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Týždenne do 21 000 domácností

Vraj mesiac ruží
dobrý človek.

02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

Bistro Famílja v Pezinku
prijme brigádne

ໄ0904 097 200

aj na splátky

45-0027

າ stavebné, demolačné a výkopové práce, drenáže
າ realizácia plochých striech FATRAFOL, SIKA
າ realizácia šikmých striech BRAMAC, TONDACH
າ klampiarske práce, hydroizolácie
າ zatepľovanie striech, fasád
າ jadrové vŕtanie a zelené vegetačné strechy

51-0057

STAVEBNÁ FIRMA REALIZUJE

0904 285 359

24-0012

HODINOVÝ MANŽEL

Bezpečnostné dvere a uzamykacie systémy

ING. KUBAŠKA

www.lock.sk
lock@lock.sk

Pezinok Bratislavská 56 ང 0948 754 798
Bratislava Miletičova 67 ང 0910 970 770

PREDAJ • SERVIS • PORADENSTVO
ROZUMIEME BEZPEČNOSTI

NON - STOP servis 0905 754 798

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

0908 437 079

52-0008-1

• UPRATOVANIE

24-0006
24-0013

Sawabona je zas pozdrav používaný v južnej Afrike a v preklade znamePodľa storočného Valašského ka- ná: „Ja si ťa vážim, som tu pre teba. Si
lendára je jún mesiacom ruží. Vraj pre mňa dôležitý.“ Niet šťastia a radosti
nádherne kvitnú a tešia nás. Dokážete sociálne normálneho jednotlivca, keď
sa ešte potešiť z kvitnúcich ruží? Z ich niekto iný je nešťastný. Keď urobíme
vône? Alebo už len z nákupu, zo suse- aj my denne radosť niekoľkým ľuďom,
dovej škody a neúspechu tých, ktorým náš život sa bude napĺňať radosťou.
často iba hlúpo závidíme? O vnútornú
Nenávisti je u nás už akosi priveľa.
radosť sa treba starať. Práve tak, ako o
tie ruže, ktoré bránime pred škodcami. Spolu s ňou závisti. Pritom – recept je
asi naozaj jednoduchý – nájsť si niečo,
Istý africký kmeň má zvláštny čo poteší. Hoci aj tie ruže.
zvyk. Keď niekto robí zlé veci, vezmú
V júni sa začína leto. Všimli ste
členovia kmeňa túto osobu do centra dediny a všetci sa postavia okolo si, že keď slnko príjemne hreje, ľudia
nešťastníka. Niekoľko hodín mu roz- sa viacej usmievajú? Je to spôsobené
právajú o všetkých dobrých veciach, tým, že slnečné svetlo výrazne zvyšuktoré kedy urobil. Tento kmeň totiž žije je úroveň endorfínov a a produkcia viv presvedčení, že každý človek prichá- tamínu D sa nám stará o ich
dza na svet ako dobrá bytosť a tiež, že dostatok. Výborným riekaždý chce cítiť ochranu, lásku, mier šením je fyzická aktivita
a šťastie. Niekedy to však človek necíti na čerstvom vzduchu podostatočne silne. A potom koná aj zlo. čas slnečného dňa.
Spoločenstvo toho kmeňa všetky zlé
skutky vidí ako nedostatok lásky, mieUžívajte si jún
ru a ochrany. A tak robia všetko preto, naplno, ako sa
aby ten, ktorý zablúdil, toto všetko len dá!
opäť pocítil a aby pochopil, že on je
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

94-0091-1

predaj - montáž - servis
Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA

« Klampiarstvo
« PokrývaÜstvo
« Izolácie striech

UPRATOVAÛKU
Bližšie info na prevádzke Moyzesova 4/B, Pezinok
(budova Panorama pri stanici), alebo: 0918 119 289

51-0127

Plat: 5€/h

0903 818 222

51-0057

Vstupujeme do posledného mesiaca prvého polroka. Privítame leto a
dni sa začnú nebadane skracovať.

Najlepší výber KOTLOV

KAMENÁRSTVO PEŠKO
ໄ0908 5
588 877

Hlavná 421, Vištuk

kamenarstvo.pesko@gmail.com

PK19-22
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51-0132

PONÚKAME KVALITU
ZA VÝHODNÉ CENY

24-0024
24-0032

ཐkompletné zhotovenie pomníkov
ཐširoký výber rôznych druhov kameňa
ཐvybetónovanie základov
ཐodstránenie starých pomníkov ...
ཐkrížiky, lampáše, vázy ...
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Dobrý úmysel
sa podaril. Peter
Pollák sa stal prvým
rómskym europoslancom, a ja som
patrične hrdý na našich voličov. Chceli
sme ukázať, že naši voliči sú iní, že sú nad
vecou, a že dokážu do Európy za nás všetkých poslať signál, že nie sme rasistická ani
fašistická krajina.
Peter Pollák vyrastal v osade. Veľakrát
mu bolo dávané najavo, že je z menejcennej
rasy. Peter sa tomuto osudu vzoprel, vyštudoval vysokú školu, má doktorát a dnes on
sám učí na vysokej škole. Je to človek, na
ktorého môže byť naša krajina právom hrdá.
Voľba Peťa je však zároveň aj voľba
naslovovzatého odborníka, ktorý dokázal
Európsku komisiu prehovoriť, aby nám poskytla 380 miliónov eur na riešenie rómskeho problému - t.j. aby sme nemuseli platiť nič
z nášho štátneho rozpočtu.
Voľba Peťa Polláka je o odvahe postaviť sa čelom predsudkom. Je to najlepšia
odpoveď slovenským náckom, ktorí opäť hovoria o menejcenných ľuďoch. Voľba Peťa je
šancou vymazať hanbu z úspechu fašistov.
Zároveň platí, že promovať dobrého
Róma na Slovensku body neprináša. Áno,
boli ľudia, ktorí nás kvôli tomu nedokázali

voliť. Nevadí. Jednoducho opäť sme sa rozhodli urobiť správnu vec, ľudia nás podržali
a dokázali sme to. Môžeme byť na nás hrdí.
Politika nemôže byť len o populárnych riešeniach, krokoch a rozhodnutiach. Politik musí byť schopný urobiť aj rozhodnutie, ktoré bude ťažké vysvetliť svojim
voličom. My sme ho týmto krokom urobili.
Napriek tomu, že nás mnohí odsúdili, že mi
mnohí napísali nenávistné maily, som na
nás všetkých úprimne hrdý.
Petra som spoznal na jednej debate
na vysokej škole. Ani som na neho dobre nevidel, ale počul som z druhej strany
auly človeka, ktorému veľmi veľmi záleží
na tom, aby deti v osadách mali iný osud.
Hovoril o tom, že ani jedno z nich nemôže
za to, kde sa narodili. Hovoril o tom, že dostať tieto deti do škôlky
je základ, lebo len
tak sa z nich nestanú ďalší poberatelia
sociálnych dávok.
Lebo len tak nebudeme na nich doplácať,
ale budú rovnako ako
my ostatní do štátneho
rozpočtu odvádzať
dane a odvody.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Vtipy
týždňa

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

» Rozprávajú sa dvaja susedia:
- Tak čo? Už viete kam idete
na dovolenku?
- Áno. Ideme do San Juan.
- Ale to sa číta San Chuan
lebo Španieli čítajú J ako
Ch. A kedy teda idete?
- Ále, koncom chúna a začiatkom chúla.

