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Vaša OCHRANA pred BANKAMI,

 SÚDMI, EXEKÚCIAMI aj DRAŽBAMI!
! Volajte na 0905 638 627 !
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Náplň práce: príprava technickej dokumentácie/podkladov do výroby
v programe AutoCAD • podľa zadania a špecifikácie projektuje,
kreslí/rysuje konštrukčnú a výrobnú dokumentáciu • kontinuálne
vytvára výrobnú dokumentáciu pre výrobu betónových výrobkov
Podmienky: SŠ s maturitou, VŠ, technické zameranie, stavbár,
100% ovládanie AutoCAD - Expert
Mzda (BRUTTO): od 1500,- EUR/mesiac + 13. plat

Spoločnosť ELEKTRO-HARAMIA s.r.o.

so sídlom v Lozorne prijme do TPP:

KONŠTRUKTÉRA – PRÍPRAVA
VÝKRESOV DO VÝROBY

tel.č. 02/65968 267, volať v čase od 07:00 do 16:00 hod. 

e-mail: stolarova@elektroharamia.sk

DVERE DO 
KAŽDEJ VANE

Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk

0950 593 026
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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
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0903 594 868

JOŽOVCI
• sťahovanie • likvidácie
• výnos • prenos nábytku

 ZŤP, dôch. -10%  
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Deň otvorených dverí
15.-17. februára 2022 o 10:00 hod.

Stredná odborná škola
kaderníctva a vizážistiky

Svätoplukova 2, Bratislava

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu je potrebné sa na DOD prihlásiť 
cez formulár na našej stránke alebo FB, všetky info na našej web stránke:

www.beautycare-study.sk
www.facebook.com/BeautyCareStudy

V školskom roku 2022/2023 otvárame:
4 – ročné odbory s maturitou a výučným listom: 
kaderník – vizážista, kozmetik

3 – ročné odbory s výučným listom:   
kaderník, manikér-pedikér, barbier, 
umelecký parochniar a maskér

2 – ročné nadstavbové štúdium s maturitou: 
vlasová kozmetika, starostlivosť o ruky a nohy

2 – ročné pomaturitné štúdium:
kozmetik, kaderník-vizážista
riaditeľka: 
0911 291 541, 02/22102 5911, hegerova@beautycare-study.sk
študijné odd: 
0901 727 444, 02/ 2102 5912, studijne@beautycare-study.sk
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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

Redakcia: Martinčekova 17 
BRATISLAVA

INZERCIA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (86.750 domácností)

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
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KE    83.740 Košicko
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SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

REMESELNÍCI
» Maľovky–stierky–obkla-
dy–omietky aj menšie práce 
0940 384 665

REKONŠTRUKCIE

SLUŽBY

UPRATOVANIE

ČISTENIE

BEZPEČNOSŤ

ELEKTROINŠTALÁCIE
» Elektrikári 0909 227 892

VODA - KÚRENIE – PLYN
» www.vodo-instalater.sk 
0903 557 127
» Vodoinštalatér 0904 307 
824

SŤAHOVANIE, PREPRAVA

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

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

ZVIERATÁ

OZNAM

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

DOVOLENKA

AUTO-MOTO / predaj 1

AUTO-MOTO / iné 2
» Kúpim do zbierky staré 
neplatné CS technické pre-
ukazy auto-moto.0940 
086 855 

BYTY / predaj 3 

BYTY / prenájom 4

DOMY / predaj 5 

POZEMKY / predaj 6

REALITY / iné 7
» Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507

STAVBA 8
» Kúpim haki lešenie.tel 
0908 532 682 
» Kúpim haki lešenie. 0907 
715 027 

DOMÁCNOSŤ 9

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

HOBBY A ŠPORT 11

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.

Zabúdame s našimi deťmi komuni-
kovať. Aj keď rodičia neraz robia do 
večera, treba si nájsť priestor na ko-
munikáciu. A nielen s malými deťmi, 
ale aj s tínedžermi. 

