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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.
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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POTREBUJETE
PNEUMATIKY IHNEĎ?

VYBERTE SI ONLINE 
VO VEĽKOSKLADE  

V BRATISLAVE

VYBERTE SI ONLINE 
VO VEĽKOSKLADE  

V BRATISLAVE

MIKONA | Vajnorská 129  

Aký najkrajší kompliment ste v ži-
vote dostali, alebo, naopak, nieko-
mu dali? 24.január je v kalendári 
označený ako Medzinárodný deň 
komplimentov. Využime tento deň 
ako príležitosť spríjemniť život ľu-
ďom okolo nás.

Kompliment je vo všeobecnos-
ti charakterizovaný ako pochvala či 
lichôtka. Zvyčajne sa ním snažíme 
vyzdvihnúť to, čo sa nám na iných ob-
zvlášť páči alebo čo na nich obdivuje-
me, či oceňujeme. Môže pritom ísť o 
čokoľvek, či už je to príťažlivý zovňaj-
šok, okúzľujúci úsmev, pekný účes, či 
šaty, alebo sú to osobné vlastnosti, či 
pracovné výkony. Pochváliť môžeme 
partnera, deti, priateľov, kolegov v prá-
ci, pani na úrade či v obchode, vodiča 
autobusu alebo...

Komplimenty predstavujú vý-
borný spôsob, ako môžeme niekomu 
vyjadriť uznanie či chválu. Úprimná 
pochvala či lichôtka dokáže vykúzliť 

úsmev na tvári, potešiť, zahriať pri srd-
ci a spríjemniť atmosféru. Kdesi som čí-
tala, že dostať kompliment je ako prijať 
dar. A správny kompliment, ak ho ad-
resujeme inému v správnej chvíli, do-
káže skutočne veľa. Môže danej osobe 
nielen zlepšiť deň či rozveseliť ju, ale aj 
prispieť k tomu, aby sa cítila ocenená.

Kompliment, podobne ako úsmev, 
nestojí nič a prináša veľa, pretože dá-
vanie a prijímanie je prospešné pre obe 
strany. Je prejavom nášho pozitívneho 
postoja k iným ľuďom a zároveň vzbu-
dzuje dobrý pocit aj v nás samých, a tak 
dokáže aj obyčajný deň pre-
meniť na skvelý. Rovnako, 
ako so všetkým v živote, 
ani s komplimentami to 
netreba preháňať, no 
v každom prípade by 
sme na ne nemali byť 
skúpi.

Nebojme sa pochváliť

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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RESCUE SK MR, s.r.o.

0915 280 199

rescue.sk.mr@gmail.com

ZDRAVOTNÍCKY DOZOR
NA KULTÚRNYCH 
A ŠPORTOVÝCH 
PODUJATIACH

KURZY PRVEJ POMOCI
PRE FIRMY, ŠKOLY, ...
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ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 
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Starý nábytok, obrazy od slovenských a
iných autorov, náramkové, vreckové,
nástenné hodiny, veci z porcelánu a
skla, ľud. umeleckú keramiku, knihy,
mince, bankovky, šable, bodáky,
vyznamenania, odznaky, staré striebro,
príbory.

0911 601 4620911 601 4620911 601 462

KÚPIMKÚPIM    

STAROŽITNOSTISTAROŽITNOSTI
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Softvérlacno je na trhu od roku 2020. Na trhu sme relatívne krátky čas, 

ale vďaka nášmu mottu "pomôcť ľuďom ušetriť peniaze" a vďaka 

bezkonkurenčne nízkym cenám sme sa rýchlo dostali do popredných 

priečok vyhľadávania v predaji softvéru. 

Od roku 2020 sme získali stovky spokojných zákazníkov z rady bežných 

užívateľov, veľkých firiem, ale aj štátnych inštitúcií ako NCZI, NATO, 

Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo financií SR a mnoho ďalších.

softverlacno@gmail.com           +421 907 308 031

www.softverlacno.com

ZAMESTNANIE

25. januára 1961       
John Fitzgerald Kennedy uskutočnil prvú prezidentskú televíznu 
tlačovú konferenciu vysielanú naživo.

