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BRATISLAVSKO
západ
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0903 594 868

JOŽOVCI
• sťahovanie • likvidácie
• výnos • prenos nábytku

 ZŤP, dôch. -10%  
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Je veľmi ťažké sa v dnešnej dobe veľkých reklám orientovať tak, aby bol kupujú-
ci absolútne spokojný. Za kvalitu a účinnosť výrobkov firmy KVATROFIN s.r.o. však 
hovorí veľký ohlas spokojných klientov, ktorí si nemôžu vynachváliť predovšetkým 
prípravky na podporu rastu vlasov. Preto sme sa spýtali zástupcov firmy KVATROFIN 
s.r.o., aby nám povedali niečo bližšie o svojich výrobkoch.

R: Prosím Vás, môžete nám povedať niečo bliž-
šie o Vašich výrobkoch,  týkajúcich sa rastu 
vlasov?
K: Naša firma sa zaoberá distribúciou účinnej 

vlasovej kúry proti vypadávaniu vlasov SALON 

TEXTURES, ktorá sa skladá z terapeutického šam-

póna a kondicionéra. Prípravky sa vyrábajú podľa 

prírodnej receptúry z BEVERLY HILLS v USA. Všetky 

výrobky samozrejme prešli klinickou atestáciou.

R: Čo hovoríte na neuveriteľný ohlas na vašu 
vlasovú kúru, ktorá podporuje rast vlasov?
K: Vlasová kúra SALON TEXTURES vďaka svo-

jej originálnej kompozícii dokáže za krátky 

čas (hovorí sa o leteckom účinku) vlasy vyživiť 

a ošetriť.  V mnohých prípadoch dochádza k 

novému rastu vlasov tam, kde sa už zmierili s 

plešinou. Výsledky sú, ako ste podotkli, takmer  

neuveriteľné.

R: Ako sa Vaša kúra aplikuje?
K: Aplikácia je veľmi jednoduchá, presný návod 

na použitie je priložený ku každej kúre. Pre ťažšie 

prípady u mužov a žien niekedy odporúčame pou-

žívať aspoň dve kúry po sebe!

R: A posledná otázka. Kde je možné zakúpiť 
Vaše výrobky a v akých cenových reláciách?
K: Keďže v súčasnosti nie je možné výrobky bežne 

získať v lekárňach, môže si každý zákazník príprav-

ky kúpiť alebo objednať u firmy:  

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

 Terapeutický vlasový šampón stojí 23 € a kondi-

cionér 16 €, je odporúčané používať súčasne ako 

vlasovú kúru.

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

STOP PADANIU 

VLASOV
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AkciaAkcia  na vstavané skrine na vstavané skrine do 35%.do 35%.  
Dodanie od 5-15 dní.Dodanie od 5-15 dní.  Záruka až 5 rokov.Záruka až 5 rokov.

 REKONŠTRUKCIE BYTOV

 VSTAVANÉ SKRINE, ŠATNÍKY

 LAMINÁTOVÉ PODLAHY

 BEZPEČTNOSTNÉ DVERE
 INTERIÉROVÉ DVERE 
 KUCHYNSKÉ LINKY NA MIERU
 PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

0903/ 344 3430903/ 344 343
Kvetná 26, Bratislava

www.vstavaneskrine.comwww.vstavaneskrine.com

Do kancelárie je potrebné sa telefonicky objednať.       Do kancelárie je potrebné sa telefonicky objednať.       Otváracie hodiny:Otváracie hodiny:

Pondelok  - Pondelok  - Piatok:Piatok:  9.00 - 12.00 h, 13.00 - 16.00 h    Sobota:Sobota: Len na objednávky!

6
6
-6
3

6
6
-0
3
4

Vaša OCHRANA pred BANKAMI,

 SÚDMI, EXEKÚCIAMI aj DRAŽBAMI!
! Volajte na 0905 638 627 !
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Info: 0902 419 329, e-mail: m.ertl@jsb.sk
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

23. februára 1455  
Johannes Gutenberg začal hromadné tlačenie tzv. Gutenbergovej 
Biblie, prvej Biblie, ktorá sa na svete objavila vo väčšom náklade.