Isto, puberta, páčiť slová z dospie-
vajúcich je neraz demotivujúce. Ale aj 
to je úloha dospelých. Lebo dobrá ko-
munikácia môže predísť problémom i 
nástrahám násťročných. Všímať si treba 
aj neverbálnu komunikáciu dieťaťa. 

Môže sa zdať, že „vypočúvanie“ náš-
ho tínedžera môže byť narušením jeho 
súkromia. Ale aj túto oblasť musí rodič 
poznať v primeranej miere. Aby nedo-
chádzalo k nežiaducim prejavom sprá-
vania. Rodič má spoznávať svoje dieťa.  

Pravidelná komunikácia s deťmi 
rozvíja slovnú zásobu, učí deti vyjad-
rovať pocity, zážitky, problémy. Ak sa 
dieťaťu venujeme, získa istotu, že sa 
vám môže „vyrozprávať“ a nehľadá tak 
útočisko u iných alebo cudzích ľudí.

Správne nastavená komunikácia 
učí deti, ako majú komunikovať s iný-
mi ľuďmi. Ak si deti osvoja pravidlá 
efektívnej komunikácie bez agresie, s 
empatiou a asertivitou, je málo pravde-
podobné, že v krízových situáciách v 
spoločnosti vyvolajú svojím prístupom 
konflikt. 

Dá sa využiť aj elektronická komu-
nikácia. Sú situácie, keď sme odkázaní 
na zasielanie elektronických správ. Tam 
síce nevidíme neverbálne prejavy, no 

suplujeme ich rôznymi grafickými pros-
triedkami. Takáto komunikácia je navy-
še otvorenejšia a komunikanti si môžu 
repliku rozmyslieť.

Aké by mali byť témy rozhovorov? 
Nemali by to byť povrchné otázky typu: 
ako bolo v škole. Tvorivejšie otázky na-
značia väčší záujem o dieťa a rodič sa 
dozvie viac: S kým si sa v škole bavil? 
Čo sa ti tam nepáčilo? Nenudil si sa? Po-
chválil ťa niekto? Niečo si nepochopil? 
Potešil ťa niekto? Chutil ti obed? Ako si 
oddýchneš po škole? Stačí dve-tri otáz-
ky na nastolenie úprimného záujmu o 
komunikáciu. 

Nesmieme vynechať ani tému: ka-
maráti vášho dieťaťa. Neraz práve tí 
rozhodujú o tom, ako sa bude správať. 
Nemalo by sa stať, aby rodič nevedel, s 
akými ľuďmi sa jeho dieťa stretáva. Zdá 
sa, že touto témou zasahujete do súkro-
mia dieťaťa. Ste však zaň zodpovední. 
Vopred premyslené otázky pomôžu ro-
dičovi i dieťaťu.   

Dôležitý je aj čas, kedy sa pýtame. 
Niektorí tínedžeri sa neradi rozprávajú 
ráno, tesne po škole alebo večer. Treba 
vypozorovať ten správny čas. Určite 
neignorovať komunikáciu, ak je dieťa 
celý deň nevrlé. Nech sa vám akokoľvek 
zdá, že nestojí o komunikáciu, verte, 
že opak je pravdou. A vhodnou komu-
nikačnou stratégiou sa vám to časom 
potvrdí.

Komunikujem s tínedžermi

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

5
2
-0
0
13

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
3
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Pekný, už februárový týždeň, váže-
ní čitatelia. A prepáčte český titulok 
– názov známej pesničky skupiny 
Olympic. V dlhšom tvare znie „Já, 
já, já, jenom já“.

