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POTREBUJETE
PNEUMATIKY IHNEĎ?

VYBERTE SI ONLINE 
VO VEĽKOSKLADE  

V BRATISLAVE

VYBERTE SI ONLINE 
VO VEĽKOSKLADE  

V BRATISLAVE

MIKONA | Vajnorská 129  
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, DUB, HRAB
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0915 280 199
rescue.sk.mr@gmail.com

RESCUE SK MR, s.r.o.

KURZY PRVEJ
POMOCI

pre firmy, školy, ...

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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0903 594 868

JOŽOVCI
• sťahovanie • likvidácie
• výnos • prenos nábytku

 ZŤP, dôch. -10%  

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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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 
v Bratislave, Pekná cesta (Lidl) 

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 5€ /h. brutto
Nástup ihneď. 
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 
v Danubia Bratislava (Kaufland) 

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 5€ /h. brutto
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

Mzda: 5€ /h. brutto
Nástup ihneď. POS/osvedčenie o absolvovaní 
kurzu OS - NUTNÉ! 

volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

www.regionpress.sk
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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
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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 0915 215 406

BYTY / predaj 3 

BYTY / prenájom 4
» Prenajmem v centre PK 
polozariadený 1 izb. byt, 
cena 410 eur vrátane ener-
gií. tel. 0949 423 600

DOMY / predaj 5 

POZEMKY / predaj 6

REALITY / iné 7
» Kúpim garáž v Bratislave, 
0918 479 756

STAVBA 8

DOMÁCNOSŤ 9

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

HOBBY A ŠPORT 11

DEŤOM 12

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    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

ROZNE / PREDAJ 13

ROZNE / INÉ 14

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.

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

13 RÔZNE / predaj    

V práci väčšina z nás trávi tretinu dňa, 
niektorí aj viac. Je preto veľmi dôleži-
té, aby sme mohli robiť to, čo nás baví 
a napĺňa, a aby tak naša práca nebola 
pre nás len nutným zlom.

Sú medzi nami šťastlivci, ktorí vyko-
návajú povolanie, ktoré je zároveň ich ko-
níčkom a je to na výsledkoch ich práce aj 
poznať. Potom sú tu takí, ktorí si vybrali 
určitú profesiu len preto, lebo sa jednodu-
cho nejako živiť musia. Aj medzi nimi sa, 
pravdaže, nájde veľa takých, ktorí svoju 
prácu vykonávajú poctivo a zodpoved-
ne a zaslúžia si naše uznanie. No a ešte 
tu máme jednu skupinu ľudí, sú to tí, pre 
ktorých je ich povolanie zároveň posla-
ním. V tomto prípade mám na mysli prá-
cu množstva zdravotníkov, záchranárov, 
sociálnych pracovníkov, ale aj hasičov či 
policajtov. 

Prečo o tom vlastne hovorím?
Tento týždeň mi prišiel email od trnav-

skej krajskej policajnej hovorkyne. Písa-
la v ňom o kolegoch – policajtoch, ktorí 

počas svojej služby pomohli ľuďom v ich 
neľahkej situácii, a to hneď v dvoch prí-
padoch. Najskôr podali pomocnú ruku 
zúfalej žene, ktorá bola celkom bezrad-
ná, pretože nemala ako presunúť zo sa-
nitky do bytu svojho imobilného otca. O 
pomoc v ťažkej situácii požiadala por. Jo-
zefa. Na jeho výzvu okamžite zareagova-
li práp. Ľubomír a stržm. Kristína a bez-
mocnej žene s otcom pomohli. Policajná 
hliadka v rovnakom zložení pomohla v 
ten istý deň aj hendikepovanej pani, kto-
rá spadla na ulici a nedokázala sa sama 
postaviť. Pravdaže, mohli len prejsť okolo 
a tváriť sa, že nepočujem, nevidím..., na-
šťastie však konali inak.

Je skvelé, že mnohí z 
nás nepovažujú svoje po-
volanie len za prácu, hoci 
na tom nie je nič zlé, ale 
dávajú doň aj akúsi pri-
danú hodnotu, či už v 
podobe nezištnosti, 
obetavosti, alebo 
ľudskosti. Vďaka.

