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BRATISLAVSKO
západ

Č. 36 / 9. SEPTEMBER 2022 / 26. ROČNÍK

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

www.pranie-kobercov.sk
www.superluxe.sk

Pre veľký záujem o naše služby pranie kobercov,
stále poskytujeme možnosť služby ODVOZU a DOVOZU 

pre Bratislavu a okolie.

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836
Služba ODVOZ-DOVOZ (9,90€) priamo na adresu zákazníka,

každý utorok.

ZBERŇA:

Práčovňa a čistiareň 
TUZEXX s.r.o.

Kopčianska 20, Bratislava-Petržalka

PO-PIA od 7:00 do 17:00

www.tuzexx.sk   3
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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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AkciaAkcia  na vstavané skrine na vstavané skrine do 30%.do 30%.  
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!

3
2
-0
0
3
6
-1

Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov  

a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

Práce vo výškach               0903 969 611
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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
Nástup ihneď. POS/osvedčenie o absolvovaní 
kurzu OS - NUTNÉ! 
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MALIARSKE PRÁCE

BENÁTSKE STIERKY
0905 83 83 97
slavo.novota@gmail.com
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SERVIS
PLYNOVÝCH
KOTLOV 

Ročné revízie a servis kotlov Protherm

0902 233 400
info@serviskotlovmalacky.sk
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0903 594 868

JOŽOVCI
• sťahovanie • likvidácie
• výnos • prenos nábytku

 ZŤP, dôch. -10%  
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Eva Horáková   0907 702 195
Silvia Urbanovská   0905 799 782

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

Každý týždeň: Dlhé Diely, Karlova 
Ves, Dúbravka, Lamač, Petržalka, De-
vínska 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

INZERCIA

BRATISLAVSKO
západ

DISTRIBÚCIA (106.540 domácností)

BV   97.240 Bratislavsko Východ
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HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
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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.
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REMESELNÍCI
» Maľovky–stierky–obkla-
dy–omietky aj menšie prá-
ce 0940 384 665

REKONŠTRUKCIE

SLUŽBY
» Pílenie stromov 0919 177 
337

UPRATOVANIE

ČISTENIE

BEZPEČNOSŤ

ELEKTROINŠTALÁCIE
» Elektrikári 0909 227 892

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

SŤAHOVANIE, PREPRAVA

PREPRAVA

OKNÁ

PARKETY

MAĽBY - STIERKY – NÁTERY
» Maľby, podlahy 0915 462 513
» Maľovanie rýchlo a čisto 
0905 723 981

OPRAVA CHLADNIČIEK

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

REKONŠTRUKCIE

SLUŽBY

UPRATOVANIE

ČISTENIE

BEZPEČNOSŤ

ELEKTROINŠTALÁCIE

VODA - KÚRENIE – PLYN

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA SPORÁKOV

OPRAVA PRAČIEK

PREPRAVA

OKNÁ

PARKETY

SŤAHOVANIE, PREPRAVA

MAĽBY - STIERKY - NÁTERY

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

OPRAVA PC

KLIMATIZÁCIE

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO

OPRAVA PÍSACÍCH STROJOV

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

VZDELANIE / KURZY

KRTKOVANIE

ČALÚNENIE

PRE ZDRAVIE

OPATROVANIE

PRE KRÁSU

AUTO-MOTO / predaj 1

AUTO-MOTO / iné 2
» Kúpim babetu, starú 
vzduchovku aj pokazenú. 
0907 374 235
» Kúpim havarované, mo-
toricky poškodené auto aj 
motocykel. 0903 416 726 
» Kúpim motocykel Jawa, 
ČZ aj náhradné diely. 0903 
818 122 
» Kúpim auto, ponúknite. 
0903 818 122 

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

DOMÁCNOSŤ 9

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

HOBBY A ŠPORT 11
» Odkúpim staré mince a 
bankovky 0903 868 361 
» Predám kvalitné PIANÍNO 
PETROF. 0948 762 703 
» Kúpim staré pohľadnice, 
mince, známky a rôzne sta-
ré veci. 0903 765 606 

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 medzera Číslo 
rubriky medzera Text inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie 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.