„Jájistov“ je okolo nás veľa. Spra-
vidla si z každého z nás vezmú iba to, 
čo potrebujú oni, no „odplata“, či od-
mena za to neprichádza žiadna. Proste, 
berú si z každého človeka to, čo vyho-
vuje im a je prospešné im. Berú si vaše 
vedomosti, vašich priateľov, vaše kon-
takty, často váš čas a ochotu a narábajú 
s tým ako s vlastným majetkom, výluč-
ne vo vlastný prospech. Sú aj takí, ktorí 
si bez okolkov vezmú vaše peniaze a na 
polícii to obhájia tým, že „veď to nebolo 
úmyselné a dokáž mi úmysel“. Trestný 
čin je totiž úmyselný čin. Čo je neúmy-
selné, to je dovolené, aspoň podľa náš-
ho trestného poriadku. Ale, povieme 
si, kašľať na peniaze, v živote sú aj iné, 
oveľa dôležitejšie hodnoty. „Jájistom“ 
sa to nepokúšajte vysvetliť, odmietajú 
pochopiť. V živote sú na svete iba oni a 
všetci ostatní pre nich.

Čím viac takýchto ľudí okolo seba 
naviažete – práve vašou ochotou, lás-
kavosťou, ústretovosťou, tým viac sa 
váš život bude stávať bezútešným, 

temným, zúfalým, až kým vás úplne 
nevycicajú, ako upíri. Bezcitne, chlad-
nokrvne. A potom vás odhodia a nájdu 
si nový objekt svojho parazitizmu.

Toľko na dlhší úvod a teraz priamo 
ku kratšiemu záveru. Dávajte si pozor 
na to, ako narábate s vlastnou dôve-
rou, buďte obozretní, ak vás zrazu má 
niekto podozrivo „veľmi rád“, ak sa z 
jeho strany sypú k vám milé slová ako 
„šuter“ z korby nákladniaka. A najmä 
si všímajte a pamätajte, ako takíto ľu-
dia reagujú, keď naznačíte, že práve 
vy potrebujete s niečím pomôcť, po-
radiť, vybaviť, zariadiť. Obvykle zrazu 
nemajú čas, majú milión povinností, 
veď viete, „život nie je ľahký a treba sa 
obracať“.

V priateľstve nedominuje kvantita, 
ale kvalita. A pozor, v modernom svete 
to platí aj pre sociálne siete. A najmä. 
Tam vás vaši „priatelia“ 
dokážu dostať do takých 
malérov, že sa z nich 
budete hrabať do konca 
života. Takže – nech žijú 
priatelia, ale iba takí, 
ktorí v rovnováhe 
berú i dávajú.

Všetko dobré –

„Já“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Gilbert Keith Chesterton povedal: 
„Aké ľahké je milovať ľudstvo a nená-
vidieť svojho suseda!“ 

Mnohí veriaci hľadajú cestu ako mi-
lovať a počúvať Boha. Svoju lásku alebo 
vďačnosť nedokážeme prejaviť priamo 
Bohu. Nie je to možné. Môžeme Mu ich 
dať len cez druhého človeka. Tak, že ho 
máme radi. Keď prosí o pomoc a my sa 
k nemu skloníme a pomôžeme mu. Keď 
bol Ježiš medzi ľuďmi, svoju pozornosť 
venoval tým, ktorí ju najviac potrebovali 
- hriešnikom, slabým, chudobným a ne-
mocným. Každý z nás dostal rôzne dary - 
život, talenty, zdravie a silu, blízkych ľudí 
okolo seba a mnohé ďalšie požehnania. 
Nedostali sme ich len pre seba, ale aj pre 
druhých. Tak ako sme dostali, tak máme 
rozdávať ďalej. Tým, ktorí to najviac po-
trebujú a najmenej si to zaslúžia.

Často pomáhame tam, kde je to 
vidieť alebo tam, kde sme odmenení 
úspechom a vďačnosťou. Lenže pomá-
hať treba aj ľuďom, ktorí slovo ďakujem 
nepoznajú. Aj tým, ktorí pre nás nemajú 
pekného slova a robia nám zle. Aj svojim 
nepriateľov by sme sa mali učiť milovať 
a modliť sa za nich. Nie je jednoduché 
vidieť v druhom človeku Krista. Najmä, 
keď vyzerá odpudzujúco a jeho skutky sú 

odsúdeniahodné. Spájať sa s Dobrom, je 
lepšie ako bojovať proti Zlu. Ľuďom ne-
pomôžeme odsudzovaním, ale prijatím. 
Svet neopravíme vlastnými silami, iba 
spojenectvom s Pánom.