Výročia a udalosti
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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
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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
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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
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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
» Vodoinštalatér 0904 307 
824
» www.vodo-instalater.sk 
0903 557 127

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

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

ZVIERATÁ

OZNAM

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

DOVOLENKA

AUTO-MOTO / predaj 1

AUTO-MOTO / iné 2
» CZ 175 Jawa 90 Pionier 
Stadion Mustang Simson 
Babeta kúpim tieto motor-
ky 0915 215 406

BYTY / predaj 3 

BYTY / prenájom 4

DOMY / predaj 5 

POZEMKY / predaj 6

REALITY / iné 7
» Kúpim byt v  Bratislave 
a okolí 0903 461 817 
» Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507
» Kúpim byt aj pôvodný 
stav, alebo garáž v  Brati-
slave. 0918 479 756

STAVBA 8
» Kúpim haki lešenie.tel 
0908 532 682 

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          

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

Príklad:
RP BZ 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, BZ zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete v tiráži 
na strane 2. Službu PlatbaMo-
bilom.sk technicky zabezpeču-
je ELET, s.r.o.

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    
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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  

DVERE DO 
KAŽDEJ VANE

Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk

0950 593 026
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Veličina ako voda – bez farby, chuti, 
vône a zápachu. Bez vody nevieme 
prežiť pár dní, hodnotu a význam 
času pre náš život si uvedomujeme 
až v jeho záverečnej fáze.

Počúvam práve českého herca 
Václava Koptu. Rozpráva o čase z jeho 
pohľadu. Nie ako tí naši (nielen herci), 
o frajerkách, peniazoch a dovolenkách 
z ich pohľadu. „Nikdy som sa neflákal, 
v našej rodine bol systém, každý mal 
nejakú prácu. Ale nikdy som netušil, 
že čím je človek starší, tým viac tej prá-
ce má. Na starobu prichádza čas, keď 
nevieme, kam skôr skočiť. Akoby sa 
hodina zmenila na desať minút. Až v 
seniorskom veku zistíme, že čas si treba 
vážiť už od mladosti. Nič iné, ako čas 
nemáme, ostatné sú banality.“Hovorí 
pán herec, Václav Kopta, ktorý si počas 
pandémie privyrábal ako vodič autobu-
su na pravidelnej linke MHD v Prahe.

Počúvam, že ten  ten mladý človek 
je zase tam a onam, tá je zas v inom štá-
te, tamtá na dovolenke, ktorá trvá už 
niekoľko mesiacov. Zabíjači času, toho 
vlastného. A veční hľadači zázrakov a 
pokladov súčasne. Pritom to najcennej-
šie, čím disponujú a vládnu, je čas. Pre-
flákaný život. A keď na to dôjdu aj sami, 

už je neskoro. Nejde o to, že by okrem 
dlhov nič nemali, ale oni už dávno 
stratili aj svoje ja. Svoju osobnosť. Stali 
sa masou a prestali ako jedinci tvoriť, 
budovať, zvelebovať.

Život je boj o život. Poznajú to dob-
re tí, ktorí by šťastní pracovali, keby 
mali kde a na čom, prípadne u koho. 
Poznajú to veľmi dobre „neperspektív-
ni“ ľudia po päťdesiatke, ktorých nikto 
nezamestná, lebo „nie sú dosť dyna-
mickí“.

Žijeme vo svete obrátených hodnôt, 
v ktorom tie najdôležitejšie nezname-
najú absolútne nič. Vrátane času. Len-
že, život nie je video, ktorá sa dá púšťať 
odznova a odznova. Život túto funkciu 
nemá. Ak sa raz blížime k jeho záveru, 
niet možnosti návratu. A zostávajú iba 
výčitky. V tom lepšom prípade. Mnohí 
nazývajú životom hodnotové živore-
nie. Biologickú existenciu. 
Podľa možnosti čo najpo-
hodlnejšiu. Lenže – nie!

„Nečakajte na zá-
zraky. Celý váš život je 
zázrak.“ —  Albert Ein-
stein.

Všetko dobré v 
živote vám želá

Čas

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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OC DANUBIA PETRŽALKA - Panónska cesta
práca na privyrobenie, plat: 250 € netto / mesiac  

Upratovanie kancelárií
(prac.doba pondelok - piatok od 16:30 do 19:00 hod.)

/ dostupnosť:            č. 91,191, nástup možný IHNEĎ!