POLIENKA aj GUĽATINA

0917 649 213

16-0170

Kollárova 12
PEZINOK
pezinsko@regionpress.sk

PALIVOVÉ
DREVO

VŠETKO

PRE VÁŠ DOM

REKONŠTRUKCIE
ZATEPĽOVANIE
FASÁDY, OMIETKY
SADROKARTÓN
STIERKOVANIE
MAĽOVANIE
INTERIÉR/EXTERIÉR
STRECHY, KROVY
PLOTY
HRUBÉ STAVBY
STROJOVÉ OMIETKY
VÁPENOCEMENTOVÉ,
SADROVÉ
TOP KVALITA

0907 304 888

» Starší manželia išli na
dovolenku. Prišli k moru,
bol zrovna odliv.
Manžel hovorí žene:
- Celý život šetríme na dovolenku a oni ho vypúšťajú.
16-0095

Redakcia:

Ďakujeme
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PEZINSKO

» - Keď mi dáš peniaze na
dovolenku pri mori, budem
myslieť len a len na teba!
- Pozri sa, a nemohla by si
myslieť len a len na more
doma?
» Slovák ma len tri želania
počas dovolenky: Jemný
piesok, čistú voda... a aby
sa miešačka nepokazila.

» - Na dovolenke ste dobre
pribrali, máte také okrúhle
líca, bola tam taká dobrá
strava?
- Ale čoby, každý deň som
nafukoval matrace.

Modra

Pezinok

»

Po Tichom oceáne sa
plaví loď.
Jeden z pasažierov ukazuje
na otrhaného muža, ktorý
poskakuje na neďalekom
ostrove a máva rukami.
Pýta sa kapitána:
-Kto to je?
-Netuším, ale kedykoľvek
tadiaľ ideme, tak má obrovskú radosť.

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

NEVIAZANÝ
INTERNET
UŽ AJ U VÁS DOMA!

LTE internet už od 9€,
rýchlosť až 30/3 Mbit/s

AKCIA

» Pán Novák strávil peknú
dovolenku v zahraničí a
vracia sa vo výbornej nálade domov. Pri východe z
letiska vykonáva colník námatkovú kontrolu a spýta
sa pána Nováka:
- Koňak, whisky, cigarety?
- Nie, ďakujem, ste veľmi
láskavý, ale šálkou kávy by
som nepohrdol.

15/2 Mbit/s za 9 €

0907
153
0907
153480
480
EURONIC.SK
EURONIC.SK

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

» Na túre hovorí sprievodca:
- Keby milostivé dámy na
chvíľu zmĺkli, počuli by sme
mohutný hukot vodopádov...

opravy a servis PC ƒ internet ƒ web

0905 593 810

PK19-22

pezinsko@regionpress.sk
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»
24-0063

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Chlapík letí na zájazd
malými aerolíniami. Letuška sa ho pýta:
- Chceli by ste večeru?
- A aký máte vyber?
- Áno alebo nie

» redakcia

3
politická inzercia / služby, interiér

Vlado sa Európskej 5)$$ 0 )/% 
01>  0-? ,*&*0  +4-' *&*)
+,05 /: )$/ *  2 &.*, % - /:$'$
-'*0 )-&4>./ ).$ /,;+ % *(
0$ &*01/9$?+,4' 9$.*-.$&.*,+, 
' +>49$0*.)'*0 )-&/+*)5&
Michal Wiezik je *#,)8, . '*(
%/>*/ * /,*+,'( )./$ ' *
,*2/($  9  +,4,* ) +*2)8 =/-&
#,)$ (/-4( %/#,8)$?-+*'*:) 
Beblavýý
) >)6#*#5-+ >) *%/% 2 » Miroslav Bebl
2-.0 )$  )  2+ :)6# ' . &6#   
+*-., &*0 ' -*0  '*0 )-&5 0*/    

ͻ RIZIKOVÝ VÝRUB STROMOV V ZASTAVANÝCH OBLASTIACH
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94-0095

0911 990 463

bleskozvody, prípojky, revízie

0903 908 807

Čistenie kanalizácie

• Podlahové kúrenie
• Sanita - montáž
Obhliadky a zameranie
ZADARMO

MATERIÁL so zľavou
24-0066

0904 285 359

51-0036

ELEKTROINŠTALÁCIE

• VODA
• ODPAD
• KÚRENIE

SPOLU - občianska demokracia, Koperníkova 47, 82104 Bratislava, IČO: 51313901

• Rekonštrukcie kanalizačných
a vodovodných sietí
• TV - monitoring kanalizácie
• Oprava kanalizácie
• Lokalizácia stavu a poruchy
na kanalizácii
www.havarijnapomoc.sk

Pezinská havarijná služba

NON - STOP 0949 177 200

51-0052
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OC PLUS, PEZINOK
po-pia: 10.00-18.00
so: 9.00-13.00
0944 444 349, 033/647 74 63
www.laco-odevy.sk

Pánske
obleky
NOVINKA:
Slovenské
obleky
ky
už
od 129,-

- obleky, saká,
nohavice,
- košele,
obleky, viazanky
saká, nohavice,
- triþká,
košele, mikiny
viazanky
-- bezplatná
úprava
triþká, mikiny
zakúpených odevov
- bezplatná úprava
zakúpených odevov
A

OZETA neo
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PALIVOVÉ DREVO

RIZIKOVÉ OREZY STROMOV
16-0170

      

51-0018
51-0009

NOVINK
Slovenské obleky OZETA neo

pezinsko@regionpress.sk

Akcia na vstavané skrine do 30%.
Dodanie od 3-15 dní. Záruka až 5 rokov.

 REKONŠTRUKCIE BYTOV
 VSTAVANÉ SKRINE, ŠATNÍKY
 LAMINÁTOVÉ PODLAHY

0948/ 442 444
Bratislavská 72, Pezinok

 BEZPEČTNOSTNÉ DVERE

0903/ 344 343

 INTERIÉROVÉ DVERE

Holíčska 7, Bratislava

Pondelok - Piatok: 10.00 - 16.00 h Sobota: zatvorené

PK19-22

www.vstavaneskrine.com

3

52-0054

Na predajňu je potrebné sa telefonicky objednať. Otváracie hodiny v PK:

4
ACN/ služby, okná-dvere
Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám Škoda Felicia, r.v.
95, platná STK, 033/640
24 09.

02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel / Diely-DOHODA ISTÁ
0908 205 521.

03 BYTY / predaj
»Predám 1 izb. byt vo Sv.
Juri, 0911 382 290.

04 BYTY / prenájom
»Dám do prenájmu 1 izb.
byt v centre PK, 0908 757
154.
»Dám do prenájmu komplet zariadený 2 izbový byt
v center Pezinka, 0944 576
940, 0903 591 536.
»Prenájom 1 izba v 3 izb.
byte. 0905 474 557.
»Dám do prenájmu 2 izb.
byt v Slov. Grobe, zariadený
400 €/mes., 0907093 386.

05 DOMY / predaj
»Predaj 4-izb. rodinného
domu blízko centra PK,
Vajanského ul., tehlový,
zateplený, jednopodlažný,
po čiast. rekonštrukcii a el.
rozvodov, plast. okná, podlahová plocha domu 272
m, parkovanie pred domom,
príp.vo dvore, 259.900,- €,
0915 391 432.
»Predám RD vo Vištuku 4x
izba, garaž, cena 129.900 €,
0907 093 386.

Deficit viery, nádeje a lásky
Evanjelizácia neznamená robiť
členský nábor alebo reklamnú kampaň. A nie je to ani zákaznícky servis
založený na premyslených plánoch.
Jedinou jej podstatou je nasmerovať
pohľad a srdce človeka na Ježiša,
pretože len v ňom nám Boh definitívne
zjavuje, kým skutočnosti je, že je láska. Spoznať ho znamená stať sa jeho
učeníkom, ktorý mu dôveruje, kráča
po jeho cestách a riadi sa jeho slovami
ako svojím životným kompasom. „On
vždy svojou novosťou dokáže obnoviť
náš život a naše spoločenstvo, a aj keď
sa ho dotkli temné obdobia a slabosti
Cirkvi, kresťanské posolstvo nemôže
nikdy zostarnúť. Ježiš Kristus dokáže
tiež prelomiť nudné schémy, v ktorých
sa ho niekedy pokúšame uväzniť, a
vie nás prekvapiť svojou neustálou
Božou tvorivosťou,“ píše pápež František v Evangelii gaudium.
Aj v krajinách s kresťanskou kultúrou sa neraz vytráca skutočné poznanie, prečo a v koho vlastne veríme.
Evanjelizácia je preto potrebná
vždy a všade. Marcello Candia (1916
–1983), bohatý taliansky podnikateľ, ktorý ako 50-ročný všetko predal a odišiel do Brazílie ako laický
misionár, rozpráva o svojej misijnej
skúsenosti s výstavbou nemocnice
v amazonskom pralese: „Môj spôsob
myslenia sa celkom zmenil. Ako podnikateľ v priemysle som si vždy najprv