Často hovoríme o tom, ako milujeme 
Boha a chceme zachraňovať svet. Ale ne-
znášame kolegu, závidíme susedovi a ne-
návistne útočíme na neznámeho človeka 
na internete. Veta miluj blížneho svojho 
ako seba samého, nemá na mysli vybranú 
skupinu našich obľúbencov, ale všetkých 
ľudí - alkoholikov, zlodejov, väzňov, pod-
vodníkov, politikov, ľudí s rozličnou far-
bou pleti, rôznymi kultúrami a jazykmi.

My si nevyberáme Boha. On si vy-
berá nás. Tak ako slnko, ktoré zasvieti 
na slnečnice a tie sa otáčajú k nemu. Aj 
my by sme sa mali otočiť a teplé lúče pre-
nášať ďalej. Boh nás nebude odmeňovať 
za to, čo sme dostali, 
ušetrili a nazhromaž-
dili. Nemusíme mať 
strach z inflácie, 
plesne alebo hrdze. 
Naše poklady v Nebi 
pozostávajú z toho, 
čo sme rozdali 
druhým.

Miluj blížneho svojho

» Ján Košturiak
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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

Dnes Vám predstavíme Janíka. 
(Píše sa v on-line časopise Gréc-
kokatolíckej rómskej misie). Ke-
ďže REGIONPRESS v rámci mož-
ností podporuje aktivity misie, 
v tomto článku sa dozviete o ďal-
šom zaujímavom ľudskom osude.

„Má strednú školu v odbore 
kuchár-čašník a varenie je jeho zá-
ľubou i prácou. Je Róm, pochádza z 
Čakľova a rád spieva. Deti mu často 
tipujú, že má „aspoň 30“, no má 
len 19 rokov, za ktorých však veľa 
toho stihol. Aj vďaka Otcovi Marti-
novi Mekelovi a Gréckokatolíckej 
rómskej misii. Janko Otca Martina 
spoznal už ako malý chlapec vďaka 
skautingu. Táto aktivita sa mu zapá-
čila, a tak začal chodiť do spoločen-
stva - a je v ňom dodnes.

Janko to mal vo vlastnej rodine 
dosť ťažké. Jeho otec bol ťažký alko-
holik, a tak bol Janko doma v stre-
se, mama tiež, a deti vychovávala 
iba ona. Janko spomína: „Mali sme 
otca, no nemali sme ho.“

V spoločenstve našiel Janík ako-
by svoju „novú rodinu“. Keď mal 14 
rokov, začal miništrovať a slúžiť ako 
kantor. Janík spolu s kamarátmi za-
ložili vlastnú kapelu, prepojenú so 
spoločenstvom a skautingom. Tiež 
začal slúžiť iným, a to vedením spo-
ločenstva pre mladších chlapcov a 
evanjelizáciami v osadách vranov-

ského okresu. Okrem toho mu o. 
Martin pomohol objaviť divadelný 
talent, a tak hral v niekoľkých pred-
staveniach.

 Pre Janka bol prelomový rok 
2021: na podujatí Cesta domov 
(článok nižšie), ktoré bolo v centre 
Savore SIGORD pre rómskych mla-
dých podľa vzoru seminára Otco-
vo srdce, prežil hlboké odpustenie 
svojmu otcovi, ktorý pred pár rokmi 
zomrel. Dosiaľ mal v sebe nenávisť 
voči nemu. Počas podujatia mu na-
písal list, na základe ktorého prišlo 
uzdravenie tohto vzťahu, dopomoh-
la k tomu aj modlitba príhovoru. 
Janko chce ostať v rómskej misii a 
pomôcť, aby podobnú skúsenosť, 
ako zažil on, mohli mať aj iní.