Keď je povolanie poslaním

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 
v Bratislave (Billa) 

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 5€ /h. brutto
Nástup ihneď. 
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Bytové jádra, domy, byty,
priečky, obklady, dlažby,

stierky, vymaľovky,
voda, elektroinštalácie,

kúrenie

REKONŠTRUKCIEPREČO 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: 0905 719 132

 

BRATISLAVSKO
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DOKÁŽETE
ČOKOĽVEK

Ponuka platí od 10. 2. do 23. 2. 2023 alebo do vypredania zásob. Tlačové chyby sú vyhradené. Všetky produkty sa predávajú bez dekorácie. Nákup je možný iba v obvyklom množstve pre domácnosti. 

Svoju najbližšiu predajňu OBI
nájdete na obi.sk

NAJŽIADANEJŠIE 
PRODUKTY MESIACA

dlhá životnosť odtieňa

vysoká krycia schopnosť a belosť

s odtokovou súpravou

mrazuvzdorná

Nakúpte dlažbu, farbu či sprchovací kút, zbierajte 
body a získajte zľavu až 10% na ďalší nákup!*

*Bonusové body môžete zbierať v období od 1. 2. 2023 do 12. 3. 2023 (obdobie zbierania bodov). 

Uplatnenie bonusových bodov/knižiek (zliav) je možné v období od 1. 2. 2023 do 2. 4. 2023 (doba uplatnenia). 

Viac informácií a podmienky účasti nájdete v OBI predajniach na Slovensku alebo na www.obi.sk/bobri-bonus.

DULUX „CLASSIC“ 10 L
Biela, matná, interiérová akrylátová farba na steny  
a stropy. Zaručuje veľmi dobré krytie a dlhú životnosť 
odtieňa. OBI č. 1524198 (1,99 €/l)

Top cena

19 ,9910 l

SPRCHOVÝ KÚT S VAŇOU „MIELIWO”
Pochrómovaný hliník. profil, bezpečnostné sklo 4 mm, 
akrylová vanička. 
80 x 80 cm: OBI č. 1849082 139,99 €

90 x 90 cm: OBI č. 1849074 149,99 €

Top cena

139,99 od

DLAŽBA „LEIDA TAUPE”
Rozmery: 60 × 60 cm, trieda oteru 4,  
protišmykovosť R9, vhodná na podlahové vykurovanie. 
Obsah balenia 1,08 m2. OBI č. 2057529

Top cena

11 ,49m2

SKSK

POUŽI
MA&
OBJAV VIAC
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Od 1. februára 2023 nadobudol účinnosť 
generálny pardon, ktorý potrvá do 31. 
augusta 2023. Odvádzateľom poistného, 
ktorí majú dlh voči Sociálnej poisťovni, 
generálny pardon poskytuje možnosť, 
aby si vyrovnali svoje záväzky a takto 
splnili podmienky pre odpustenie pe-
nále z dlžnej sumy. 

Znamená to, že Sociálna poisťovňa s 
účinnosťou od 1. februára 2023 nepredpíše 
penále alebo odpustí povinnosť zaplatiť 
penále, ktoré sa viaže na dlžné poistné a 
dlžné príspevky na starobné dôchodkové 
sporenie za celé obdobie pred 1. júlom 2022, 
splatné do 31. januára 2023, ak toto dlžné 
poistné a dlžné príspevky na starobné dô-
chodkové sporenie dlžník v plnom rozsahu 
zaplatí do 31. augusta 2023. „Základnou 
podmienkou uplatnenia generálneho par-
donu voči dlžníkovi je teda zaplatenie celej 
dlžnej sumy poistného (istiny) do 31. augus-
ta 2023 a predloženie chýbajúcich mesač-
ných výkazov poistného za rozhodujúce 
obdobie,“ uvádza Sociálna poisťovňa na 
svojej webovej stránke.