Citáty
týždňa

robil prognózy, plány, projekty. Uvažoval som o peniazoch a bankách,
ako financovať moje podnikanie,
všetko podľa presnej matematickej logiky. Postupne som si ale začal uvedomovať: ak sa niekto vydá na cestu s
Bohom, účty sa vyrovnávajú inak.
V misijnej nemocnici si mohlo zaplatiť
liečenie len 10 percent ľudí, 40 percent bolo tých, ktorí mali zdravotné
poistenie, a všetci ostatní nemohli dať
za ošetrenie a liečbu nič iné ako seba
samých. A tak som pochopil: ak má
nemocnica pre chudobných fungovať
dobre, musí byť stále v deficite.“

» „Človek sa líši od živočíchov azda už len tým, že na
juh putuje v lete.“
M. Kenda, spisovateľ, 1937

» „V hĺbke zimy som konečne pochopil, že vo mne spočíva nepremožiteľné leto.“
Albert Camus, francúzsky
spisovateľ 1913 - 1960

» „Láska má svoje zákony

rozvoja, svoje vekové obdobia, tak ako ľudský život.
Má svoju nádhernú jar, svoje horúce leto, nakoniec jeseň, ktorá pre jedných býva
teplá, svetlá a plodná, pre
iných chladná, sychravá a
neplodná.“
V. G. Bělinskij, ruský literárny kritik 1811 - 1848

Túto skúsenosť má za svoje vyše
70-ročné pôsobenie aj pápežská
nadácia ACN – Pomoc trpiacej
Cirkvi. Hoci pre svoje prísľuby pomoci je stále „v deficite“, účty boli doteraz
vždy vyrovnané. Vďaka tisícom dobrodincov, pre ktorých je evanjelium
neustálym prameňom novosti a mladosti.

»

Vo svete je najmä obrovský deficit viery, nádeje a lásky. Boh ho chce
pokryť naším misionárskym zápalom
a vkladom. Naše šance a devízy nikdy
neboli väčšie, ako sú teraz, len potrebujeme nabrať odvahu a v dôvere v Ježišovo slovo „vykročiť na vodu“.

» „Zlý politik sľubuje úrod-

„V šťastí pamätaj na
nešťastie. V lete je dobré
pamätať na zimu a urobiť
si zásoby.“
Baltasar Gracián, španielsky jezuita a barokový prozaik a ﬁlozof 1601 - 1658
né leto - dobrý zariadi dostatok kombajnov.“
Pavel Kosorin, český humorista 1964

pezinsko@regionpress.sk

» www.acn-slovensko.sk

» „Jún. Ako krásne spieva-

Nemusíte h¾adaś 2 alebo 3 firmy,

jú topole, keď sa vzpierajú
vetru.“
Valeriu Butulescu, rumunský básnik, 1953

MY PONÚKAME VŠETKO, ÈO POTREBUJETE!

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY PRÍSTREŠKY ZASKLENIE TIENIACA TECHNIKA

»

„Koniec jedného leta
- Všetky moje myšlienky
odlietajú k nej ako vtáci na
juh. Ale tam je - sever.“
Gregor Peter, slovenský
básnik, prozaik, dramatik
1944 - 2014

06 POZEMKY / predaj

»Kúpim vinohrad v Bratislave, Svätom Jure, Pezinku a
okolí 0918 479 756.
»Dám do prenájmu garáž v
centre mesta Pezinok, 0910
945 710.
»Dám do prenájmu garáž
s pivnicou a elektrikou na
Malokarpatskej ul. v PK,
0910 945 710.
»Predám vinicu 3898 m2, v
PK, parc. č. 1973/88, 5 €/m2,
0905 61 82 82.
»Kúpim 2 izb. byt v PK do 95
tis. €, súrne, mám hotovosť,
0911 382 290.

08 STAVBA
Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.

» „Letná noc. Slávik sa mi

STAVEBNÉ PRÁCE RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE TIENENIE NA STRECHY SKLENENÉ STRECHY DREVENÉ PODLAHY

montter@montter.sk

www.montter.sk

0919 370 730 0919 383 363

zdá byť trochu rozladený.“
Valeriu Butulescu, rumunský básnik, 1953

87-0077

07 REALITY / iné

Materiály:
HLINÍK, DREVO

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

zimné záhrady

» „Leto je ako žena: má

niekoľko tvári a podôb, je
raﬁnovaná, nádherná, burcujúca, plná vôni, farieb a
slnka. Je len na nás, akú si
vyberieme.“
Marta Turisová, publicistka

terasy

» „Najbezohľadnejšie od-

halenia sa konajú každé
leto na plážach.“
Dobbertin Malte, ﬁnančné
analýzy, 1951

»

ZĽAVY NA JÚN 35%
www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 350 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

PK19-22

„Romantika letnej noci
sa niekedy vyčerpá bojom
proti komárom.“
Günter de Bruyn, spisovateľ,
1926, Nemecko
63-0054

»Predám stav. pozemok v
obci Štefanová, 10 á, š - 25
m, siete na ceste pred pozemkom. Možnosť delenia.
35000 €. 0903 717 087.
»Kúpim poľnohosp. pôdu v
lokalite Dlhá, Horné/ Dolné
Orešany, Doľany, Štefanová, Budmerice. mob: 0905
312 223.

4

» redakcia
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Záhradkárstvo Dráb, Dukelská 4986, Bernolákovo
Tel.: +421 948 447 001, e-mail: zahradkarstvodrab@gmail.com
/zahradkarstvodrab

PK19-22

/zahradkarstvo-drab
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»Predám doma chované
brojlerové kurčatá v očistenom stave. 0904 323 543.
»PREDÁM KURIATKA, 0918
137 075
»Predám preš na hrozno
2 koše 150 30 l, 0904 890
282.

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staré hodinky, odznaky, vyznamenania, mince. Tel.: 0905 545 874.
»Kúpim rôzne starožitnosti
pozostalosti aj v poškodené. Tel.: 0903 753 758.
»Predám simulátor lyží vyhodnocuje cvičenie 0904
890 282.
»Predám lavičku na cvičenie inSPORTline, málo používaná, 10€, 0905 963 035

12 DEŤOM
»Predám starší Takko kočík
za 40€ a ohrádku ako novú
za 50€. 0911 115 741.

13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
»Kúpim ľudové kroje 0902
708 047.

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PK medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP PK 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.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, PK zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

Holubyho 35, PEZINOK Tel.: 0903 82 82 30

(po schodoch nad hodinárstvom HOFI) e-mail: windorpezinok@gmail.com

PLASTOVÉ OKNÁ
a DVERE
- kalkulácie
a ea e
- zameranie
- dovoz, odv
odvoz
ZADARMO

NOVINKA
6-komorový
+
profil TROCAL 88
s trojsklom

NAJLEPŠIE
CENY
V MESTE
PREDAJ
AJ NA SPLÁTKY

DREVENÉ ROLETY
ESLINGEROVÉ VÝMENA POPRUHU NÁTER
SERVIS AJ TÝCH NAJSTARŠÍCH VONKAJŠÍCH DREVENÝCH ROLIET

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

DREVENÉ ROLETY – Korenačka
Klimkovičová 4, 841 01 Bratislava

Príprava liekov v lekárni
Podľa údajov Národného centra
zdravotníckych informácií sa v
Slovenskej republike na lekársky
predpis vlani vydalo takmer milión balení individuálne pripravovaných liekov.