Rómovia pomáhajú Rómom

» Zdroj: https://romskamisia.sk/sigord/
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H
oci sa teraz tešíme zo zim-

ného počasia, cestovné 
kancelárie už odporúčajú mys-

lieť na slnko, more a pláž. Mno-

hí ľudia majú pocit, že najlepšie 
sa oplatí kúpiť si dovolenku na 
poslednú chvíľu. Opak je ale 
pravdou. Ak si chcete užiť dni 
leta vo svojej vysnívanej de-

stinácii a pri výbere sa neob-

medzovať ponukou hotelov, či 
izieb, nemáte už na čo čakať. 
Myslieť na dovolenku už teraz, 
alebo si to nechať na poslednú 
chvíľu?  Odborníci sa zhodujú 
na tom, že vyčkávanie sa nie 
vždy vyplatí. Využiť odporúča-

jú first moment ponuky. „Pri 
last minute cestujúci nemá 
istotu, že sa mu podarí zohnať 
presne to, čo hľadá. Preto od-

porúčam využiť Ultra Top First 
Moment zľavy na zájazdy, 
ktorých predaj sme spustili už 
v  decembri a  je možné si ich 

zakúpiť do polovice februá-

ra,“ vysvetlil generálny riaditeľ  
CK Hydrotour Mikuláš Milko. 

Bez obáv 

Plná ponuka ubytovacích ka-

pacít i  lákavé zľavy. To sú asi 
najčastejšie dôvody, pre ktoré 
ľudia kupujú letný oddych už 
v zime. Ak si viete voľno v práci 
vybaviť na konkrétny termín, 
pri kúpe dovolenky ušetríte 
a  nemusíte celú sumu platiť 
naraz.  „Pri Ultra Top First Mo-

ment ponuke si ľudia môžu vy-

brať aj zľavu, ktorá im sadne. 
Buď percentuálnu zľavu zo zá-

kladnej ceny každej cestujúcej 
osoby alebo pobyt a  leteckú 
dopravu vo vybraných hote-

loch a kapacitách pre dve deti 
zadarmo, prípadne kombiná-

ciu oboch spomínaných – jed-

no dieťa zadarmo a polovičnú 
percentuálnu zľavu zo základ-

nej ceny pre spolucestujúce 
osoby,“ vymenoval Milko. Ga-

rantujú tiež bezplatné storno 
zájazdu do určitého termínu, 
garanciu bezplatnej zmeny 
termínu, destinácii či dokonca 
hotela. Rovnako tak aj zmenu 
cestujúceho až do 14 dní pred 
nástupom na zájazd.

Čo nepremeškať?
 Ak sa zamýšľate nad des-

tináciou, ktorú by ste chceli 
navštíviť, naše odporúčanie je 
Turecko. Ako sme sa na vlast-

nej koži presvedčili, z  krajiny 
polmesiaca sa vrátite plný 
zážitkov. Mnohými turistami 
vyhľadávané je práve mes-

tečko Side v provincii Antalya. 
Jeho výnimočnosťou je antický 
amfiteáter, na ktorý sa zmes-

tilo 15-tisíc divákov, ktorí si tu 
chodili užiť zábavne podujatia, 
či gladiátorské zápasy ale-

bo zápasy otrokov. Vládcovia 
tu mali VIP miesta v  prvých 
radách, aby mali zo zápasov 

väčšie potešenie. V  Turecku si 
určite nenechajte ujsť aspoň 
jednu mešitu. Názov mesta 
Side v preklade znamená gra-

nátové jablko. Aj to musíte vy- 

skúšať. Odšťavia vám ho 
takmer na každom rohu. Ak 
máte radi prírodu, určite nevy-

nechajte kaňon Tazı  v národ-

nom parku Köprülü. Zaujímavý 
je hlavne tým, že jeho bočné 
steny sú vysoké až 400 met-

rov.

Kúpiť si dovolenku v zime sa oplatí
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

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

NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

V   5500%%

Zľavy platia do 15. 2. 2022

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €
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Zamestnanci žiadajú o dávku ne-
mocenské iba ak PN trvá viac ako 10 
dní. Zamestnanci, ktorí sa ocitnú v 
karanténe alebo izolácii a ošetrujúci 
lekár im potvrdí dočasnú pracovnú 
neschopnosť z dôvodu karanténne-
ho opatrenia/izolácie, informujú o 
svojej práceneschopnosti v prvom 
rade svojho zamestnávateľa. 

