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Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 21 000 domácností

Ušetrite až polovicu !!!

Bratislavská 85, PEZINOK, tel.: 033/642 20 27, www.vasdomfarieb.sk

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

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

P
PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE
24-0046

Maľujete, staviate, či rekonštruujete Váš dom, byt nad 49,-EUR dostanete osviežujúci darček.
Odborné poradenstvo je samozrejmosťou. Príďte sa
alebo chatu?
Chcete nakúpiť za najnižšie ceny a pritom mať ši- presvedčiť, cieľom tejto predajne je šťastný a spokojný zákazník.
roký výber ako vo veľkých obchodných centrách?
Navštívte špecializovanú diskontnú predajňu Farieb
a lakov a presvedčte sa sami, že tam nájdete všetko čo
potrebujete. Za ceny o 30-50% nižšie ako v obchodných centrách. Načo platiť inde viac?
Vašim známym dávajú v obchode zľavy a Vám nie? V
tejto predajni sú okrem nízkych cien zľavy až do 10%
pripravené práve pre Vás. Navyše ku každému nákupu

94-0091-1

Najlepší výber KOTLOV

JARNÁ AKCIA
DEMISTAV, Pezinok, Holubyho 28
0903 710 390, demistav@demistav.sk, www.demistav.sk

na všetky druhy automobilov
SH auto s.r.o., 0949 826 332, 0903 836 283

Akcia

ག

KUPÓN

otvorené:
po-pia: 800 - 1700
so: 900 - 1300
51-0135

%
-20%
zľavy -20

KOBERCE - PVC

Slovakia TAP s.r.o.
PEZINOK
Bratislavská 85
tel. 033/642 25 06

- maĐby (byty, rod.domy, firmy)
- fasády - stierky
Rozpočet
- nátery (okná, dvere) a obhliadka
- špeciálne nástreky
ZDARMA!
- sadrokartón (montáž) možnosť
splátok!
- upratovacie práce

nad 1500 € zľava -25%

jún

www.slovakiatap.sk

24-0030

51-0057

www.fabi.sk

0903 319 828
28

- metrážne, bytové,
kancelárske a kusové koberce
- pvc, vinyl, sokle, lišty
- obrusy, garníže, behúne, rohože

- 30% zľava

na koberce 200x290 mm

Pokládka, dovoz

- 10% zľava
na detské koberce

Kamenárstvo GRANIT
0905 618 949
RajÊek Pavol
0905 618 949
VÝROBA - hrobových základov
- náhrobných pomníkov
- hrobových rámov
- krycích a epitafných dosiek
z prírodného i umelého kameĖa

OPRAVY A REKONŠTRUKCIE
STAVEBNOKAMENÁRSKE PRÁCE

rajcek.pavol@gmail.com
www.kamenarstvo-granit.sk

Holubyho 73
902 01 Pezinok

PK19-23

Bezpečnostné dvere a uzamykacie systémy

www.lock.sk
lock@lock.sk

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

PORADÍME
NAVRHNEME
ZREALIZUJEME
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PREDAJ • SERVIS • PORADENSTVO
ROZUMIEME BEZPEČNOSTI

NON - STOP servis 0905 754 798

24-0006
24-0013

maliarske a natieračské práce
www.judiak.sk

0903 430 796, 0908 486 061
Tel./Fax: 033/642 29 87
ee-mail: judiak@stonline.sk
tondo.judiak@gmail.com

51-0060

ANTON JUDIAK

· výkopové práce:
šírka 30 a 60 cm do hĺbky 2,1 m
· úpravy terénu
· obkopávanie základov
pre izolácie
· rozbíjanie betónu

Minibager pri svojej
váhe 1600 kg prejde
otvorom šírky 1m

0903 818 222

45-0027

ໄ0904 097 200

aj na splátky

« Klampiarstvo
« PokrývaÜstvo
« Izolácie striech
51-0057

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

Ponuka prác MINIBAGROM,
UNC a AVIOU 3 t. sklápač

51-0068

STAVEBNÁ FIRMA REALIZUJE

24-0012

VÝMENA ĒELNÝCH SKIEL

51-0069

(predajňa je presťahovaná na 3. poschodie)

ག
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politická inzercia / Služby, stavba

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Lucia Demovičová 0905 593 810
Lenka Ostrá
0905 963 035
Distribúcia:
Lenka Ostrá
0905 963 035
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (21 000 domácností)
Každý týždeň:
v Pezinku, Modre, Svätom Jure,
Slovenskom Grobe, Grinave, Limbachu, Viničnom, Vinosadoch,
Šenkviciach, Harmónii, Kráľovej,
Dubovej, Píle, Častej, Doľanoch,
Štefanovej, Budmericiach, Vištuku, Báhoni a v Jablonci