mnohých hromadne vyrábaných liekov sa do lekárenských laboratórií
výrazne vrátila príprava viacerých liekových foriem. Napríklad dlhodobo
nedostupné hromadne vyrábané čapíky s obsahom prednisonu, ktoré sa
užívajú pri život ohrozujúcich stavoch
V poslednej dobe možno badať (alergia, laryngitída) sú dnes výhradúspešné využitie individuálnej prí- ne pripravované v lekárňach, pričom
pravy niektorých liekov pri čoraz ide o pomerne náročný druh liekovej
častejších výpadkoch ich hromadne formy s dôrazom na presné dávkovavyrábaných verzií. Pri výpadku lokál- nie silne účinnej látky. Regulátor si
nych liekových foriem (masti, krémy, túto prácu cení na 3,75 €. Príprava 200
gély, roztoky) je príprava pomerne ml tzv. umelej žalúdočnej šťavy, ktorá
rýchlo zvládnuteľná a všeobecne pri dodržaní všetkých technologicznáma – a dermatológovia sú lekári, kých postupov zaberie niekoľko hoktorí predpisujú individuálne pripra- dín práce je ocenená na 1,33 €. Masti,
vované lieky asi najčastejšie. Avšak krémy, gély a podobné liekové formy,
každá lekáreň zvládne aj náročnej- s ktorými snáď prišiel do kontaktu
šie formy ako sú prášky, kapsuly, či každý, kto niekedy navštívil dermačapíky – dokonca viaceré nemocničné tológa majú pri dvestogramovom balekárne pripravujú aj náročné sterilné lení cenu práce 1,56 €. Tridsať kusov
formy ako infúzie, či očné lieky. Práve práškov pre novorodenca s vrodenou
nedostupnosť očných liekov jedného srdcovou vadou, pri ktorých banálny
výrobcu v súčasnosti v jednotlivých „omyl“ môže viesť k fatálnym následregiónoch zachraňujú práve tieto le- kom, lekárnik pripravuje približne hodinu za 3,68 €... Toto nie je sťažovanie
kárne.
Avšak individuálne pripravované sa – to je suchý popis reality.
Napriek všetkým trhovým zákonilieky nepredstavujú zdroj neočakávaného zbohatnutia, dokonca mož- tostiam však stále existuje dosť veľká
no konštatovať, že pri požiadavkách skupina lekárnikov, ktorí vedia, že
kladených na prevádzku laboratória zmyslom ich existencie je pacient.
v lekárni ide o stratovú činnosť, kto- Raz si to možno uvedomia aj tí, čo torej cena je prísne regulovaná ce- muto zmyslu vymýšľajú (nezmyselné)
novým predpisom ešte z roku 2007. ceny.
» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK
„Vďaka“ už spomínaným výpadkom

PK19-22

www.windorpezinok.sk

po - pia: 10.00 - 17.00

51-0004

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

Dôvodom pre takéto konanie nemusí byť výlučne zhoršenie vzájomného
vzťahu medzi darcom a obdarovaným,
ale môže to byť spôsobené aj zhoršenou finančnou situáciou darcu po darovaní hodnotného daru. V takomto
prípade sa naskytujú dve možnosti.
Jednou z nich je možnosť od darovacej
zmluvy odstúpiť. Táto možnosť však
nemusí byť dostupná, keďže v zmysle Občianskeho zákonníka môže od
zmluvy účastník odstúpiť, len ak to
umožňuje zákon alebo samotná zmluva. V prípade, že to darovacia zmluva
neumožňuje možno za zákonom stanovených podmienok uplatniť možnosť darcu domáhať sa vrátenia
daru alebo možnosť obdarovaného
dar vrátiť.
Podľa zákona sa darca môže domáhať vrátenia daru v prípade, že sa obdarovaný správa k nemu alebo členom
jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje
dobré mravy. V tejto súvislosti si je potrebné uvedomiť, že pod hrubým porušením dobrých mravov nemožno rozumieť akékoľvek neetické správanie,

ktoré odporuje základným pravidlám
slušného správania, ale toto konanie
musí predstavovať porušenie dobrých
mravov značnej intenzity alebo ich sústavne porušovanie. Hrubým porušením teda môže byť napr. fyzické násilie
obdarovaného voči darcovi, neposkytnutie potrebnej pomoci, hrubé urážky
na adresu darcu a pod.
Naopak hrubým porušením dobrých mravov nie je, ak obdarovaný
zabudne na darcove narodeniny, či
darcu pri osobnom stretnutí nepozdraví. Napriek uvedenému je potrebné každý prípad posudzovať osobitne,
keďže pri hodnotení správania môže
zavážiť aj dôvod, ktorý obdarovaného viedol k takémuto správaniu. Ak
by napr. darca vyprovokoval hádku
s obdarovaným a tento by ho v rámci
hádky urazil, nemožno bez ďalšieho
povedať, či by takéto konanie obdarovaného bolo kvalifikované ako hrubé
porušenie dobrých mravov. Obdarovaný má na druhej strane možnosť dar
vrátiť, a to v prípade, že dar má vady,
na ktoré darca obdarovaného neupozornil.

51-0006

09 DOMÁCNOSŤ

Obdarovanie je medzi ľuďmi bežné a nikto sa zvyčajne nezamýšľa
nad otázkou vrátenia daru, kým
sú vzťahy medzi darcom a obdarovaným korektné. Ak sa však tieto
vzťahy zhoršia nie je v praxi vylúčený prípad, že bude darca žiadať, aby
obdarovaný prijatý dar vrátil.

6

info@drevenerolety.sk
www.drevenerolety.sk

0903 349 274

51-0119

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.
»Predám cca 100 m2 použitej betónovej krytiny, 0905
61 82 82.
»Predám cca 100 m2 použitej betónovej krytiny, 0905
61 82 82.

Vrátenie daru

...spoľahlivosť, r ýchlosť, čistota...

BÚRACIE
A VÝKOPOVÉ PRÁCE
s pásovým minibagrom
a traktorbagrom

- Vývoz, nakládka,
likvidácia odpadu 5 m3, 7 m3 a 8 m3 kontajnermi
- Čistenie a planírovanie pozemkov s UNC + kladivo
- Dovoz štrkopieskov a makadamu
martinheriban7@gmail.com

0904 527 658
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51-0070
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Občianska
riadková
inzercia

HODINOVÝ MANŽEL

ODVOZ ODPADU KONTAJNERMI
stavebný ો bio ો komunálny ો zmiešaný

www.momentum.sk 0908 698 322

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM

24-0004

7
služby, DEŤOM

0917 373 326

www.pemont.sk

24-0035

DOVOZ: štrk • piesok • makadam • zemina

24-0068

pezinsko@regionpress.sk

PK19-22
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15 HĽADÁM PRÁCU
SPOMIENKA
»So smútkom v srdci spomíname na nášho drahého
otca, dedka Antona Labudu, ktorý zomrel 6.6.2016.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S
láskou na neho spomína
rodina.

»“Úsmev ste mali na perách, dobrotu v srdci, lásku
v duši, vždy budeme na vás
s láskou spomínať.“
Dňa 28.5. uplynuko 8 rokov čo nás opustila naša
mama, svokra, babka a
prababka Ľudmila Hanúsková a otec, svokor, dedko a
pradedko Ľudovít Hanúsek
by mal 77 rokov. Nezabúdame na vás.

Zbi vrece, nie nevinného!
Asi to nebola náhoda v čase. Cynický vrah, ktorý beštiálne skopal nevinného mladíka na ulici, dostal
smiešnych šesť rokov. Brutálna
vražda sa tak dostala takmer na
úroveň krádeže čokolády v supermarkete.
Mladé dievčatá, študentky marketingovej komunikácie a reklamy na
Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre
sa rozhodli vytvoriť na verejnosti interaktívny priestor pre náhodných okoloidúcich ľudí, kde si mohli doslova vybiť
svoj hnev či potláčanú agresivitu.
V piatok 17.05.2019 sa na Mostnej
ulici v Nitre snažili zaujať a vyprovokovať ľudí možno na prvý pohľad
kontroverznou kampaňou, ktorá mala
poukázať na sociálny problém týkajúci sa (nielen) tejto ulice. Opakujúce sa
bitky a násilie, to je obraz mnohých ulíc
mnohých miest Slovenska. Nejednému
človeku sa už stali osudnými. Cieľom
aktivity študentiek bolo motivovať
mladých ľudí, ktorý v sebe pociťujú
veľa nevybitej energie, aby sa začali
venovať napríklad bojovým športom,
miesto toho, aby sa bili na ulici.