Ten im bude vyplácať náhradu 
mzdy za prvých desať dní práce-
neschopnosti. Teda aj v prípade, ak v 
súvislosti s vlnou omikron zamestna-
nec absolvuje len skrátenú 5-dňovú 
karanténu. Zamestnanci o dávku ne-
mocenské žiadajú Sociálnu poisťovňu 
prostredníctvom elektronického for-
mulára až v prípade, ak im dočasná 
pracovná neschopnosť trvá viac ako 10 
kalendárnych dní.

Jedinou výnimkou sú zamest-
nanci, ktorí si uplatňujú nárok na ne-
mocenské po skončení pracovného 
pomeru v tzv. ochrannej lehote alebo 
zamestnanci, ktorým pracovnopráv-
ny vzťah skončil počas prvých 10 dní 
práceneschopnosti. Títo si v Sociálnej 
poisťovni podávajú žiadosť o dávku ne-
mocenské hneď.

V prípade zamestnancov nárok 
na dávku nemocenské zo Sociálnej 
poisťovne vzniká až od 11. dňa trvania 
dočasnej pracovnej neschopnosti. So-
ciálna poisťovňa preto prosí občanov, 
aby na túto skutočnosť nezabúdali a 

nezasielali žiadosť o dávku skôr. Keďže 
každú žiadosť musí Sociálna poisťovňa 
preskúmať, aj keď nárok na nemocen-
ské nevznikne, žiadosti zamestnancov, 
ktorým práceneschopnosť ešte netrvá 
viac ako 10 dní, môžu procesy posu-
dzovania nároku na dávku predlžovať. 
Ak teda zamestnanec doručí žiadosť a 
jeho dočasná pracovná neschopnosť 
nebude trvať viac ako 10 dní, Sociálna 
poisťovňa musí zamietnuť nárok na ne-
mocenské vydaním rozhodnutia. Táto 
činnosť oberá zamestnancov pobočiek 
Sociálnej poisťovne o čas, ktorý môžu 
venovať skoršej výplate ostatných ne-
mocenských dávok.

Samostatne zárobkovo činné oso-
by a dobrovoľne poistené osoby na 
rozdiel od zamestnancov žiadajú Soci-
álnu poisťovňu o pandemickú dávku 
nemocenské prostredníctvom vyplne-
nia elektronického formulára hneď od 
prvého dňa práceneschopnosti z dôvo-
du karanténneho opatrenia/izolácie.

Omikron, karanténa a PN

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

TU MOHOL BYŤ VÁŠ
INZERÁT
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POLÍCIA PÁTRA

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

alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.

Zdeno VODA – hľadaná osoba.
Na 43 - ročného Zdena Vodu vydal 
Okresný súd v Bratislave príkaz na do-
danie do výkonu trestu pre majetkovú 
trestnú činnosť.  Menovaný sa zdržia-
va na neznámom mieste a doposiaľ sa 
nepodarilo zistiť miesto jeho súčasného 
pobytu. 

Peter JABOREK – hľadaná osoba. 
Na 51 - ročného Petra Jaboreka vydal 
Okresný súd v Bratislave príkaz na do-
danie do výkonu trestu pre trestný čin po-
rušovania domovej slobody. Menovaný 
sa zdržiava na neznámom mieste a do-
posiaľ sa nepodarilo zistiť miesto jeho 
súčasného pobytu. 

Miroslav HAVRAN – hľadaná osoba. 
Na 48-ročného Miroslava Havrana z Bra-
tislavy vydal Okresný súd v Bratislave 
príkaz na dodanie do výkonu trestu pre  
prečin marenia úradného rozhodnutia.  
Menovaný sa zdržiava na neznámom 
mieste a doposiaľ sa nepodarilo zistiť 
miesto jeho súčasného pobytu.