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    
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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@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Mzda vrátane príplatkov do 200 € a základnej zložky mzdy od 580 € - 900 €

Mzda:           od 950 € - 1 600 €

Benefity:    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

•  ELEKTRONIKOV, ELEKTRIKÁROV

•  EXPEDIENTA
pozície robotníkov a knihárov sú vhodné aj pre ženy

Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

V prípade užívania liekov u detí, mu-
síme podľa odborníkov pamätať na to, 
že deti nie sú malí dospelí a teda, že nie 
všetky lieky určené pre dospelých pa-
cientov sa môžu podávať aj deťom, a to 
ani keď zmenšíme ich dávku.

Lekár pri predpisovaní lieku musí 
brať do úvahy, ako liek v tele pôsobí 
a na ktoré orgány. „Detskí pacienti 
by napríklad nemali užívať lieky, ktoré 
ovplyvňujú vývin kostry, mozgu, obli-
čiek, či iných dôležitých orgánov. Dieťa 
takisto nemusí mať dostatočne vyvinu-
té orgány, ktoré zodpovedajú za spraco-
vanie lieku v tele či za jeho vylúčenie. 
Pri podávaní lieku deťom sa preto vždy 
riaďte pokynmi lekára. Ak ide o voľno-
predajný liek, poradí vám lekárnik,“ 
odporúčajú odborníci zo Štátneho 
ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Informácie o tom, či je liek pre 
detského pacienta vhodný, sa na-
chádzajú aj v písomnej informácii 
pre používateľa, teda v príbalovom le-
táku. „Nájdete v ňom, od akého veku, 
prípadne hmotnosti sa liek môže po-
dať. Spravidla je potrebné v závislos-
ti od veku či hmotnosti aj vypočítať 
dávku lieku,“ hovoria odborníci a do-

dávajú, že z voľnopredajných liekov sa 
detským a dospievajúcim pacientom 
nemajú podávať niektoré druhy anal-
getík či antipyretík – napríklad tie s ob-
sahom kyseliny acetylsalicylovej alebo 
diklofenaku.

Ak máte akékoľvek pochybnosti 
o liečbe vášho dieťaťa, obráťte sa 
na lekára alebo lekárnika. Dieťaťu 
podávajte len liek, ktorý je vhodný pri 
jeho veku a štádiu vývoja, respektíve 
taký, ktorý mu predpísal lekár.

Pozor na užívanie liekov u detí

» ren
zdroj foto pexels pixabay
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00948 107 877

montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístrešky - altánky

STRECHY

KROVY

SLUŽBY
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Prijmeme pracovníkov SBS 
v Bratislave

Mzda od 4,38 €/hod. brutto

0903 221 681    corado@corado.sk



4

SOCIÁLNY LABYRINT / SLUŽBY, ZDRAVIE Najčítanejšie regionálne noviny
4

SLUŽBY,ZAMESTNANIE,  VOĽBY Najčítanejšie regionálne noviny
4

REDAKČNÉ SLOVO / ZDRAVIE, SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
4

7
8
-0
1
9
7

3
3
-0
0
4
9

Myslím si, že každý z nás má občas 
tendenciu porovnávať sa s inými. 
Či už ide o výzor, kariéru, úspechy, 
deti, trávenie voľného času ale-
bo majetok. Pritom si možno ani 
neuvedomujeme, aké škodlivé či 
priam toxické môže porovnávanie 
byť, pretože práve vďaka nemu sa 
častokrát cítime neúspešní, nena-
plnení a v konečnom dôsledku ne-
spokojní.