Rozhodli sa tak na verejné
priestranstvo, kadiaľ prechádza viacero chodcov počas dňa, umiestniť boxovacie vrece. Na zem nakreslili obrysy
ľudí, znázorňujúc tak často tragický
koniec nevinnej zábavy, ukončený bitkou s fatálnymi dôsledkami. Obrysy
doplnili menom a textom:
„Na druhy svet mi niekto pomohol“.
Celú akciu nijako neriadili, neusmerňovali, nechali ju vo voľnom
priebehu, iba dohliadali a čakali, ako
budú ľudia reagovať. Podľa ich vyjadrenia sa ľudia zastavovali, fotili si
interaktívny priestor, mnohí si udreli
do vreca a iní ho doslova a od zlosti až
prehodili. Organizátorky – študentky
zhodnotili, že ľudia sa nad ich hlavnou
myšlienkou kampane: „Zbi vrece, nie
nevinného!“ začali zamýšľať a nie je im
to ukradnuté.
Študentky sa snažili o zmenu postoja a vnímanie ľudí voči tomu, čo
sprevádza nočný život v meste.
Chceli, aby sa ľudia zamysleli nad
možnými hroznými dôsledkami vzrastajúcej verejnej brutality.

EUROOKNÁ A DVERE

• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
çDO~]Le DGRSOQN\
*Driçové brány

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
AKCIA!
æ$/Ô=,(
7UQDYD6XFKRYVNi
mob.: 0911 39
info@eurRNHSro.sNZZZ.eurRNHSrRVN

16-0029

Občianska
riadková
inzercia

Frézovanie

komínov

• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

ZĽAVAEZ
ER

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PK medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP PK 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.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, PK zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

» Foto poskytla Karin Kaducová

(Z podkladov Karin Kaducovej.)

Je tu sezóna salmonely
Leto, teplo, pobyt v prírode, konzumácia jedál v bufetoch, na griloviskách. A to je naozaj rizikový čas,
kedy sa treba premyslene a vopred
chrániť pred možnou nákazou salmonelózy.
Ide o nepríjemnú zdravotnú komplikáciu, zapríčinenú baktériami z rodu
Salmonella, ktorými sa môžeme nakaziť po konzumácii kontaminovaných
potravín. Zdrojom nepríjemného infekčného ochorenia sú v prípade víkendových posedení najmä klobásy
z kuracieho, bravčového ale aj kačacieho či hovädzieho mäsa. Ďalšie rizikové potraviny sú mlieko, vajcia, majonézové šaláty, zmrzliny či zákusky.
Príznaky sú veľmi nepríjemné. Zväčša po 12 až 36 hodinách začína ochorenie vysokou teplotou okolo 39°C,
celkovou slabosťou, kŕčmi a bolesťami
brucha. Čoskoro sa pridávajú typicky
vodnaté nazelenalé hnačkovité stolice.
Chorí musia byť čo najrýchlejšie prevezení na miestne infekčné oddelenie,

pretože im hrozí dehydratácia a rozvrat
vnútorného prostredia organizmu.
Ohrození sú najmä starí ľudia, malé
deti a ľudia s oslabenou imunitou. Čo
najrýchlejšie im treba nasadiť infúznu
liečbu, ktorá im nahradí stratené minerály a živiny. Rovnako tak po návrate z
nemocnice im vyčleňme samostatný
uterák a hygienické potreby.
Pamätajme najmä na hygienu rúk
všetkých zúčastnených hostí, vrátané
detí. Rovnako tak dbajme na primeranú
čistotu riadu a ďalších predmetov potrebných na grilovanie. Nebezpečnými
sa stávajú potraviny, pri ktorých prehliadneme ich dátum spotreby. Taktiež
je potrebné zachovať dostatočnú tepelnú úpravu aspoň 12 minút pri teplote
100°C. – hlavne pri príprave omeliet.
Potraviny treba dôkladne premiešať a
mäso dostatočne opiecť z oboch strán.
Jedlo pri oslavách konzumujme bezprostredne po príprave a najmä počas
horúcich dní nenechávajme zvyšok
mimo chladničky.

PK19-22
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15-0004

Chcete si
podať
inzerát?

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

POTREBUJETE

PREDAŤ alebo DAŤ DO PRENÁJMU
SVOJ BYT či DOM?
KONTAKTUJTE NÁS!
inzercia: 0905 963 035, 0905 593 810
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Hlavu
škola /hore
záhrada

Politici v školách
Ministerka rozoslala otvorený list,
aby pripomenula, že politická agitácia nepatrí do škôl. Nezabudla
pripomenúť to, že ak sa tak deje, ide
o porušenie zákona, veď riaditelia
majú podobných hrozieb málo.
Zaujímavé, ako rýchlo konajú. Kiež
by tak rýchlo postupovali v oveľa závažnejších témach.
Isto, pustiť do školy politika, ktorý
bude propagovať stranu, je problém.
Ide o výnimky. Avšak čo s politikmi,
ktorí navštevujú školy, otvárajú sa diskusiám o problémoch v školstve alebo
skrátka rečnia o rôznych témach, aktuálne o Európskej únii? A sú spätí s konkrétnou stranou? Máme aj medzi politikmi odborníkov, ktorí môžu dať veľa
mladým občanom. Aj expremiér realizoval diskusie na školských pôdach.
Rovnako sa producírujú ministri školstva. Na rozdiel od bežných politikov
sú ich reči diplomatické a odkláňajú
témy, ktoré súvisia s kritikou.
Kolegovia uvádzali zážitky, ako ich
poučovali pred návštevami vládnych
politikov: čo sa patrí a čo nie. Takže sa
diskusie selektovali a to je účelovejšie
ako návšteva bežného politika, ktorý
so žiakmi otvorene diskutuje bez toho,
aby propagoval svoju stranu. Zneužívateľov vstupu do školy je veľmi málo
na to, aby sa súčasná ministerka takto
aktivizovala.
Diskusie v zmysle tematizovania

Len aby sme nezbohatli
problémov štátu nemožno považovať
za nežiaduce a postihovateľné. Takéto
diskusie sú dôležité pre politickú gramotnosť, ktorej nízka úroveň vedie ku
kontroverzným preferenciám. Neobával by som sa ani kritiky, aj tá sa musí
stať súčasťou vyučovania tak, ako sa
kriticky nazerá na rôzne vlády a historické obdobia v histórii. Politika je existenčnou súčasťou našich životov.
Nepriamej propagácii politickej
strany sa nevyhneme a tej priamej by
mal zabrániť riaditeľ či moderátor diskusie. To si uvedomuje väčšina z nás
a nie je potrebné, aby ministerka rozvírila v strachu o preferencie vládnej
strany zástupnú tému. Skôr by som
odporučil politikom zodpovedným za
školstvo, aby začali viac navštevovať
školy. Jednak aby zistili, o čom škola
je, jednak aby čelili svojej nečinnosti a
nekoncepčným zásahom v realite. Obávam sa však, že to by si vyžiadalo priam
návštevné turné, aby sa stihli vyhovoriť zo zlých rozhodnutí, proti ktorým sa
periodicky zjavujú vlny odporu. Chcelo
by to aj trošku odosobnenia, aby sa ministerka neurážala na stretnutiach, keď
sa niekto prejaví kriticky. Na druhej
strane sa takto nemusia namáhať, veď
po tom všetkom, čo vyviedli, idú ďalej,
odpor stíchne, všetci sú spokojní.
Nuž, nie vždy treba zájsť do školy,
aby ste boli úspešnými politikmi.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