Výročia a udalosti
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Zora Kováčová   0905 719 132

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
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AUTO-MOTO / predaj 1

AUTO-MOTO / iné 2
» KUPIM STARU MOTORKU 
ZNACKY ČZ/PIONIER/STA-
DION/SIMSON/BABETA AJ 
POKAZENE SOM ZBERATEL 
PONUKNITE 0915215406

BYTY / predaj 3 

BYTY / prenájom 4

DOMY / predaj 5 

POZEMKY / predaj 6

REALITY / iné 7

STAVBA 8

DOMÁCNOSŤ 9

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

HOBBY A ŠPORT 11
» ODKUPIM STARE MINCE A 
BANKOVKY 0903 868 361

DEŤOM 12

ROZNE / PREDAJ 13

ROZNE / INÉ 14

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    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNAMKA 16

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.

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    Školský rok sa pomaly prehupuje 
do svojej druhej polovice. Ak máte 
doma školáka, asi ho teraz vidíte 
najmä zahĺbeného do učenia sa na 
polročné písomky a preskúšavanie. 

Aj v sýrskom hlavnom meste Da-
mask sa žiaci v týchto dňoch sústre-
ďujú na štúdium. Nie je to pre nich po-
vinnosť, ale výsada. Ich škola Al-Riaya 
síce jestvuje už takmer sto rokov, no 
nechýbalo veľa, a nemali by sa kde 
vzdelávať.

Pred šestnástimi rokmi sa škola 
presťahovala na nové miesto na pred-
mestí Damasku, aby mala priestor pre 
vyše dve tisícky žiakov. Len o päť rokov 
nato vypukla v Sýrii občianska vojna. 
„Mysleli sme si, že vojna potrvá krát-
ko,“ spomína sestra Mona Aldhem, bý-
valá riaditeľka školy. „Každý deň sme 
konfrontovaní s bolesťou utrpenia: 
bombardovanie, únosy, vysídľovanie, 
číhajúca smrť...“ 

Vojnové roky prežívala sestra 
Mona so stiahnutým žalúdkom. Tento 
strach bol o to väčší, že boje sa čoskoro 
rozšírili aj do štvrte, kde sa nachádzala 
škola. Rehoľníčky preto školu presťa-
hovali do bezpečnejšej oblasti. 

„Zo dňa na deň sme museli opustiť 
našu krásnu, veľkú, nedávno posta-
venú budovu, a všetko v nej nechať,“ 
smúti sestra Jihanne Attalah, aktuál-
na riaditeľka. Na provizórnom mieste 
škola fungovala s polovičným počtom 

žiakov v stiesnených podmienkach. 
Pôvodná školská budova bola čoskoro 
vyplienená.

Sestry však neprišli len o svoju 
školu, ale aj o milovaných ľudí. „Stra-
tili sme jednu mladú učiteľku a žiačku, 
nehovoriac o množstve zranených,“ 
zdôrazňuje sestra Jihanne. Dodáva: 
„Uprostred všetkej tejto temnoty nás 
vždy viedla nádej, ktorá nám pomáha-
la pozdvihnúť oči, prekonať túžbu po 
pomste a premieňať sa.“

Po ukončení bojov v Damasku sa 
rehoľníčky vrátili, aby opäť postavili a 
otvorili svoju školu. Len vďaka pomoci 
od dobrodincov zo zahraničia, ako aj 
cez nadáciu ACN, sa im podarilo ško-
lu zrekonštruovať, zariadiť, a prijať do 
vzdelávacieho procesu aj deti zo schu-
dobnených rodín. Bez tejto podpory by 
väčšina mladých ostala bez akéhokoľ-
vek vzdelania a nádeje vo svoju budúc-
nosť.

Keď je vzdelanie vzácnym privilégiom

» ACN
zdroj foto ACN
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Nátery a obnovy
fasád

Prerábky bytov,
domov

ZATEPLENIE
DOMOV, FASÁDY
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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, Pekná cesta (LIDL)

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,20 €/h. netto 
Nástup ihneď.

