytovaním hosť vypĺňa 
formulár. Súhlasí tiež s  tým, že 
v  prípade nákazy ostane v  ho-

telovej karanténe. Turecko je 
známe svojou špičkovou gast-

ronómiou. Nejeden gurmán si 
tu príde na svoje. Pripraviť o ňu 
hostí? Nehrozí. Šikovne to vy-

mysleli aj v  tomto smere. Jed-

lo vyložené za sklom. Na to, čo 
vám padne do oka, len ukážete 
prstom a  čašník v  rukaviciach 
a s respirátorom vám jedlo na-

berie. Mehmet Karaaslan, ktorý 

pôsobí ako šéfkuchár v  hote-

li v  Antalyi upozornil na to, že 
všetkých zamestnancov preško-

lili, aby vedeli s jedlom bezpečne 
narábať a podávať ho hosťom. 

Keď sa chce, všetko sa dá 
Ako povedal generálny riadi-
teľ cestovnej kancelárie Hydro-

tour Mikuláš Milko, krajiny ako  
Turecko, Cyprus a Omán cestov-

ný ruch nestopli. Ukazujú svetu, 
že s vírusom sa dá úspešne bo-

jovať. „Dodržiavanie opatrení 
má pozitívny vplyv na ekono-

miku. Cestovný ruch v  týchto 
krajinách namiesto toho, aby si 
pýtal peniaze, ich nosí do štát-

neho rozpočtu,“ hovorí. Ako do-

dal, ľudia sa tu jednoducho učia 
s covidom žiť. Dovolenkári vďaka 
tomu o  nič neprichádzajú. „Sú 
obslúžení presne tak kvalitne, 
ako boli zvyknutí.“ V  poslednej 
dobe sa  ukazuje, že najlepším 
únikom pred covidom je práve 
únik do krajín, v  ktorých je tep-

lo. Leto majú radi aj v  CK Hyd-

rotour. Spustili predaj zájazdov 
na Leto 2022 - Ultra top first 
moment. Využite najlepšie ceny 
pobytov a  začnite sa tešiť na 
leto už teraz. 

Bezpečná dovolenka 
v krajine polmesiaca
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU

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 

 

 zarobte si pred Vianocami alebo 

 v decembri výrazná zľava z poplatku!
 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme

všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 3
2
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dvojnásobne cez Vianoce!