Môj kamarát žije na dedine. Chcel
opraviť maštale po skrachovanom
družstve a presvedčiť ľudí v obci, aby
si každá rodina kúpila jednu kravu.
Kravy by spásali lúky, na družstve by
sa robili syry, chovali prasatá a vyrábali klobásy. Mal to premyslené, ale
nevyšlo to. Ľudia sa báli, že by na tom
zbohatol. V mnohých dedinách chátra
obecný majetok z podobného dôvodu
– niekto by na ňom mohol zbohatnúť.
Sú ľudia a spoločenstvá, ktoré pohŕdajú peniazmi. A potom hľadajú sponzorov, namiesto toho, aby premýšľali ako
ich zarobiť s talentom, ktorý dostali.
Skutočné bohatstvo sa nemeria peniazmi ani majetkom. Napriek
tomu, sú peniaze potrebné. Keď začne
mladý človek podnikať a povie si, že
peniaze nie sú dôležité a nebude ich
sledovať, tak môže skrachovať a ohroziť svoju rodinu hneď na začiatku.
Samozrejme, že záleží na tom, čomu
dáme prioritu – zarábaniu peňazí alebo rozvoju ľudí a ich potenciálu. Keď sa
sústredíme len na výsledky, môže byť
úspech krátkodobý. Sústredenie sa na
ľudí prináša dlhodobé bohatstvo.
Vidím na Slovensku veľa ľudí,
ktorí chcú niečo vlastniť. Ich myseľ
ja nastavená na nedostatok, v ktorom

kedysi žili ich starí rodičia. Aj naše
ego nás niekedy vzďaluje od veľkého
bohatstva. Myslíme si, že sme lepší
ako tí druhí. Profesor chce svoju katedru, pracovník svoje oddelenie alebo vlastnú firmu. Spomínam si, ako si
za socializmu ľudia z podnikov nosili
domov veci, ktoré im nepatrili a niekedy ich ani nepotrebovali. Hovorilo sa,
že čo je doma, to sa počíta. Som presvedčený, že viac sa počíta to, čo sme
nezištne dali, ako to, čo sme si sebecky zobrali. Ľudia nie sú bohatí preto,
že si zo sveta niečo privlastnili, ale
preto, že ho niečim obohatili. V rodine sa tešíme s úspechov svojich detí.
Dávame, delíme sa a nezávidime si.
Neprajnosť a závisť sú biedou ducha.
Podeľme sa s druhými ľuďmi s tým,
čo sme dostali a dostaneme ešte viac.
Tešme sa z úspechu
druhých tak, ako sa
tešíme z úspechov
našich detí. Naučme sa spájať naše
prostriedky a talenty, lebo skutočné
bohatsvo je
v dávaní.

» Ján Košturiak

pezinsko@regionpress.sk

0905 593 810

6. ročník putovania
po otvorených modranských
záhradách s témou
Prírodné záhrady II
www.otvorenezahrady.sk

15. júna 2019 | 11.00 - 20.00 hod
EkoGarten
EkoGarten

Partneri podujatia

Podporovatelia podujatia
VÍKEND
OTVORENÝCH
PARKOV A ZÁHRAD
NÁRODNÝ TRUST

PK19-22
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Destinačný partner

11
služby, interiér

VLHNE VÁM DOM?

Tel./Fax: 033/643 39 11
Mobil: 0905 493 088, 0948 493 088

E-mail: cevarom25@gmail.com
po-pia: 1000-1700 h

• injektáž a podrezávanie
• izolácia pivníc, základov aj proti tlakovej vode
• omietky a rekonštrukcie RD

-15%

Tieniaca technika aj pre strešné okná.

0905 593 810

w w w. ceva ro m . s k

akcia platí
do konca
júna

51-0084

www.mandr.sk

45-0119

0902 416 560
0910 322 544

VZORKOVŇA: HRNČIARSKA 25, PEZINOK
• Okná - plastové, hliníkové a strešné Velux + Fakro
• Dvere - laminát, fólia • Schody • Parkety
• Tieniaca technika - rolety, roletky,
roletky
rolety ZipScreen, žalúzie, markízy, siete,
látkové
parapety, kľučky, prahy, prechodové lišty

Parkety a podlahy pre každého

www.bozin.sk
• Podlahy

(drevené, laminátové, korkové, linoleové, vinylové)

• Terasy a obklady
• Príslušenstvo k terasám
• Renovácia parkiet
• Obklady schodov
• Dvere
• Príslušenstvo

BOZIN, spol. s.r.o., Radničné námestie 9, 902 01 Pezinok
e-mail: parkett@bozin.sk, ང 0903 641 744, 0903 771 615

PK19-22
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51-0134
51-0341
51-0118

(lišty, lepidlá, laky, oleje, čistiace a ošetrovacie prostriedky)

12
služby

.

PK19-22
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práca, okná-dvere
HĽADÁME

HĽADÁME

Automobilový priemysel

kuchára

Hľadáme

samostatnú, vitálnu

samostatného, vitálneho

s organizač. schopnosťami,
do prevádzky na
Zochovej chate.

s organizač. schopnosťami,
do prevádzky na
Zochovej chate.

upratovačku
- chyžnú

0905 333 000

do výrobnej firmy

Martinrea Slovakia Fluid Systems s.r.o.
51-0124

51-0124

0905 333 000

OPERÁTOROV

s praxou

s nástupom ihneď.

BRIGÁDA V BA IHNEĎ

- vykladanie balíkov 4,20 € / hod. (brutto) len muži
- pomocné práce v tlačiarni 3,60 € / hod. (brutto) muži + ženy
+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok

Nástupný plat 866 €/mesačne + 13. a 14. plat.

adresa: Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur
kontakt: 02/ 32 171 945

24-0067

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

Kontakt: 0902 626 696, office@spotjob.sk

32-0076

BEZ UBYTOVANIA
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program

PONDELOK

3.6.2019

UTOROK

4.6.2019

STREDA

5.6.2019

ŠTVRTOK

6.6.2019

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:55 Oteckovia 11:00 Susedské
prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 Mentalista
14:55 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reﬂex 17:55
Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia 21:20
Kuchyňa 22:10 Klamal by som ti? 23:00 Sexi
roztlieskavači 00:45 Mentalista 01:40 Zámena
manželiek 02:40 Susedské prípady 04:25 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Svokra
09:55 Oteckovia 11:00 Susedské prípady 12:00
Rodinné prípady 13:00 Mentalista 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reﬂex 17:55 Oteckovia
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! Zábavná show. MN 12 22:40 Horná Dolná Komediálny
seriál MN 12 (SR) 2019 00:00 Mentalista 02:30
Svokra 03:25 Susedské prípady 04:10 Rodinné
prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Varte s
nami 08:40 Zámena manželiek 10:05 Oteckovia
11:05 Susedské prípady 12:05 Rodinné prípady
13:05 Mentalista 15:00 Susedské prípady 16:00
Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY
17:25 Reﬂex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:35 Susedia 23:15
Kuchyňa 00:10 Mobil 02:00 Mentalista 02:45
Susedské prípady 03:25 Rodinné prípady 04:50
TELEVÍZNE NOVINY

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Svokra
09:55 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 11:55
Rodinné prípady 12:55 Mentalista 14:55 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reﬂex 17:55 Oteckovia
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná Komediálny seriál MN 12 (SR) 2019 21:50 Dobre vedieť!
23:00 Rodinné prípady 00:00 Mentalista 02:35
Svokra 03:30 Susedské prípady 04:10 Rodinné
prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:35 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30
TOP STAR 13:00 OCHRANCOVIA 14:00 SÚDNA SIEŇ
15:00 SÚDNA SIEŇ 15:50 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 17:00
NOVINY O 17:00 17:35 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:45 INKOGNITO
23:00 Rozum v hrsti 00:30 SEDEM 01:30 NOVINY
TV JOJ 02:20 OCHRANCOVIA 03:10 SÚDNA SIEŇ
03:55 SÚDNA SIEŇ 04:50 NOVINY TV JOJ