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Modra

Pezinok

0904 285 359

24-0012

cítia obyčajnými, či nedokonalými kresťanmi. Ktorí až tak nederú kostolné lavice, ani
necítia potrebu rečniť o Bohu na uliciach.
Ktorí netrpia pocitom vyvolenosti či nadradenosti. Ktorým záleží na tom, aby sme sa
na Slovensku všetci cítili doma - bez ohľadu
na to, ktorej národnosti sme. Ktorým rovnako záleží na katolíkovi, protestantovi či
liberálovi. Ktorým záleží na chudobných,
chorých a slabých, lebo bohatí, zdraví a silní sa zaobídu aj bez našej pomoci. Chcem
spojiť kresťanov, pre ktorých nie je menejcennou rodinou slobodná či rozvedená
matka s dieťaťom. Kresťanov, ktorí evanjelium hlásajú radi skutkami, a nie rečami.
Poďte do toho! Ukážte, že obyčajní
kresťania môžu rozhodnúť voľby a pomôžu na Slovensku nastoliť toľko vytúženú
zmenu. My robíme pre
to gesto, aké nemá na
Slovensku obdobu dávame obyčajným
kresťanom k dispozícii polovičku miest
na našej kandidátke
a polovičku všetkých
peňazí. Jednoducho
ODVÁŽNE myslíme
VÁŽNE.

ELEKTROINŠTALÁCIE
bleskozvody, prípojky, revízie

51-0036

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Slovensko plné
kresťanov, ale kresťanské strany volí
len zanedbateľný
zlomok ľudí. Evidentne preto, lebo
si kresťanské strany
za 30 rokov vytvorili imidž, že by najradšej
len zakazovali, prikazovali a cez kukátko
do cudzej spálne nakúkali ... a tak zo 100
kresťanov na Slovensku len 6 volí kresťanskú stranu, 53 volí hocičo iné a 41 radšej
nevolí stranu žiadnu.
Tridsať rokov kresťanské strany robili politiku, ktorá bola úplne odtrhnutá
od života obyčajných ľudí. Bohužiaľ. Za
vrchol svojej akože kresťanskej politiky
považovali predloženie zákona o zákaze
interrupcii a raz aj s návrhom na väzenie
pre ženy za ne ... ale ani len zmienka o pomoci matkám, ktoré sa vyskytli v sociálnej
núdzi a na potrat zvažovali ísť, lebo svoje
dieťa, si uživiť netrúfli.
Rozhodli sme sa preto založiť „ODVÁŽNE - hnutie obyčajných kresťanov“,
ktorého cieľom nie je brať voličov KDH a
ani iných kresťanských strán. Práve naopak - chcem vytvoriť priestor pre ľudí, ktorí tieto strany voliť nedokážu.
ODVÁŽNE - hnutie obyčajných kresťanov, ktoré spojí odvážnych ľudí, ktorí sa

0903 908 807

Holubyho 35, PEZINOK Tel.: 0903 82 82 30

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

po - pia: 10.00 - 17.00

www.windorpezinok.sk

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

NOVINKA
6-komorový
+
profil TROCAL 88
lom
jsk
s tro

NAJLEPŠIE
CENY
V MESTE

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

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

51-0006

51-0004

PREDAJ
AJ NA SPLÁTKY

Frézovanie

komínov

Pocta priateľstvu
Taký zvláštny deň, s prazvláštnou
príchuťou, s pribúdajúcim vekom
skôr pachuťou. Deň najlepších
priateľov. Vo svete sa, zrejme aj tak
trošku pre častú falošnosť slova
priateľstvo, potichu pripomína 8.
júna.
Deň najlepších priateľov je dňom
oslavy pravého priateľstva. Počiatkom
bolo stretnutie asi štyridsiatich mladých ľudí v Richmonde v roku 2001,
ktorí oslavovali svoje priateľstvo. Od
tohto dňa sa stretávajú ľudia každoročne v rôznych mestách, aby strávili
spolu spoločné chvíle a dôstojne si pripomenuli svoj vzťah.
Mať skutočného priateľa je veľkým
darom. Naozajstného priateľa, človeka, ktorý nás sprevádza skoro celým
životom. Takého, ktorý stojí pri nás v
dobrom aj v zlom, povzbudí a nezávidí, dopraje a veľa nežiada. Filozof
Aristoteles poukazuje na štyri znaky,
respektíve charakteristiky dokonalého priateľstva. Pojmom priateľ možno
podľa neho označiť toho, „kto chce a
robí dobro, alebo to, čo sa dobrom zdá,
kvôli priateľovej osobe, alebo ten, kto
chce aby priateľ bol a žil kvôli priateľovi…“ a ďalej toho, „kto zdieľa s nami
život a rozhoduje sa pre tie isté veci ako

