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0903 594 868
JOŽOVCI• sťahovanie • likvidácie

• výnos • prenos nábytku

 ZŤP, dôch. -10%  

19. júla 1903
skončila sa prvá Tour de France, víťazom 
sa stal Maurice Garin

Výročia a udalosti

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
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PRIJME IHNEĎ

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

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

e-mail: kariera@gra�a.sk,  www.gra�a.sk 
Mzda vrátane príplatkov do 200 € a základnej zložky mzdy od 580 € - 900 €

Mzda:           od 950 € - 1 550 €

Bene�ty:    13. a 14. mzda
• mimoriadne a jubilejné odmeny 
• hlavné jedlo zdarma v závodnej jedálni

•  TLAČIAROV
•  ROBOTNÍKOV do výroby, expedície a lisovne
•  NASTAVOVAČOV orezových liniek
•  KNIHÁROV - zoraďovačov, rezačov
•  MECHANIKOV polygrafických strojov
•  ELEKTRO
•

NIKA, ELEKTRIKÁRA

•
   

pozície robotníkov a knihárov sú vhodné aj pre ženy

Slovenská Gra�a a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygra�ckého priemyslu

EXPEDIENTA
SKLADOVÉHO ÚČTOVNÍKA VÝROBY
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17. júla 1989  
Miloš Jakeš predniesol v plzeňskom kultúrnom dome Červený Hrádek 
svoj legendárny prejav odsudzujúci požiadavky demokratizácie

Výročia a udalosti
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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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Eva Horáková   0907 702 195
Silvia Urbanovská   0905 799 782

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Každý týždeň: Rača, Trnávka, 
Slovnaft, Vrakuňa, Dolné Hony, 
Podunajské Biskupice, Nové 
Mesto, Ružinov, Nivy, Staré 
Mesto, Vajnory
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V živote nie sme všetci obdarení rov-
nako, nerodíme sa do totožného pro-
stredia a nemáme identické rodinné 
zázemie, ale ani zhodné schopnosti. 
Ako sa s tým popasujeme, to však v 
konečnom dôsledku závisí len od nás.

Sociálne prostredie, rodinu, výcho-
vu, hodnoty, ktoré nám boli, prípadne 
neboli vštepované, ale ani školu, učiteľov 
či spolužiakov si v detstve jednoducho 
nemáme možnosť vybrať. Nemôžeme teda 
povedať, že všetci stojíme na rovnakej 
štartovacej čiare.

Treba však myslieť aj na to, že hoci 
niekto mal vynikajúce zázemie, rodinu, 
ktorá mu bola vzorom či oporou, všemož-
ne ho podporovala aj finančne zabez-
pečila, môže zlyhať, ak nebude na sebe 
usilovne pracovať. A naopak aj človek, 
ktorý nepochádza z rovnako podnetné-
ho či podporujúceho prostredia, nik sa o 
jeho rozvoj príliš nezaujímal, nesnažil sa 
zistiť, v čom spočívajú jeho prednosti, ne-
venoval sa mu, ak to nevzdá, ale príjme to 
ako výzvu a zabojuje s nepriazňou osudu, 

môže sa stať výborným ekonómom, nada-
ným lekárom, či šikovným remeselníkom, 
ktorého budú ľudia vyhľadávať a vážiť si 
ho, ale tiež môže byť dobrým partnerom 
či rodičom, hoci on sám nič podobné ne-
zažil.

Pravdou je, že každý človek musí hrať 
s kartami, ktoré mu život rozdal. Som však 
presvedčená o tom, že to, ako to napokon 
s naším životom dopadne, záleží v ko-
nečnom dôsledku od toho, ako my sami 
svoj život uchopíme a akú hru zahráme s 
kartami, ktoré sme do vienka dostali. Ak 
boli skvelé, vážme si to a nepremárnime 
šancu stavať na pevných základoch, ak 
boli zlé, nevzdajme to a zabo-
jujme o seba, satisfakciou 
a odmenou nám môže byť 
aj vedomie, že „umenie 
žiť nie je umením hrať s 
dobrými kartami, ale 
umením zahrať so 
zlými kartami dobrú 
hru.“ (Robert Louis 
Stevenson)

Vziať život do vlastných rúk

» Renáta Kopáčová, redaktorka

PONUKA PRÁCE
» Hľadáme  asistentku (na 
dohodu). Bratislava. Obch. 
akadémia, 2-8 rokov praxe. 
5€/hod. Ostatné dohodou. 
Tel.: +421 905 459 654 
» Hľadáme v Bratislave fir-
mu (živnostníka), ktorý by 
sa podujal zavesiť na stenu 
cca 10 obrazov rôznej  veľ-
kosti. Predtým návrh záves-
ných systémov. Obhliadka 
pred návrhom nutná. mail: 
golder@centrum.sk 

REMESELNÍCI
» Maľovky–stierky–obkla-
dy–omietky aj menšie prá-
ce 0940 384 665
» Náter dverí, okien 0905 
621 229