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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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

A.I.I. Technické služby s. r. o. 
prijme ihneď

Zimná údrž ba c iest a komunikác ií v BA 

0948 612 123, 0948 916 727, zichova@aii.sk

UBYTOVANIE ZDARMA

• VODIČ "C"
Priemerná mzda 1.700,- € brutto

• PILČÍK
Priemerná mzda 1.000,- € brutto
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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, 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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Príjmeme pracovníkov SBS 
na obchodnú prevádzku v Bratislave

Mzda od  4,38 €/hod. brutto

0903 221 681    corado@corado.sk
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 

v Záhorskej Bystrici

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

Mzda: 3,80€/h. netto
POS NUTNÝ! Nástup ihneď.
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Farmaceut od 1300 € bru�o + mo�vačný systém

Laborant od 950 € bru�o + mo�vačný systém

NOVÁ LEKÁREŇ V MALACKÁCH

Čudný pán, ktorý vymyslel Facebook, 
informoval svet, že má novú víziu. Ma-
nipulovanie ľudí na fejsbúku chce roz-
šíriť na virtuálnu meta platformu, na 
ktorej budú ľudia tráviť stále viac času. 

Technologické firmy vyvíjajú rôzne 
zariadenia a programy, aby nás vytrhli z 
reálneho sveta a napojili na svet virtuál-
ny. Lenže niečo podobné robia aj predaj-
covia drog. Mohli by sme argumentovať, 
že drogy ničia ľudské zdravie a pobyt vo 
virtuálnom internetovom svete nie. Nie je 
to pravda. Vznikajú poruchy sústredenia 
a poškodenia mozgu.

Kedysi podnikatelia zbohatli na tom, 
že vyrábali niečo užitočné pre ľudí. Baťa 
začal vyrábať topánky a priemyselné 
mestá. Ford vymyslel výrobu automobi-
lov dostupných pre bežných ľudí. Zbyněk 
Frolík v Linete vyrába nemocničné lôžka, 
ktoré zlepšujú kvalitu života pacientov. 

Potom prišla éra svetových boháčov, 
ktorí nám priniesli reklamné internetové 
platformy. Umožňujú ľuďom zverejňovať 
texty, fotografie a videá a zbierajú o nich 
informácie. Z týchto informácií sa umelá 
inteligencia o nás učí stále viac a viac - aby 
nás mohla bombardovať presne cielenou 
reklamou, ovplyvňovať naše vedomie a 
manipulovať nás. Tieto nástroje už dnes 

dokážu vyhrať v krajine voľby alebo roz-
pútať revolúciu, či vojnu. Virtuálny svet 
sa stáva hrozbou reálneho sveta. Najskôr 
odpúta ľudí z reality a potom im ovplyv-
ní myslenie a rozhodovanie. Všetko pod 
pláštikom nevinnej zábavy na internete.

Chorobami dnešného sveta sú osa-
melosť, egoizmus, individualizmus a 
agresivita. Ich živnou pôdou je naše vy-
trhnutie z reálneho sveta a pripútanie na 
virtuálnu platformu Marka Zuckenberga. 
Európska únia ho chce obmedziť a on sa 
vyhráža, že nám vypne svoje škodlivé 
programy. Bolo by dobré, keby splnil svo-
je sľuby.

Nezávidím týmto ľuďom bohatstvo, 
ale spôsob jeho nadobudnutia pripomína 
mafiu, ktorá v minulosti ovládala obchod 
s alkoholom a drogami. Zostaňme na 
zemi. Všímajme si ľudí okolo nás a pomá-
hajme im. Buďme prepo-
jení s prírodou, chráň-
me ju a čerpajme z nej 
silu. Raz príde čas, 
keď odídeme z tohto 
sveta. Ten druhý svet 
však bude iný, ako 
nám pripravu-
jú internetoví 
blázni.

Virtuálny svet

» Ján Košturiak

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?

 

BRATISLAVSKO
západ

- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

MY VIEME AKO, 
VY VIETE PREČO ...

Kontaktujte nás: 0907 702 195, 
0905 719 134, 0905 799 782
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- 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

NAŠE SLUŽBY PRE VÁS:
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ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 

Maturita pozostáva z testu, sloho-
vých prác a z ústnej odpovede. Je 
vyústením štúdia na strednej škole. 
Na nej žiaci preukážu, čo sa naučili 
za celé štúdium. Súčasní maturanti 
však majú ťažkú situáciu. Zažili dva 
roky, keď sa striedalo prezenčné 
štúdium s online vyučovaním. Teda 
neraz boli odkázaní na seba. 