Odvádzateľ poistného - zamestnávateľ 
a takzvaná zahraničná samostatne zárob-
kovo činná osoba, na ktorú sa vzťahuje zá-
kon o sociálnom poistení - musí teda pred-
ložiť podklady na zistenie správnej sumy 
poistného a príspevkov za obdobie do 30. 
júna 2022. „V prípade zamestnávateľa je 
takýmto podkladom mesačný výkaz po-
istného a príspevkov, v prípade tzv. zahra-
ničnej samostatne zárobkovo činnej osoby 

ide o poskytnutie dokladov na posúdenie 
vzniku a zániku jej povinného sociálneho 
poistenia a určenie správnej výšky poist-
ného,“ objasňuje inštitúcia a dodáva: „Ak 
si odvádzateľ túto povinnosť nesplní, hľadí 
sa na neho tak, ako by mal za toto obdobie 
nezaplatené poistné, a teda nemá možnosť 
zapojiť sa do generálneho pardonu.“ 

Od februára Sociálna poisťovňa do-
časne prerušuje predpisovanie penále tý-
kajúce sa obdobia generálneho pardonu. 
Rovnako tiež prerušuje vymáhanie pohľa-
dávok na penále. O odložení vymáhania 
pohľadávok na penále, ktoré realizuje vo 
vlastnej réžii, bude osobitne už počas feb-
ruára dotknutých klientov informovať. Na 
generálny pardon už upozornila aj Slo-
venskú komoru exekútorov a informácie 
o generálnom pardone a možnom zániku 
vymáhaného penále dostali aj samotní 
exekútori.

Pri dlžníkoch, o ktorých má Sociálna 
poisťovňa k dispozícii všetky potrebné 
údaje a ktorí dlžné poistné uhradili, sa celý 
proces odpustenia penále vykoná automa-
ticky, bez ich žiadosti či návštevy pobočky. 
Prvý hromadný automatický proces Sociál-
na poisťovňa pripravuje na apríl 2023 pre 
tých odvádzateľov, ktorí si svoje záväzky 
už vysporiadali, respektíve zaplatili dlžné 
poistné, prípadne aj predložili chýbajúce 
doklady do konca marca 2023. Títo odvá-
dzatelia poistného dostanú o uplatnení 
generálneho pardonu a o odpustení penále 
oznámenie listom alebo do e-schránky.

Dlžníkom pomôže generálny pardon

» ren

Od tohto roku sú zavedené celo-
slovenské evidenčné čísla vozidiel 
(EČV), pričom na nových typoch EČV 
už nie je skratka okresu.

Evidenčné čísla sú po novom viazané 
na vozidlo, nie na majiteľa. „Vlastník si 
pri predaji vozidla môže ponechať  tabuľ-
ky s evidenčným číslom, ktoré následne 
môže prideliť na svoje ďalšie vozidlo,“ in-
formuje Ministerstvo vnútra SR. Zrušil sa 
dvojkrokový prepis vozidla spočívajúci v 
tom, že najskôr pôvodný vlastník odhlá-
si vozidlo na svojom dopravnom inšpek-
toráte a potom ho nový vlastník prihlási 
na svojom inšpektoráte.

Ako rezort vnútra uviedol, EČV s 
pôvodným dizajnom sa budú vydávať 
do vyčerpania skladových zásob od pre-
chádzajúceho externého dodávateľa. Na 
dopravných inšpektorátoch sa teda ešte 
stále míňajú zásoby vyrobených EČV. Ak 
však vlastník či prevádzkovateľ vozidla 
požiada o celoslovenskú EČV s novým 
dizajnom, polícia mu to umožní. „Nové 
tabuľky dostane tiež každý, kto požiada 
o zmenu držby či vlastníctva vozidla ale-
bo o výmenu tabuliek prostredníctvom 
elektronických služieb,“ uvádza minis-
terstvo vnútra, ktoré v uplynulých dňoch 
oficiálne predstavilo modernú linku na 
výrobu tabuliek s evidenčnými číslami 
vozidiel, ktorú od začiatku roka zabez-
pečuje štátna akciová spoločnosť Auto-
mobilové opravovne MV SR. Prevádzka 
sídli v Banskej Bystrici.