REKONŠTRUKCIE

SLUŽBY
» KOSENIE ZÁHRAD 0919 177 
337

ELEKTROINŠTALÁCIE

VODA - KÚRENIE – PLYN
» www.vodo-instalater.sk 
0903 557 127

SŤAHOVANIE, PREPRAVA

PREPRAVA

OKNÁ

PARKETY

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

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

PONUKA PRÁCE

SLUŽBY

KLIMATIZÁCIE

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO

KRTKOVANIE

OPRAVA PC

REKONŠTRUKCIE

ELEKTROINŠTALÁCIE

VODA - KÚRENIE – PLYN

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

PARKETY

OKNÁ

PREPRAVA

SŤAHOVANIE, PREPRAVA

OPRAVA PRÁČIEK

NEHNUTEĽNOSTI

PÔŽIČKY

ZVIERATÁ

OZNAM

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

DOVOLENKA

PREDÁM

OPATROVANIE

AUTO-MOTO / predaj 1

AUTO-MOTO / iné 2

BYTY / predaj 3 

BYTY / prenájom 4

DOMY / predaj 5 

POZEMKY / predaj 6

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

STAVBA 8
» Kúpim haki lešenie.tel 
0908 532 682

DOMÁCNOSŤ 9

ZÁHRADA A ZVERINEC 10
» Predám šteňatá bernský 
salašnícky pes 0951 446 
485

HOBBY A ŠPORT 11

DEŤOM 12

ROZNE / PREDAJ 13

ROZNE / INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNAMKA 16

Občianska
riadková
inzercia

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 mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme. 
Upozornenie! Služba nefunguje 
u operátorov O2 a 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.

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    

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny 
je možné požiadať o jednorazovú inflačnú 
dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na 
pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, 
energie, stravu a podobne.

O túto inflačnú dotáciu si môže požiadať 
fyzická osoba s trvalým alebo prechodným 
pobytom na území SR a:
- ktorá vykonávala osobnú asistenciu na 
základe zmluvy o výkone osobnej asistencie 
predloženej úradu práce, sociálnych vecí a ro-
diny (ďalej len „úrad“) podľa osobitného pred-
pisu v rozsahu najmenej 12 hodín v priebehu I. 
štvrťroka 2022; 
- za ktorú bol štát platiteľom poistného na 
verejné zdravotné poistenie podľa § 11 ods. 
7 písm. k) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravot-
nom poistení a o zmene a doplnení zákona 
č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (opatrovatelia, 
ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opat-
rovanie); 
- za ktorú bol štát platiteľom poistného na 
starobné poistenie, invalidné poistenie, a 
poistného do rezervného fondu solidarity za 
máj 2022 z dôvodu, že ide o fyzickú osobu, 
ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo 
nepriaznivým zdravotným stavom po do-
vŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým 
pobytom na území SR najdlhšie do 18 rokov 
jeho veku, ak nie je dôchodkovo poistená z 
iného dôvodu, nebol jej priznaný predčasný 
starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok 

a nedovŕšila vek potrebný na nárok na starob-
ný dôchodok. Splnenie podmienky žiadateľ 
preukazuje potvrdením Sociálnej poisťovne. 
- ktorá najneskôr v máji 2022 dovŕšila 62 ro-
kov veku a v máji 2022: 
- nie je poberateľom starobného dôchodku, 
predčasného starobného dôchodku, invalid-
ného dôchodku, vdovského dôchodku, vdo-
veckého dôchodku, 
- nie je poberateľom výsluhového dôchodku, 
invalidného výsluhového dôchodku, vdov-
ského výsluhového dôchodku, vdoveckého 
výsluhového dôchodku alebo obdobnej dávky 
zo zahraničia, 
- nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok 
na príjem zo závislej činnosti, z podnikania 
alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Žiadosť o inflačnú dotáciu je možné 
podať od 1. júna 2022 do 31. augusta 2022, s 
výnimkou osoby starajúcej sa o dieťa s dlho-
dobo nepriaznivým zdravotným stavom, kto-
rá môže o inflačnú dotáciu požiadať najneskôr 
do 30. septembra 2022. Na žiadosti podané po 
uvedených termínoch sa neprihliada.

Žiadateľ predkladá vyplnenú a podpí-
sanú žiadosť s prílohami (ak sú relevantné) 
úradu, v ktorého územnom obvode má 
trvalý alebo prechodný pobyt. Žiadosť o in-
flačnú dotáciu možno podať aj elektronickými 
prostriedkami bez kvalifikovaného elektro-
nického podpisu, pričom v takomto prípade 
už nie je potrebné doplniť žiadosť v listinnej 
podobe.

Ako požiadať o inflačnú pomoc 
a kto má na ňu nárok?

» ren 
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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
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Horúčavy môžu prispieť k vzniku neprí-
jemných ochorení zažívacieho traktu. 
„Ak si chcete užiť letné pochúťky v zdraví, 
dbajte pri ich príprave najmä na dodržia-
vanie hygieny, správnych technologic-
kých postupov a na správne skladova-
nie,“ upozorňujú verejní zdravotníci.