Nie všetci tento režim zvládajú. 
Preto požiadavku študentov, aby sa 
zrušili aj tento rok maturity, považujem 
za opodstatnenú. Zrušenie maturity 
zohľadňuje situáciu, ktorá sa pre Covid 
19 deje v školách. Učitelia ani žiaci ne-
boli pripravení na online vyučovanie, 
a to mohlo mať nedostatky. Nedá sa 
povedať, ako som to zažil v nejednej 
diskusii, že sa žiaci na online štúdium 
vykašľali, flákali sa a zabávali. Isto, sú 
aj takí. Ale sú aj takí, ktorým tento typ 
štúdia nevyhovuje a nevedia ho spra-
covať tak, aby sa dostatočne naučili.  
Nehovoriac o strate sociálnych kon-
taktov. Nepridalo tomu ani to, že zrazu 
mnohé školy zadávali množstvo úloh 
a známkovali viac ako počas bežnej 
výučby. Tým zaťažili aj rodičov a pri-
pravili žiakov o oddych. To mohlo ústiť 
do rezignácie i ľahostajnosti. Pritom aj 
online vyučovanie sa dá viesť efektív-
ne, humanisticky a bez nátlaku.  

V tejto situácii minister školstva B. 
Gröhling zrušil po dva roky maturity. 
Tým nastolil trend, na ktorý si žiaci 

zvykli, a je jasné, že dnes požadujú 
opäť zrušenie maturít. A ak súčasní 
tretiaci opäť zažijú covidové zatváranie 
škôl, tak budú mať za sebou tri roky 
prerušovaného štúdia. 

Maturitu bolo možné realizovať. 
Mohli sa zredukovať štandardy, prispô-
sobiť ich aktuálnej situácii. Aj ochran-
né opatrenia by sa dali zachovať, keby 
sa to nechalo na školách a nie na roz-
hodnutí ministra, ktorý by najradšej 
odstránil všetko učenie. Ak by sa ma-
turity mali zrušiť, má to byť oznáme-
né na začiatku školského roka, aby sa 
školy na to pripravili a počítali s tým. 
Ministerstvo má aj predvídať. Nesmie 
sa stať to, že školy v septembri nevedia, 
či sa maturita zmení alebo zruší, ako sa 
to už stalo. Takže tu možno pripisovať 
lajdácky prístup ministerstvu, nie žia-
kom, ktorí sa oprávnene obávajú, že 
nie sú dostatočne pripravení.

Osobne by som maturity v tomto 
čase už nerušil. Ale politický zásah 
môže všetko zmeniť. Považoval by som 
to však za neférové konanie, keďže od 
septembra sa učitelia maturantov sna-
žia so žiakmi intenzívne opakovať, aby 
na skúške dospelosti uspeli. Navyše 
sa tým otvára otázka, či vôbec chceme 
maturitu. Ak nie, čo bude výstupom 
stredoškolského štúdia? Toto sú otáz-
ky, na ktoré sa má odpovedať bez ohľa-
du na pandemickú situáciu. 

Maturita v rukách B. Gröhlinga

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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19. februára 1986    
začala sa výstavba vesmírnej stanice Mir.

Výročia a udalosti

SLUŽBY
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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

FEBRUÁROVÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

  5500%%

Zľavy platia do 28. 2. 2022

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €

21. februára 1431    
narodil sa Kurt Cobain, americký hudobník 
(Nirvana) († 1994).

Výročia a udalosti
21. februára 1431    
začal sa súd s Janou z Arku.

Výročia a udalosti 22. februára 1940    
na Slovensku bola rozdelená skonfiškova-
ná pôda patriaca Židom.

Výročia a udalosti
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Eva Horáková: 0907 702 195
BRATISLAVSKO

horakova@regionpress.sk
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UŠETRI 
S LIDL PLUS

Kupón nájdeš iba 
v Lidl Plus aplikácii 
a je platý od 24. 2. do 9. 3. 

ZĽAVA 3 €
pr nákupe nad 30 €

PRIPRAVILI SME 

PRE VÁS 

ŠPECIÁLNE AKCIE

PO – SO: 700 – 2100

NE: 800 – 2000

RS – 8/2022

Správna voľba
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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
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CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  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

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!


