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0903 594 868

JOŽOVCI
• sťahovanie • likvidácie
• výnos • prenos nábytku

 ZŤP, dôch. -10%  5
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POĎ POZNÁVAŤ PAMIATKY POČAS POTULIEK 

PARÍŽOM 0903 368 307 
vdurcatova@gmail.com

SPRIEVODCA 
PARÍŽOM
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Bratislava - Krasňany / Rača, práca na

privyrobenie ponúkaný plat: 320,- EUR čisté 
Jedná sa o upratovanie školy na 3 hod. denne

/Pondelok až Piatok/ od 14:00, električka č. 3, nástup 1. 10. 2022

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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SBS GUARDING s. r. o.

prijme strážnikov na prevádzky 

Bratislava (Billa)

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,20 €/h. netto 
Nástup ihneď.
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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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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
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00948 107 877

montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístrešky - altánky

STRECHY

KROVY
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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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Eva Horáková   0907 702 195
Silvia Urbanovská   0905 799 782

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

Každý týždeň: Rača, Trnávka, Slov-
naft, 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
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LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
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SC  35.420 Senecko
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REMESELNÍCI
» Maľovky–stierky–obklady–
omietky aj menšie práce 0940 
384 665
» Náter dverí, okien 0905 621 229

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
» Vodoinštalatér 0904 307 824

SŤAHOVANIE, PREPRAVA

PREPRAVA

OKNÁ

PARKETY

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

OPRAVA CHLADNIČIEK
» 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

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 nové súčiastky na 
starú škodovku. 0911 113 012

BYTY / predaj 3 

BYTY / prenájom 4
» Hľadám nepriechodnú 
samostatnú izbu do pod-
nájmu v Ružinove. Som 41r. 
Muž. Tel.: 0951 530 250

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

DEŤOM 12

ROZNE / PREDAJ 13

ROZNE / INÉ 14
» Darujem video AIWA aj ka-
zety 0944 304 209

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 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.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms toľ-
kokrát, v koľkých týždňoch chcete 
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich novi-
nách, BV zameňte za skratku no-
vín, ktorú nájdete na zadnej strane 
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky 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    
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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 a  expedície 

•  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 kalendári medzinárodných dní a 
sviatkov je 21. september zapísaný 
ako Svetový deň vďačnosti. Mnohí 
mi isto dajú za pravdu, že si nie vždy 
celkom uvedomujeme, za čo všetko 
môžeme byť v živote vďační. Mnoho 
vecí vnímame ako samozrejmé či 
automatické a častokrát sa zameria-
vame viac na to, čo nám chýba, ako 
na to, čo máme.

Niekedy nastane v našich životoch 
situácia, keď hrniec jednoducho pre-
kypí a potom už stačí celkom málo a my 
sa zrazu, ani nevieme ako, vezieme na 
vlne nespokojnosti. Prskáme na všetky 
strany, s ničím nie sme spokojní, vidí-
me všetko len čierne, dostaví sa frustrá-
cia, smútok, nepohoda. Pozná to asi 
každý z nás a je to celkom prirodzené. 
A možno práve v takýchto chvíľach je 
ten správny čas na uvedomenie si toho 
všetkého dobrého, čo nás na našej ži-
votnej púti postretlo, a že máme byť za 
čo vďační, o tom rozhodne niet pochýb.

Naša vďaka sa môže začať už ráno, 
veď sme sa zobudili, možno sme vypili 
svoju obľúbenú šálku kávy či čaju, na-
raňajkovali sa a môžeme vyjsť v ústrety 
novému dňu. Vďační by sme mali byť za 

zdravie, za to, že môžeme ísť do práce a 
naše deti do školy, za to, že deti vôbec 
máme, za partnerov, s ktorými môže-
me zdieľať svoje osudy, za to že máme 
kolegov či priateľov, ktorí sú pri nás v 
lepších i horších dňoch, aj za stretnutia 
s ľuďmi, ktorí nás niečím obohatili. Ďa-
kovať treba aj za to, že sa môžeme veno-
vať svojim blízkym, svojim záľubám či 
pomoci tým, ktorí nemali toľko šťastia 
ako my, ale aj za to, že môžeme sami o 
sebe rozhodovať, že môžeme žiť v mie-
ri, že máme možnosť spoznávať svet a 
rovnako aj za to, že sa máme kam vrátiť 
a máme domov.

Ak na nás niekedy opäť doľahne 
ten deň „frfľoš“, a začneme hundrať na 
preplnené cesty, na dážď, ktorý nám 
zmaril plány, na ťažký deň v práci, ale-
bo na to, že musíme čistiť 
stenu, ktorú si naša ra-
tolesť opäť zamenila s 
maliarskym plátnom, 
buďme za to vďační, 
veď čo by iní za to 
dali.

Máme byť za čo vďační

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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Pri príležitosti 30. výročia prijatia 
Ústavy SR pripravilo Ministerstvo 
vnútra SR v spolupráci s Národnou 
radou SR výstavu Slovensko v štát-
nej symbolike, ktorá dokumentuje 
pôvod a vývoj štátneho znaku od naj-
starších čias do súčasnosti. Výstavu 
môžete zhliadnuť do 2. októbra.

Výstava prináša viac ako 800 vzác-
nych, na Slovensku po prvýkrát vy-
stavovaných obrazových a textových 
exponátov, vyobrazení heraldických 
archívnych dokumentov a muzeálnych 
prameňov, ktoré dokumentujú zložitú, 
1 100 rokov trvajúcu cestu, pokiaľ sa z 
byzantského cirkevného a uhorského 
panovníckeho symbolu stal symbol 
územia dnešného Slovenska. Od roku 
1918 sa tento, vtedy už medzinárodne 
rešpektovaný znak Slovenska, stal sú-
časťou štátneho znaku Československa, 
od roku 1993 je dvojitý kríž na trojvrší 
štátnym znakom samostatnej Sloven-
skej republiky a hlavným znamením na 
jej vlajke.