REZANIE
BETÓNU

otvorov do panelu
jadrové vŕtanie otvorov
statické posudky
odvoz odpadu

AKCI
OVÉ

CENY
!0908 447 006

www.jadrovevrtanie.sk
www.rezaniebetonu.eu
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 799 782
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Triedený zber na Slovensku 
nie je jednotný. Nejednotnosť 
sa týka triedenia plastov, ko-
vových obalov a nápojových 
kartónov (tzv. tetrapakov). 

Napriek tomu, že postupne 
dochádza k zjednocovaniu sys-
témov zberu v obciach a mes-
tách po celom Slovensku, na-
ďalej sa stretávame s 5 rôznymi 
variantmi. 

V niektorých samosprávach sa 
triedi každá komodita samostat-
ne, v niektorých sa triedia dve 
spoločne (napr. plasty s kovový-
mi obalmi) a čoraz častejšia je 
tzv. trojkombinácia, kedy sa do 
jednej nádoby (kontajner, vrece) 
na triedený zber spoločne zbie-
rajú odpady z plastov, kovových 
obalov i nápojových kartónov. 

Pre lepšie oboznámenie sa so 
systémom triedenia vo vašej obci 

alebo meste je k dispozícii naj-
podrobnejšia online príručka 
o triedení odpadov a predchá-
dzaní ich vzniku, ktorá nesie 
názov „Alchýmia triedenia ko-
munálneho odpadu“. 

Ide o užitočnú pomôcku z 
dielne organizácií INCIEN (In-
štitút cirkulárnej ekonomiky) a 
NATUR-PACK. Príručku si mô-
žete bezplatne stiahnuť na we-
bových stránkach www.incien.
sk a www.naturpack.sk. 

Viac sa o príručke dozviete 
po oskenovaní tohto QR kódu 
mobilným telefónom.

Triedený zber na Slovensku nie je jednotný. 

Zorientovať sa pomáha unikátna  príručka 
„Alchýmia triedenia komunálneho odpadu“.
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Pre samostatne zárobkovo činné 
osoby (SZČO) a dobrovoľne poiste-
né osoby (DPO) platia od roku 2023 
nové minimálne a maximálne vy-
meriavacie základy pre platenie po-
istného na sociálne poistenie. Odvo-
dy za január bude potrebné uhradiť 
najneskôr do 8. februára 2023.

Minimálne poistné bude pre SZČO 
predstavovať 200,72 eura a maximálne 
poistné bude vo výške 2 810,11 eura. Po-
dobne čaká zmena v platení poistného 
od 1. januára 2023 aj zamestnávateľov 
a zamestnancov, pre ktorých sa mení 
výška maximálneho vymeriavacieho 
základu pre platenie poistného.

Minimálny a maximálny vyme-
riavací základ na sociálne poistenie 
pre SZČO a DPO sa od 1. januára 2023 
zvyšuje takto:
- minimálny vymeriavací základ sa 
zvyšuje na 605,50 eura, 
- maximálny vymeriavací základ, sa 
zvyšuje na 8 477 eur. 

Minimálne poistné pre povinne 
poistenú SZČO od 1. januára 2023 je 
200,72 eura. Maximálne poistné pre 
povinne poistenú SZČO od 1. januára 
2023 je 2 810,11 eura. Minimálne poist-
né pre osobu, ktorá je dobrovoľne pois-
tená dôchodkovo (DPO), nemocensky a 

v nezamestnanosti, bude od 1. januára 
2023 vo výške 212,83 eura.

Informáciu zo Sociálnej poisťov-
ne o novej výške poistného dostanú 
SZČO, ktorých sa to týka, v priebehu 
januára 2023 listom alebo do e-schrán-
ky, ak ju majú aktivovanú. Poistné v 
novej výške potom prvý raz zaplatia 
do 8. februára 2023 (za január 2023).

V tejto súvislosti Sociálna pois-
ťovňa odporúča SZČO a DPO upraviť 
si výšku platby v trvalom bankovom 
príkaze a tiež si skontrolovať správny 
variabilný a špecifický symbol.