Raz sa mi jedna známa posťa-
žovala na to, ako sa jej nepáči život, 
ktorý vedie jej dcéra. Nešlo pritom o 
to, že by sa jej ratolesť správala ne-
morálne, že by kradla či niekomu 
ubližovala. Len spôsob jej života jed-
noducho nespĺňal obraz, ktorý si pre 
ňu jej mama vysnívala. Tá sa nevede-
la zmieriť s tým, že ešte po tridsiatke 
žije dcéra s ňou, a kým jej vrstovníč-
ky už majú aj po dve deti, ona je ešte 
stále nezadaná. Rovnako ju trápilo, 
že kým mnohé kamarátky jej dcéry 
už urobili poriadnu dieru do sveta v 
podobe skvelej kariéry, tak jej ratolesť 
nemá žiadne vysoké méty. Spýtala 
som sa jej vtedy, či je jej dcéra šťastná 
alebo spokojná s tým, ako žije. Odpo-
veď znela áno. A to, myslím, hovorí 
samo za seba. Pretože práve to je tým 
najdôležitejším, čo si môže matka pre 
svoje dieťa želať bez ohľadu na to, aký 
život by si preň ona sama predstavo-
vala.

Častokrát zabúdame na to, že 
každý z nás je jedinečný, má iné na-
stavenie, iné danosti, iné tempo, iné 
priority, iné potreby. Ale aj iné túžby, 
iné predstavy o živote. Každý z nás si 
tiež stanovuje iné ciele a porovnáva-
nie je preto úplne zbytočné až škodli-
vé. Odborníci hovoria, že porovnávať 
by sme sa mali vždy len sami so se-
bou. Všímať si, v čom prešľapujeme na 
mieste a naopak, v čom sme dosiahli 
pokrok. A práve naše vlastné zlep-
šenia nám môžu priniesť spokojný a 
radostný život a nie to, že si kúpime 
rovnaké auto, ako má náš sused. A to 
by malo, pravdaže, platiť aj v prípade 
našich detí a partnerov. Buďme šťast-
ní, ak sú aj oni šťastní vo svojej koži a 
nesnažme sa ich za každú cenu porov-
návať s inými, lebo aj tieto naše vzory 
môžu mať svoje temné stránky, ktoré 
by sme mali vziať do úvahy a to by sa 
nám už až tak páčiť nemuselo. Možno 
sa aj oni pasujú s množstvom problé-
mov a veci v ich živote vôbec nie sú 
také ružové, ako sa nám 
javia a možno, ak by 
sme išli do hĺbky, tak 
by sme prišli na to, že 
by sme v ich topán-
kach kráčať vôbec 
nechceli, pretože 
cena, ktorú pla-
tia, je privysoká.

Každý z nás je jedinečný

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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Komfortné dvere
do každej vane

Montáž dverí do každej vane 

komfortne, iba za 8 hodín, bez 

búrania.

www.dveredovane.sk

0950 593 026
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VÝKUP PALIET
P.T.C., spol. s r.o.

VYKUPUJEME POUŽITÉ:
europalety, štandardné palety 800x1200 mm, atypické 

palety 1000x1200 mm, chemické palety: CP1, CP2, 
CP3, GITTERBOXY, plastové H1, prepravky E2

adresa skladu: Hrachová 4, Bratislava-Prievoz 821 05
                        Pri Šajbách 1, Bratislava-Rača 831 06 

kontakt: +421 903 780 382, 02/ 43 19 12 15

V uliciach slovenských miest a obcí 
sa budú v piatok 23. septembra 2022 
pohybovať dobrovoľníci verejnej 
zbierky Biela pastelka.

Verejná zbierka Biela pastelka 
slúži na podporu a pomoc ľudí so 
zrakovým postihnutím. „Vďaka 
zbierke učíme ľudí, ktorí prídu o zrak 
Braillovo písmo, chôdzu s bielou pa-
licou, čo pre nich znamená, že môžu 
ísť samostatne do obchodu, do práce 
či pre deti do školy. Pomáhame im tiež 
zvládnuť technicky náročné pomôcky, 
aby dokázali pracovať s počítačom, 
dotykovým mobilným telefónom s hla-
sovým výstupom alebo zväčšovacím 
programom, používať špeciálne lupy, 
postarať sa o domácnosť, čiže oprať si, 
navariť, ožehliť. Nechýba ani pomoc 
pri získavaní príspevkov, pomoc pri 
odstraňovaní bariér, podpora v legis-
latívnej oblasti a veľa ďalšieho. Našou 
snahou je, aby mohol klient žiť plno-
hodnotný život,“ hovorí Eliška Fričov-
ská, PR manažérka Únie nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska. 