3
6
-0
0
0
3

SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

Bratislava, Billa, LIDL Svornosti

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

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

príjme strážnikov na prevádzky 

Bratislava, Danubia

0948 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 

Bratislava, Pekná cesta (Billa)

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

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

príjme strážnikov na prevádzky 

Bratislava, Petržalka (Kaufland)

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

Mzda: 4,00 €/h. netto 
Nástup ihneď.
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425
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Info: 0902 419 329, e-mail: m.ertl@jsb.sk
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na upratovanie zubnej kliniky / BA Ružinov
Práca na privyrobenie / Ponúkaný plat: 320€ netto / mesiac  

/ Pondelok až Sobota / od 19:00 do 22:00 hod. 

dostupnosť              96,196,98               201,202,212

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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KURZ SBS
V BRATISLAVE

KURAM

Volajte: 0904 001 475
195 €195 €
CENA 

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

kurz  začína 14.02.2022

 Je tu pre vás 7-dielny 360° letecký 
dokumentárny film!

Prvotná myšlienka autora vide-
omapy, leteckého fotografa a pilota 
Milana Paprčku vznikla po tom, ako 
natočil 360 stupňovú videomapu Vy-
sokých Tatier. „Vysoké Tatry z neba 
mali veľký úspech, keďže toto 7-minú-
tové video videlo na YouTube viac než 
445 tis sledovateľov. Vtedy spoločne  
s leteckým a výrobným tímom sme sa 
rozhodli vytvoriť 360 stupňovú vide-
omapu regiónu, ktorý patrí medzi tie 
najnavštevovanejšie. Preto sme nafil-
movali z neba celý región Bielej Oravy, 
aby sa mohol týmto regiónom preletieť 
ktokoľvek, aj bez lietadla. Prvý let v 
máji 2021 nevyšiel podľa našich pred-
stáv, a tak sme vykonali ešte jeden v 
júni,“ hovorí autor, pilot a letecký foto-
graf Milan Paprčka.

Nafilmovanie celého letu, ktorý 
trvá necelých 70 minút, bola tá jedno-
duchšia časť. Postrihanie videa, ani-
mátorská činnosť a projekcia každého 
jedného popisu bolo to najnáročenejšie 
pre grafické štúdio. „Keďže celý pre-
let by na jedno pozretie trval pridlho, 
rozdelili sme ho do siedmych dielov. 
Výroba jednej časti trvala približne 70 
hodín a k tomu ešte treba prirátať cca 
10-15 hodín práce kartografa. Takéto 
celé video je veľmi náročné ako aj na 
čas animátora, tak aj na výkon počíta-
ča,“ približuje grafik a počítačový ani-

mátor Milan Jančovič. 
Súčasťou videomapy sú aj obce i 

mestá, vzdelávacie inštitúcie a zariade-
nia cestovného ruchu, ktoré vytvárajú 
jedinečnosť lokality a dopĺňajú jej cel-
kový ráz. 
1. časť Z Námestova na Príslop: https://
youtu.be/m6IgHAANeAM
2. časť Do Zákamenného a najľudna-
tejšej časti Oravy: https://youtu.be/
voGtLk0x778
3. časť SKI  Zábava: https://youtu.be/
0fI4NfEs8Qw
4. časť Zimný pól Slovenska Oravská 
Lesná: https://youtu.be/zJc0bY5enX8
5. časť Krajina pod Pilskom: https://yo-
utu.be/ZCjNMPozwWs
6. časť Na Babiu horu popri severnom 
póle Slovenska: https://youtu.be/
SgjV8BLxM8s
7. časť Z Babej hory až k hladine Orav-
skej priehrady: https://youtu.be/9EW-
gzHWkwOM

Ste milovníci Oravy?

» Zdroj: Mgr. Andrea Farkašová
CBS spol, s.r.o.

VKÚ Harmanec, s.r.o.

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0907 702 195

0905 719 134

0905 799 782
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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 

• máme stále ponuky aj pre mužov!

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

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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