„Prvého septembra uplynulo 30 
rokov od prijatia Ústavy Slovenskej 
republiky a tým aj uzákonenia štát-
nych symbolov samostatného Sloven-
ska, ktorými sú štátny znak, vlajka, 
pečať a hymna. Toto výročie sa stalo 
excelentnou príležitosťou na pripome-

nutie si pôvodu a vývoja našej štátnej 
symboliky formou rozsiahlej výstavy,“ 
povedal minister vnútra Roman Miku-
lec a pripomenul, že štátne symboly sú 
jedným zo základných pilierov štátnos-
ti, sú oficiálnym, nezameniteľným a 
výsostným označením štátu, výrazom 
jeho suverenity, nezávislosti a integrity. 
Reprezentujú Slovenskú republiku na-
vonok, vyjadrujú jej históriu, tradície 
a hodnoty. „Stretáme sa s nimi na kaž-
dom kroku a pre mnohých sú samozrej-
mosťou. Prostredníctvom tejto výstavy 
máme možnosť presvedčiť sa o tom, že 
pôvod a zložitý vývoj slovenského zna-
ku predstavuje mimoriadne zaujímavý, 
miestami až vzrušujúci príbeh,“ doplnil 
minister vnútra.

Výstavu realizuje odbor archívov 
a registratúr sekcie verejnej správy 
Ministerstva vnútra SR a Štátny archív 
v Bratislave v spolupráci s Národnou ra-
dou SR. Autorom je uznávaný heraldik, 
archivár a spolutvorca štátneho znaku 
Slovenskej republiky Ladislav Vrtel, kto-
rý je zamestnancom ministerstva vnútra 
už 46 rokov.

Výstava bude prístupná verejnosti 
do 2. októbra 2022 v priestoroch výstav-
nej sály na západnej terase Bratislavské-
ho hradu.

Otvorili výstavu Slovensko 
v štátnej symbolike

» ren
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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
2
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Podnikateľským subjektom a samo-
statne zárobkovo činným osobám 
(SZČO), ktoré počas pandémie v 
minulosti požiadali Sociálnu pois-
ťovňu o odklad poistného za mesiac 
júl 2020, sa blíži odložená splatnosť 
tohto poistného. Povinnosť jeho 
úrady uplynie 30. septembra 2022. 
Sociálna poisťovňa ich na tento 
termín upozorní pripomínajúcim 
e-mailom.

Pri úhrade poistného za kalendár-
ny mesiac júl 2020 je potrebné uviesť 
špecifický symbol v štandardnom tva-
re 072020. Následne úhradu vykonať 
na číslo účtu príslušnej pobočky, ktoré 
sú zverejnené na webovej stránke So-
ciálnej poisťovne tu: Čísla účtov pobo-
čiek. Potrebné je tiež použiť správny 
variabilný symbol.

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch 
posiela SZČO a zamestnávateľom e-
-mailové správy, v ktorých ich priamo 
upozorní na úhradu odložených pla-
tieb poistného za mesiac júl 2020 do 30. 
septembra 2022. „Ide o ústretovú služ-
bu Sociálnej poisťovne, ktorá pomáha 
podnikateľom predísť situácii s nedo-
platkami na poistnom. Upozornenia 
dostanú tie subjekty, ktorým Sociálna 
poisťovňa zaslala aj e-mailovú notifi-
káciu o zapracovaní čestného vyhlá-
senia k odkladu splatnosti poistného, 
teda na nich eviduje emailový kontakt. 

V prípade neuhradenia odloženého po-
istného bude Sociálna poisťovňa zo zá-
kona povinná predpísať penále za dni 
omeškania a dlžnú sumu poistného a 
penále vymáhať,“ informuje inštitúcia 
na svojej webovej stránke.

Odklad poistného – Zamestnávate-
lia a SZČO, ktorí vykázali pokles čisté-
ho obratu alebo pokles príjmov z pod-
nikania a z inej samostatnej zárobkovej 
činnosti o 40 % a viac, si v rokoch 2020, 
2021 a 2022 mohli za niektoré mesiace 
požiadať o odklad poistného. Predĺže-
nie lehoty sa týka povinne nemocensky 
a povinne dôchodkovo poistenej SZČO 
a zamestnávateľa za časť poistného za 
zamestnávateľa (nie za zamestnanca).

Nové termíny splatnosti odložené-
ho poistného na sociálne poistenie sú 
predĺžené za mesiac:

júl 2020 do 30. septembra 2022, de-
cember 2020 do 31. decembra 2022, 
január 2021 do 31. marca 2023, február 
2021 do 30. júna 2023, marec 2021 do 
30. septembra 2023, apríl 2021 do 31. 
decembra 2023, máj 2021 do 31. marca 
2024, október 2021 do 30. júna 2024, za 
november 2021 do 30. septembra 2024, 
december 2021 do 31. decembra 2024, 
za január 2022 do 31. marca 2025, za 
február 2022 do 30. júna 2025.

Splatnosť odloženého poistného

» ren
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PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
- 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

 

BRATISLAVSKO
východ
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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

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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SBS GUARDING s. r. o.

prijme strážnikov na prevádzky 

Bratislava, Pekná cesta

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,20 €/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.
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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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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!

Využite kód:

OPLATISA
Cretan Mythos 0,3% so zľavou
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19. septembra 1848   
vypuknutie prvého Slovenského povstania, vyhlásenie Slovenskej 
národnej rady a jej zasadanie v dome pani Kolényovej v Myjave

Výročia a udalosti
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ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

0949 444 033
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luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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