Pre človeka so zrakovým postih-
nutím je dôležité mať možnosť zdie-
ľať svoje pocity, nájsť pochopenie, 
radu od kohosi, kto prechádza niečím 
podobným ako on, a presne rozumie, s 
čím zápasí. Aj preto Únia nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska ponúka mož-
nosť členstva v základných organizá-
ciách. Aktuálne je v 52 základných 

organizáciách združených vyše 2 800 
členov. „Základné organizácie ponúka-
jú množstvo zaujímavých aktivít, ktoré 
sú pripravené s ohľadom na potreby 
ľudí so zrakovým postihnutím. Nie je to 
o vyčleňovaní sa, ale o zdieľaní, pria-
teľstve a vzájomnom pochopení. Naši 
členovia žijú veľmi aktívnym a pes-
trým životom,“ dopĺňa Fričovská.

Verejná zbierka Biela pastelka 
patrí medzi desať najväčších a zá-
roveň najdôveryhodnejších zbierok na 
Slovensku. Jej história sa začala písať v 
roku 2002 a pôvodný organizačný tím 
ju pripravil už za dva mesiace. Aj na-
priek náročnej situácii, či už v oblasti 
ekonomiky, stále hroziacej pandémii, 
či vojny na Ukrajine organizátori dúfa-
jú, že darcovia zbierku podporia.

Ako identifikujete dobrovoľníkov 
zbierky Biela pastelka? - Pastelkový 
tím býva zväčša dvoj- až trojčlenný. 
Finančné prostriedky zbierajú do bielo-
-modrých papierových pokladničiek, 
ktoré sú zapečatené nálepkou s po-
pisom, na ktorej sa nachádza: názov 
organizácie: Únia nevidiacich a sla-
bozrakých Slovenska, názov zbierky: 
VEREJNÁ ZBIERKA BIELA PASTELKA 
2022, logo zbierky a číslo pokladničky, 
informácia o registrácii na MV SR spolu 
s registračným číslom 000-2021-038830 
a QR kód. Zbierkový tím sa tiež vie pre-
ukázať Poverením na vykonávanie 
zbierky vydaným ÚNSS.

Biela pastelka 2022 vyráža do ulíc

» ren

10. septembra 1898   
taliansky anarchista Luigi Lucheni zavraž-
dil rakúsku cisárovnú Sissi 

Výročia a udalosti
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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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AIW - Opatrujte s nami
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 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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Spomeňte toto vydanie a získajte 

10 % zľavu na svoj obľúbený 

schodiskový výťah.

0800 162 162

Bez ohľadu na to, či sú 
vaše schody rovné 
alebo točité, môžete si 
vybrať látku aj 
obľúbenú farbu 
schodiskového výťahu.

Bezpečnosť na schodoch a 
štýl jedným slovom: Stannah

Znovu získajte radosť z používania 
všetkých poschodí vášho domu so 
schodiskovým výťahom, ktorý odráža 
váš exkluzívny štýl.

Táto ponuka je k dispozícii do 

30. 9. 2022 a nie je platná s inými 

kampaňami alebo ponukami.

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť 
na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok od štátu.
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Zavolajte zadarmo
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PENZIÓN ***

 

Jesenná dovolenka 
v Oravskej horárni s dotáciou !!

Cena : 

185.- €/ Pobyt/ 1 osoba - nepracujúci senior

235.- €/ pracujúci senior a Rekreačné poukazy

s plnou penziou – výber, 

výlety v cene, folklór... a BONUSY.

www.oravskahoraren.sk

Radi Vás privítame 
v Penzióne *** Oravská horáreň, 

Oravský Podzámok č. 396

Rezervácie: 0918 591 942, info@oravskahoraren.sk

Oddych, relax a pokoj 

na 6 dní/ 5 nocí 

ORAVSKÁ HORÁREŇ
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