Salmonelóza sa najčastejšie prenáša 
nedostatočne tepelne upraveným konta-
minovaným mäsom - kuracím, morčacím, 
bravčovým, mletým hovädzím, marinova-
ným, ale aj tepelne neupraveným mliekom a 
mliečnymi výrobkami, tepelne nedostatočne 
upravenými slepačími vajcami a výrobkami z 
nich a tiež pokrmami, do ktorých sa často pri 
domácej príprave pridávajú surové vajcia, ako 
sú majonézy, krémy do zákuskov a podobne.

Okrem použitia kontaminovaných 
surovín a nedodržiavania správnej tech-
nológie býva pri príprave jedla príčinou 
nákazy aj nedodržiavanie osobnej hygieny, 
zanedbanie pravidiel hygieny pri používaní 
pracovných pomôcok, nedostatočné čistenie 
pracovných plôch, nesprávna manipulácia 
so surovinami a jedlami, ako aj ich nespráv-
ne skladovanie. Nenechávajte jedlá, potra-
viny a nápoje na slnku, či už pri bazéne, na 
terase chaty alebo v aute.

Salmonely sa v potravinách dokážu 
množiť. Prežívajú aj pri chladničkovej tep-
lote, dokonca i v mrazených potravinách. 
Ničí ich teplota 70° Celzia, pri varení sa vždy 
presvedčte, či ju jedlá dosiahli. Šťava správne 
pripraveného mäsa a hydiny musí byť číra, 
nie ružová.

Na zničenie salmonel vo vajíčkach 
stačí, ak ich pri teplote 70 stupňov varí-
te desať minút. Vajíčka namäkko (aspoň v 
horúcich mesiacoch) radšej oželejte a volské 
oká osmažte z oboch strán. Pri zahraničných 
dovolenkových destináciách majte na pamä-
ti, že zdrojom salmonel môžu byť aj vajíčka 
iných druhov hrabavej a vodnej hydiny, a 
konzumácii takýchto rizikových potravín sa 
preventívne radšej vyhnite.

Na vznik akútneho bakteriálneho 
hnačkového ochorenia sú vnímavé všet-
ky vekové kategórie, najčastejšie sa vysky-
tuje u detí v predškolskom veku a u starších 
ľudí. Nepríjemné príznaky sa môžu prejaviť 
už o 6 až 72 hodín po skonzumovaní konta-
minovaného jedla. Nakazený človek máva 
vysokú teplotu, pociťuje nevoľnosť, zvracia, 
má kŕčovité bolesti brucha a časté vodnaté 
stolice. Nebezpečná pri salmonelóze je strata 
tekutín. Ťažká dehydratácia organizmu cho-
rého si v mnohých prípadoch vyžiada hospi-
talizáciu a infúznu liečbu.

Nezabúdajme, že zvieratká v kontakt-
ných zoologických záhradách, zoo-par-
koch, na putovných výstavách plazov a na 
burzách s predajom zvierat sú často bezprí-
znakovými nosičmi salmonel. Nie je vhodné, 
aby sa s nimi deti hrali bez dozoru dospelej 
osoby a po kontakte so zvieraťom je potreb-
né dokonalé umytie rúk. Malo by sa zabrániť 
kontaktu zvierat (plazov) a detí do 5 rokov a 
odporúčame nekonzumovať potraviny počas 
prehliadky zvierat. Občerstviť sa je vhodné 
až po dôkladnom umytí rúk.

Ako sa chrániť pred salmonelózou

» ren Zdroj informácií ÚVZ SR / Fb

18. júla 2009  
na hudobnom festivale Pohoda v Trenčíne spadol počas búrky 
hlavný stan – 1 mŕtvy a viac ako 50 ľudí bolo zranených

Výročia a udalosti
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SBS GUARDING s. r. o.
prijme strážnikov na prevádzky 

Bratislava, Danubia (Kaufland)

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

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

Bratislava (Billa)

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

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

Bratislava, Pekná cesta

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,00 €/h. netto 
Nástup ihneď.
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

Bratislava, LIDL Svornosti

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,80 €/h. netto 
Nástup ihneď.

36
-0

00
3

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 

v Záhorskej Bystrici (s ubytovaním)

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

Mzda: 4,00€/h. netto
POS NUTNÝ! Nástup ihneď.
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Prijmeme pracovníkov SBS 
na obchodnú prevádzku v Bratislave

Mzda od 4,38 €/hod. brutto

0903 221 681    corado@corado.sk

33
-0

03
6



4

OPLATÍSA.SK, VOĽBY Najčítanejšie regionálne noviny
4

29,90 € 29,90 €

Silvia Urbanovská: 0905 799 782
BRATISLAVSKO
urbanovska@regionpress.sk
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Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov  

a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

Práce vo výškach               0903 969 611

RK Okná s.r.o
kvalita za rozumnú cenu
SERVIS OKIEN

0905 383 034
rkokna@zoznam.sk

iba za
333€

TIENIACA TECHNIKA
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač
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0944 113 140

AKCIA
DO 31. JÚLA

2022
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