Pre zamestnávateľov a zamestnan-
cov bude od roku 2023 platiť nový ma-
ximálny vymeriavací základ pre plate-
nie poistného na sociálne poistenie.

Zdroj informácií: Sociálna poisťovňa

Pozor - zmena výšky 
poistného od 1. januára

» ren
zdroj foto martaposemuckel pixabay

Horská záchranná služba (HZS) ape-
luje na turistov: pri príprave na túru 
je nevyhnutné mať predstavu o type 
terénu a tomu prispôsobiť výstroj a 
výzbroj.

Pre nedostatok prírodného snehu 
sa skialpinisti sústreďujú na zjazdovky a 
zvýšil sa aj počet peších turistov. Horská 
záchranná služba odporúča sa na pohyb 
v horách pripraviť vopred a mať predsta-
vu o teréne.

„Pri príprave na túru je rozhodujú-
ce mať predstavu o teréne, ktorý nás na 
nami zvolenej trase čaká. Opakujúcim 
sa problémom uplynulých dní bol zľa-
dovatený terén a nesprávny výstroj či 
výzbroj. Retiazkové mačky sú určené 
na ľahšiu turistiku, stúpacie železá sú 
robustnejšie a odolnejšie, disponujú 
prednými hrotmi,“ vysvetlil riaditeľ HZS 
Marek Biskupič. 

Retiazkové mačky - sú vhodné na 
ľahšiu turistiku, keď je chodník relatív-
ne upravený a jeho sklon nie je veľký. 
Sú jednoduché na použitie a tiež na po-
hyb. Na rozdiel od turistických mačiek 
nemajú predné hroty, sú ľahšie, jedno-
ducho sa pripevnia o topánku. Pre väč-
šiu bezpečnosť je vhodné kombinovať 
ich použitie s turistickými paličkami. 
Vhodnými lokalitami pre ich použitie sú 
doliny, ako napríklad turistika na Žiar-
sku chatu v Západných Tatrách, alebo 
na Hrebienok vo Vysokých Tatrách, a 
teda všeobecne terén s menším sklonom 

(turistické chodníky). Retiazkové mačky 
je vhodné kombinovať s turistickými 
paličkami. „Pri nosení retiazkových 
mačiek treba pamätať na to, že sneh sa 
môže rýchlo nalepiť na kovové časti kon-
štrukcie a tým pádom mačky strácajú 
funkciu. Tiež by sa mohli pomerne ľahko 
poškodiť v teréne, kde je mnoho skál,“ 
zdôrazňuje riaditeľ HZS Marek Biskupič.

Stúpacie železá (mačky) - sú robust-
nejšie, odolnejšie a disponujú prednými 
hrotmi. Sú vhodné do viac exponova-
ného terénu. V takomto type terénu je 
už ťažšie odhadnúť, na aké podmienky 
natrafíme, a preto potrebujeme byť pri-
pravení na ich rôznorodosť. Lokalitami, 
kde sa nám môžu zísť mačky môžu byť 
hrebene, napríklad hrebeň Malej Fatry 
či hrebeň Nízkych Tatier, okolie Ďum-
biera, Baranec v Západných Tatrách či 
Zbojnícka chata, Téryho chata alebo 
Predné Solisko vo Vysokých Tatrách. 
„Treba mať na pamäti, že samotné mač-
ky v exponovanejčích terénoch nestačia 
a je potrebné mať v ruke aj cepín,“ pove-
dal riaditeľ HZS Marek Biskupič. Rozdiel 
oproti retiazkovým mačkám je aj v type 
chôdze - pri chôdzi v mačkách je potreb-
né nohy zdvíhať kúsok vyššie, aby člo-
vek nezakopol o predné hroty a zároveň 
je potrebné chodiť naširšie, keďže hroty 
mačiek sú oproti retiazkovým mačkám 
výrazne väčšie a agresívnejšie a hrozí ri-
ziko zakopnutia o nohavice a tým možný 
vznik pádu. 