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOTV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:35 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 VINY 08:35 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30
TOP STAR 13:00 OCHRANCOVIA 14:00 SÚDNA SIEŇ TOP STAR 13:00 OCHRANCOVIA 14:00 SÚDNA SIEŇ
15:00 SÚDNA SIEŇ 15:50 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 17:00 15:00 SÚDNA SIEŇ 15:50 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 17:00
NOVINY O 17:00 17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI NOVINY O 17:00 17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP- 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJŠIE POČASIE 20:35 NAŠI IV. 19,20 21:50 Prečo práve LEPŠIE POČASIE 20:35 Rozum v hrsti 22:00 HESon? 00:30 S PRAVDOU VON 01:55 NOVINY TV JOJ LO 23:00 Skorumpovaní poliši II. 12,13/13 00:50
02:50 OCHRANCOVIA 03:35 SÚDNA SIEŇ 04:10 NOVINY TV JOJ 01:45 OCHRANCOVIA 02:45 SÚDNA
SÚDNA SIEŇ 04:50 NOVINY TV JOJ
SIEŇ 03:35 SÚDNA SIEŇ 04:05 POLICAJTI V AKCII

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:35 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:40
TOP STAR 13:00 OCHRANCOVIA 14:10 SÚDNA SIEŇ
15:20 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 17:00 NOVINY O 17:00
17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35
S PRAVDOU VON Slovenská zábavná talkšou. MN
12 2018 23:30 INKOGNITO 00:40 Hoď svišťom II.
5,6 02:30 NOVINY TV JOJ 03:15 SÚDNA SIEŇ 04:00
SÚDNA SIEŇ 04:50 NOVINY TV JOJ

RTVS 05:40 Správy RTVS „N“ 07:00
Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy
RTVS 08:30 Úžasné záhrady 09:00 Otec Brown
09:45 Nash Bridges 10:30 Test magazín 10:50
Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20
Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Lekári 15:30
Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25
Úžasné záhrady 16:55 Otec Brown 17:50 Duel
18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Rivali
22:30 Reportéri 23:05 Kriminálka Staré Mesto
00:05 Lekári 00:50 Rivali 02:45 Dámsky klub

RTVS 05:40 Správy RTVS „N“ 07:00
RTVS 05:55 Správy RTVS „N“ 07:05
Hurá do záhrady 07:30 Ranné správy RTVS Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžas08:30 Úžasné záhrady 09:00 Otec Brown 09:50 né záhrady 09:00 Otec Brown 09:50 Nash BridNash Bridges 10:35 HiSTORY 10:50 Duel 11:20 5 ges 10:35 Kultúrne dedičstvo 10:55 Duel 11:20
proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub
13:55 Folklorika 14:25 Lekári 15:30 Slovensko s Ti- 13:55 Folklorika 14:25 Lekári 15:30 Slovensko s
posom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhra16:55 Otec Brown 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 dy 16:55 Otec Brown 17:50 Duel 18:20 5 proti 5
Správy RTVS 20:30 „Četníci z Luhačovic“ 22:00 19:00 Správy RTVS 20:30 Krstný otec 23:20 LeZlé banky 22:50 Tajomstvo 23:40 Lekári 00:25 kári 00:05 Autosalón 00:30 Krstný otec 03:20
„Četníci z Luhačovic“ 01:50 Zlé banky
Dámsky klub 04:55 Správy RTVS „N“

RTVS 06:10 Správy RTVS „N“ 07:05
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné záhrady 09:00 Otec Brown 09:50 Nash Bridges 10:35 Kultúrne dedičstvo 10:55 Duel 11:20
5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub
13:55 Folklorika 14:20 Lekári 16:00 Správy RTVS
16:25 Úžasné záhrady 16:55 Otec Brown 17:50
Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30
Zlaté časy 21:30 Spomeň si na nás 23:05 Radosť
zo života 23:30 Neskoro večer 00:25 Lekári 01:10
Spomeň si na nás 02:40 Svet v obrazoch

PIATOK

7.6.2019

SOBOTA

8.6.2019

NEDEĽA

9.6.2019

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Sladká
výzva 08:40 Zámena manželiek 10:00 Oteckovia
11:00 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady
13:00 Mentalista 15:00 Susedské prípady 16:00
Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY
17:25 Reﬂex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY
20:30 Colombiana Akčný ﬁlm MN 15 (USA-Francúzsko) 2011 22:40 Prenasledovaná 00:40 Piraňa 3D 02:20 Mentalista 03:40 Zámena manželiek 04:40 Rodinné prípady

MARKÍZA 06:00 TELEVÍZNE NOVINY
07:00 Ďateľ Woody 07:25 Scooby-Doo, ako sa
máš? 07:45 Veľkolepá príroda 09:40 ZOOM:
Akadémia pre superhrdinov 11:25 Policajná akadémia 4 13:10 Klamal by som ti? 14:00 Tuxedo
16:10 Ako uloviť družičku 18:20 Smotánka 19:00
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Hotel Transylvánia Rodinná
komédia MN 12 (USA) 2012 22:15 Smrtonosná
pomsta 00:15 Colombiana 02:20 Smrtonosná
pomsta 03:40 Prenasledovaná

MARKÍZA 05:10 Rodinné prípady 06:00
TELEVÍZNE NOVINY 07:00 Ďateľ Woody 07:25 Zajac Bugs a priatelia 07:35 Scooby-Doo, ako sa
máš? 07:55 Tom a Jerry 08:30 Policajná akadémia 4 10:10 Tuxedo 12:10 CHART SHOW 14:15 Hotel
Transylvánia 16:00 Kuchyňa 16:55 Horná Dolná
18:05 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Tátova
volha 22:35 Román pro ženy 00:40 Guru 02:30
Tátova volha 03:55 Horná Dolná 04:50 TELEVÍZNE
NOVINY

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:35 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:50 TOP
STAR 13:20 SUPERMAMA 14:40 SÚDNA SIEŇ 15:45
SKUTOČNÉ PRÍBEHY 17:00 NOVINY O 17:00 17:50
SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ
20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Everest Britsko-americko-islandský dobrodružný
triler. MN 12 2015 23:10 Cesta bojovníka 01:15 Byzantium: Upírí príbeh 03:40 KRIMI 04:05 SÚDNA
SIEŇ 04:50 SÚDNA SIEŇ

TV JOJ 05:55 NOVINY TV JOJ 06:35
KRIMI 07:10 NOVINY TV JOJ 07:55 Rýchla rota
Chipa a Dala 5,6,7 09:25 Simpsonovci XXVIII. 13,14
10:25 Hoď svišťom II. 7,8 11:55 Čarodejov učeň
14:20 Život s Helen 16:50 Rozpáľ to v Španielsku,
šéfe! 4 17:50 NAŠI IV. 19,20 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Centrálna inteligencia Americká akčná
kriminálna komédia. MN 12 2016 23:00 Morgan
01:00 Milujem ťa, Beth Cooperová 03:10 NA CHALUPE 03:55 NOVÁ ZÁHRADA 04:40 KRIMI

TV JOJ 05:05 NOVINY TV JOJ 06:00
Rýchla rota Chipa a Dala 8 06:30 Arthur a Minimojovia 08:30 Liga výnimočných 11:00 Centrálna
inteligencia 13:20 Noc v múzeu 15:50 NOVÁ ZÁHRADA 16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE
19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Zabijaci Dánsko-nemecko-švédsky kriminálny triler. MN 15 2014
Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Pilou Asbak, David
Dencik 23:25 Ikarus 01:20 Baby na ťahu 03:05
NOVINY TV JOJ 03:40 KRIMI 04:05 OCHRANCOVIA

RTVS 05:55 Správy RTVS „N“ 07:05
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné záhrady 09:00 Otec Brown 09:50 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS
12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:20 Lekári
15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS
16:25 Úžasné záhrady 16:55 Otec Brown 17:45
Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30
Cassovia caffé 21:30 Cestou necestou 22:05 Ľud
verzus Larry Flint 00:10 Lekári 00:55 Ľud verzus
Larry Flint 03:00 Dámsky klub