Výrobu tabuliek v réžii štátu ohlási-
lo ministerstvo vnútra začiatkom roku 
2022, keď pre štát začal vyrábať tabuľky 
nový dodávateľ. „Téma tabuliek bola 
v našej krajine dlhé roky takpovediac 
tabu, môjmu manažmentu v rezorte 
vnútra sa však po 20-tich rokoch poda-
rilo vymeniť dlhoročného dodávateľa za 
lacnejšieho dodávateľa z Čiech. Už vtedy 
však naše automobilové opravovne prišli 
s myšlienkou, že by sme ich dokázali vy-
rábať vo vlastnej réžii. Po dvoch rokoch 
je to realita a aj vďaka tejto zmene uspo-
ríme z verejných financií ďalšie milióny 
eur,“ povedal minister vnútra Roman 
Mikulec na tlačovej konferencii v priesto-
roch prevádzky.

Tabuľky majú nový dizajn
Nový dizajn tabuliek vznikal na pôde 

Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej 
školy výtvarných umení. Študenti 3. a 4. 
ročníka pripravili šesť návrhov, zvíťazila 
práca študentky Simony Čásarovej. Pod-
ľa slov vedúceho katedry Michala Tor-
naya, konečnému dizajnu predchádzala 
hĺbková rešerš dizajnov EČV používa-
ných vo svete. Analyzovali parametre 
použitých písmen, pričom zohľadnili po-
žiadavky ministerstva vnútra na čitateľ-
nosť, jedinečnosť a nemodifikovateľnosť 
znakov. „Vo veľkej miere sme zvýšili či-
tateľnosť značky, tvary sú taktiež prispô-
sobené špecifikám výrobného procesu,“ 
spresnil Michal Tornay.

Evidenčné čísla vozidiel po novom

» ren
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Pánske hodinky timberland 
tbl.15359jsu/02m

ZlatnictvoLion.sk

116,10 €

Koberec PETIT ZOO ZVIERATKÁ 
krém / sivý

najkoberce

68,60 €

SKRYTÝ ZÁLIV
akryl na plátne

zlatovsky.eu

690,00 €

Chloe Nomade Naturelle
EDP 50ml 1ks

Demro.sk

101,50 €

SUŠIAK NA BIELIZEŇ 
POLICOVÝ BIELO - ŠEDÝ

ShopJK.sk

29,90 €

SADA TERMO POHÁROV 
70ML 6 KUSOV

ShopJK.sk

28,90€26,90 €

Sivá vrúbkovaná deka
180x200 cm

PreMamku.sk

21,40 €

ROCKWOOL - Deltarock 
1000x600x100 mm

www.profisiet.sk

6,39€
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Zostaňte v domove, ktorý milujete.
Žite nezávislý život so schodiskovým 
výťahom Stannah
Zvažujete možnosť presťahovať domov kvôli schodom?
Už nie! Schodiskový výťah Stannah je všetko, čo potrebujete, 
aby boli vaše schody opäť bezpečné.

Zákaznícka podpora 24h/7d

Vynikajúca kvalita výrobkov

154 rokov výrobca

Na celom 
Slovensku

www.stannah.sk

0800 162 162
Zavolajte zadarmo

SH
L1

*Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami. Platí do 24. 2. 2023

10%
ZĽAVA

*-

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť 
na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok od štátu.
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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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379 €

479 €

579 €

449 €

479 €

579 €

549 €

649 €

729 €

1599 €

5799 €

1,64 x 1,66 x 4 m 

2 x 2 x 4 m 

2,58 x 2 x 4 m 

3 x 2 x 4 m 

3 x 2 x 4 m 

3 x 2 x 4 m 

3 x 2,15 x 4 m

3 x 2 x 4 m 

3 x 2 x 4 m 

4 x 2,7 x 4m 

6 x 4 x 10 m 

GNOM 

GRETA 

GLORIA 

GALA

GENIO

GARANT 

GAMMA 

GULLIVER 

GOLIÁŠ 

GOLEM 

GIGANT 

DOPRAVA ZADARMO

VŠETKO SKLADOM

UŽ OD

379 €