Nepodceňujte prípravu na túru

» ren

Kolagén, ktorý si podmaňuje zdravie aj krásu naraz!
V posledných rokoch sa o kolagéne 

hovorí stále častejšie. Celosvetové štúdie 
preukázali, že správne užívanie kolagé-
nu pomáha pri súvislosti so starnutím      
a pohybovými problémami. 

Kolagén je bielkovina, ktorú tvorí 
skladba 19 aminokyselín prospešných pre 
ľudský metabolizmus a jeho správne fun-
govanie. Tieto bielkoviny sú dôležitým sta-
vebným prvkom. 

Ľudské telo si už od útleho veku dokáže 
kolagén vytvárať samo a však pribúdaním 
veku je tvorba tejto bielkoviny v našom 
tele stále slabšia a slabšia. Bolo preukáza-
né, že už pri dosiahnutí 18 roka života je vo 
väčšine prípadov tvorba vlastného kolagé-
nu takmer nulová. Každý metabolizmus 
si dokáže robiť zásoby kolagénu, ktoré sa 
však vstrebávajú u každého jedinca rôzne 
a podľa toho sa odvíja zásoba kolagénu 
a   s tým spojené vyživovanie pohybového 
aparátu a pokožky. 

V dnešnej dobe existujú formy kola-
génu, ktoré si vieme načerpať užívaním 
rôznych výživových doplnkov s obsahom 
kolagénu. 

Rybí a hovädzí kolagén sú veľmi dôleži-
tým stavebným prvkom v oblasti zdravej 
kĺbovej výživy, podpory správneho fungo-
vania pohybového aparátu, zdravej pokož-
ky, krásnych vlasov a silných nechtov. 

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 
a to I a II, tieto kolagény sú neoddeliteľnou 

súčasťou v raste, obnove a rekonvalescen-
cie kostí, šliach, väzov a kože. Pri dennom 
užívaní predpísaných dávok dostáva naše 
telo skrz hovädzí kolagén veľké množstvo 
aminokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,   problé-
moch s  pohybovým aparátom, bolestiach 
a pri reumatických ťažkostiach. 

 
Rybí kolagén tvorí kolagén typu I, tento 

druh kolagénu obsahuje podobné množ-
stvo aminokyselín ako hovädzí kolagén 
a  však v  menšom množstve. Zdrojom hy-
drolizácie kolagénu z rýb sú šupiny a koža. 

Tento typ kolagénu je bohatý na aminoky-
selinu „hydroxyprolín“ , ktorá je základ-
ným prvkom pokožky, ciev a  tkanív. Rybí 
kolagén má blahodárne účinky v boji proti 
vráskam, zvyšuje pružnosť a  elasticitu 
pokožky a  podporuje antioxidáciu orga-
nizmu. Pleti pomáha  udržiavať mladistvý 
vzhľad s potlačením známok starnutia.

Medika Expert prináša na trh formu ko-
lagénu, v ktorom je spojený rybí kolagén 
s hovädzím + vitamín C. Denná dávka ob-
sahuje až 6800mg kolagénu a 200mg vi-
tamínu C v zložení 100% bez glutamánov              
a 100% bez GMO.              » red.
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

(PASOVACIE TESÁKY)
Kúpim veci z 1. a 2.
sv. vojny + výkup

vzduchoviek a mincí.

Celá SR
tel. 0904 474 597

vykupparoziaeu@gmail.com
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Stoličkové výťahy Stannah, 
žiť doma nezávisle
Stoličkové výťahy sú naším rodinným podnikom. Sme hrdí na 
to, že môžeme slovenským domácnostiam dodávať 
najbezpečnejšie a najodolnejšie schodiskové výťahy v odvetví.

Zákaznícka podpora 24h/7d

Vynikajúca kvalita výrobkov

154 rokov výrobca

Na celom 
Slovensku

www.stannah.sk

0800 162 162
Zavolajte zadarmo

LI
H

1

*Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami. Platí do 31.01.2023

10%
ZĽAVA

*-

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť 
na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok od štátu.