RTVS 05:15 Správy RTVS „N“ 06:55
Ferdo Mravec 07:45 Yakari 08:35 Fidlibum 09:30
Daj si čas 10:05 Merlin 11:00 On air 11:25 Park
12:00 Dido 13:35 Cassovia caffé 14:40 Slečna
Marpleová: Nevidieť pre oči 16:15 Bažanti idú do
boja 17:50 Fetiše socializmu 18:25 Postav dom,
zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 Záhady
tela 21:25 Neskoro večer 22:20 Fetiše socializmu
22:50 Jimmyho šanca 23:40 Slečna Marpleová:
Nevidieť pre oči 01:10 Bažanti idú do boja 02:40
Jimmyho šanca 03:25 Merlin 04:10 On air

RTVS 05:15 Správy RTVS „N“ 06:35
Vtáčí ostrov 06:55 Ferdo Mravec 07:45 Yakari
08:35 Zázračný ateliér 09:05 Sršne v úli 10:05
Planéta piesku 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:45 Poirot: Dobrodružstvo Hviezdy západu 16:05 „Král Šumavy“
17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:30 Futbal – Liga národov 2019 23:00 Poirot: Dobrodružstvo Hviezdy
západu 23:50 Poirot: Ako sa darí tvojej záhradke?
00:45 Komisár Manara 01:40 „Král Šumavy“

PK19-22
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TIP
NA SOBOTNÝ
VEČER

8.6.2019 20:30

HOTEL
TRANSYLVÁNIA

15
práca

ROME trans, s.r.o. so sídlom v Pezinku
príjme do pracovného pomeru

VODIČA/-ku

na nákladné vozidlo skupiny sk. „C“
kontaktná osoba: p. Kotes, ང 0903 784 026
e-mail: info@rometrans.sk

51-0126

mzda brutto: 1.200,- €
požiadavky: psychotesty, kvalifikačná karta vodiča

VÝBEROVÉ KONANIE

na R I A D I T E Ľ A

MATERSKEJ ŠKOLY, Horná 11, ŠENKVICE

Obec Šenkvice, Nám. Gabriela Kolinoviča č. 5, 90081 Šenkvice v zmysle
ust. § 4 zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y h l a s u j e

výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Horná 11, 900 81 Šenkvice

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

Práca
v Rakúsku

prijme do pracovného pomeru na pozíciu:

HĽADÁME
ŠIKOVNÝCH ROBOTNÍKOV
NA RÔZNE POZÍCIE

VODIČ na smetiarske vozidlo
pre lokalitu Pezinok a okolie

(zámočník, inštalatér, tesár)
üĉóðþóXXR÷CóøĢƊ
YWRóôłÿāĎòðýðāðúŝĂúĄ
|ÿāıĂÿôąþúýðĄñĈăþąðýøô
ðòôĂăþąýĢýĎúûðóĈzĄăýĢ
þąûĎóðśýôüôòúŭùðĉĈú

Spoločnosť MURAT, s.r.o.

pezinsko@regionpress.sk

Bratislavská 87, 902 01 Pezinok
prijme do pracovného pomeru pracovníkov na pozície:

Spoločnosť ESA LOGISTIKA, s.r.o. so sídlom v Senci obsadzuje pozíciu

STRÁŽNIK

SKLADNÍK / SKLADNÍČKA
Miesto výkonu práce:
Základná mzda:
Pracovný pomer:
Pracovná náplň:
Nástup:

ESA LOGISTIKA, Senec
520 € + osobné ohodnotenie + príplatky, možnosť zárobku 900 € brutto
plný úväzok
príjem a kontrola tovaru do skladu, picking tovaru, dokladanie tovaru,
kontrola tovaru a stavu zásob
ihneď / dohodou

Zamestnanecké výhody:
tpríspevok na dopravu
tškolenie na VZV
tochranné oblečenie a obuv
tzamestnanecké nákupy, bezúročné pôžičky,
todmeny pri pracovnom a životnom jubileu,
tfiremné akcie
tkompletné zaškolenie a pravidelné vzdelávanie
tpráca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti
tstravné lístky

Žiadosti so životopisom zasielajte na adresu:
Marius Pedersen, a. s., Viničnianska cesta 25, Pezinok 902 01, alebo
e-mail: kostal.l@mariuspedersen.sk, Ing. Košťál, 0903 430 355

51-0032

Mahax Slovakia, s.r.o.

Mzda: 1000 €
Požiadavky: kvalifikačná karta vodiča, psychotesty
Termín nástupu: ihneď

45-0008

|āôąøðòøýfo: 0948 732 714

51-0017

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

- stráženie areálu spoločnosti v Pezinku
Nástupný plat od 3,30 € za hod.
(plus prémie a zákonné príplatky priemerný zárobok 780 eur mesačne),
okrem toho vyplácame 13. a 14. plat, príspevky zo sociálneho fondu
a iné benefity.
Potrebný je preukaz odbornej spôsobilosti.
Nástup: ihneď

Požiadavky
tukončené minimálne SOU
tzáklady skladového hospodárstva
tskúsenosti s prácou na VZV výhodou
tpozícia vhodná pre absolventa

Informácie na tel. čísle: 033/648 11 25

SKLADNÍK
Plat: od 850 € mesačne
K tomu prémie a odmeny, príspevky zo sociálneho fondu a iné benefity,
Stabilná práca na jednu zmenu.
52-0088

Kontakt:
Email: personalne@esa-logistics.eu
Telefón: 0908 / 759 920 , 02 / 20 830 113
ESA LOGISTIKA, s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec

PK19-22

Nástup: ihneď

Informácie na tel. čísle: 033/648 11 62
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51-0129

Mgr. Peter Fitz, starosta Obce Šenkvice

prijme do TPP aj živnostníkov

51-0024

s nástupom od 01. 08. 2019, prípadne dohodou.
Kvalifikačné predpoklady:
- v zmysle zák. č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka v úradnom styku,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
- znalosť školskej, pracovnoprávnej a ekonomickej legislatívy,
- znalosť práce na PC (Word, Excel, internet),
- riadiace a organizačné predpoklady,
- osobnostné a morálne predpoklady.
Zoznam požadovaných dokladov:
- prihláška do výberového konania,
- profesijný životopis,
- osobný dotazník,
- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, o vykonaní atestácie
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
- návrh koncepcie, rozvoja školy, (max v rozsahu 2 strany),
- ďalšie doklady preukazujúce osobnostné predpoklady, alebo špec. znalosti,
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na
výkon pedagogickej činnosti,
- čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania
podľa zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Doplňujúce informácie: platové podmienky sú určené v zmysle zákona
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon
č. 317/2009 Z. z. a kolektívnej zmluvy. Funkčný plat bude stanovený podľa
dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov v sume od 974,- €.
Písomné prihlášky označené heslom „VK riaditeľ MŠ“ zašlite na adresu
Obecný úrad Šenkvice, Nám. G. Kolinoviča č. 5, 900 81 Šenkvice alebo
osobne do podateľne Obecného úradu v Šenkviciach v uzatvorenej obálke
do termínu 13. júna 2019 (posledný termín pre podaciu poštovú
pečiatku). Predpokladaný termín výberového konania je 26. júna 2019.
Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené najmenej 7 dní
pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.
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e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140
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stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice
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0918 726 754

0800 162 162
www.stannah.sk

SK.ABAINNOVATOR.COM
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PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

52-0067
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Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno
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600 000
Stannah
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Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

94-0078

www.facebook.com/alukogroup

Tak zvedni telefon, zavolej do HAPI
a promluv si s naší Májou o tvé ideální práci.

- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

+421 907 780 698
+421 948 672 122

85-0005

Tel.:

Vodič kamiónovej prepravy
(JIT prepravy)

ponúkame celoročnú
prácu na turnusy
plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko
cesta a bývanie ZADARMO

sk
info@konstrukter. - 0905 218 177
0908 914 180

HLEDÁŠ PRÁCI, VE KTERÉ
�������������������
�������������������

32-0079
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prijme do pracovného
pomeru:

85_0365

Lešenári
a stavbári pozor!
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