my alebo toho, kto sa delí o bolesť a radosť s priateľom…“
Kto takého našiel, našiel poklad.
Slovo priateľ sa však u nás veľmi znehodnotilo. Za priateľa nás považujú,
ak máme vplyv na niečo – postavenie
či zisky, ak nás potrebujú, hoci len
na krátenie svojho inak nudného dlhého času. Ak sa staneme dočasnou
kratochvíľou na kohosi ceste k jeho
šťastiu. To naše, či už v podobe pohody
alebo aj nešťastia pre takýchto ľudí nie
je vôbec zaujímavé. Vraví sa, že lepšie
je mať čestných nepriateľov, od ktorých
viete, čo môžete čakať, ako bezcharakterných „priateľov“, ktorí vás podrazia
v momente, keď sa im to hodí. A vy už
nie ste súčasťou ich plánov.
Nuž, ak máte čo osláviť, oslávte radostne. Ak nie, aspoň si pripomeňte, že
nie každý so sladkými rečami a úsmevmi je váš priateľ. Povedzte si
to skôr, ako zažijete bolestivé sklamanie. Ospravedlnené trápne a egoisticky slovami toho, koho ste
za priateľa považovali
bez pochybovania
-„veď mám právo“.

PK19-23

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

ZĽAVAEZ
ER

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

15-0004

Kollárova 12
PEZINOK
pezinsko@regionpress.sk

HODINOVÝ MANŽEL

EUROOKNÁ A DVERE

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

AKCIA!

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
æ$/Ô=,(

7UQDYD6XFKRYVNi
mob.: 0911 39
info@eurRNHSro.sNZZZ.eurRNHSrRVN

16-0029

Redakcia:

Niečo tu nesedí
031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

PEZINSKO
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služby, interiér

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

www.vstavaneskrine.com

Pondelok - Piatok: 10.00 - 16.00 h Sobota: zatvorené

stavebný ો bio ો komunálny ો zmiešaný

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM
DOVOZ: štrk • piesok • makadam • zemina

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

0917 373 326

www.pemont.sk

75-24

OC PLUS, PEZINOK

24-0035

KAMENÁRSTVO PEŠKO

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

ໄ0908 5
588 877

- 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

Hlavná 421, Vištuk

kamenarstvo.pesko@gmail.com

ཐkompletné zhotovenie pomníkov
ཐširoký výber rôznych druhov kameňa
ཐvybetónovanie základov
ཐodstránenie starých pomníkov ...
ཐkrížiky, lampáše, vázy ...

PONÚKAME KVALITU
ZA VÝHODNÉ CENY

51-0018
51-0009

NOVINK
Slovenské obleky OZETA neo

PK19-23
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24-0024
24-0032

www.momentum.sk 0908 698 322

ODVOZ ODPADU KONTAJNERMI
24-0004

HODINOVÝ MANŽEL

52-0080

Na predajňu je potrebné sa telefonicky objednať. Otváracie hodiny v PK:
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Na rovinu / služby, práca
Občianska
riadková
inzercia

Vtipy
týždňa

BÚRACIE
A VÝKOPOVÉ PRÁCE
s pásovým minibagrom
a traktorbagrom

» Chuck Norris išiel do krč-

- 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

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

03 BYTY / predaj

0904 527 658

04 BYTY / prenájom
»Prenajmem v centre Pezinka v rodinnej vile 1 iz. byt 46
m2, polozariadený, ihneď
voľný, cena vrátane energií
420€/mes., 0949 423 600.
»Súrne hľadám podnájom
v PK 0903 718 726.

my a pri bicykli si nechal
papierik, „neodporúčam
kradnúť CHUCK NORRIS.“
O hodinu vyšiel z krčmy a
uvidel lístok „neoporúčam
naháňať PETER SAGAN.“

51-0070
51-0075

01 AUTO-MOTO / predaj

Chuck Norris dokázal
dať v šachu gól iba s jedným esom.

» Chuck Norris dokáže
sadrovať hodinu bez toho
aby mu stvrdla sádra. Pri
Chuckovi Norrisovi je každý
mäkký.

• Podlahové kúrenie
• Sanita - montáž

05 DOMY / predaj

Obhliadky a zameranie
ZADARMO

0904 285 359

24-0066

MATERIÁL so zľavou

06 POZEMKY / predaj
»Predám stav. pozemok v
obci Štefanová, 10á, š - 25
m, siete na ceste pred pozemkom. Možnosť delenia.
35000 €. 0903 717 087.

» Chuck Norris vie napočítať donekonečna . Dva krát
za sebou.
» Jeden muž sa pýta Chuc-

ka že či je to pravda že ho
poštípala mamba kráľovská, A Chuck odpovedá:
„Áno ale po piatich dňoch
ukrutnej bolesti had zomrel.“

07 REALITY / iné

» Chuck Norris musel prestať prať bielizeň v oceáne.
Tsunami zabíjalo.
» Chuck Norris dokáže vyžiť zo slovenskej výplaty.

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

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

» Keď Matej Bel vymyslel
telefón už mal dva neprijaté hovory od Chucka
Norrisa.

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

-15%

Tieniaca technika aj pre strešné okná.

w w w. ceva ro m . s k

akcia platí
do konca
júna

593
0905

» Niektorým ľuďom sa
občas snívajú nočné mory.
Nočným morámck sa však
sníva o Chuckovi Norrisovi.

810

» redakcia

51-0084

»Kúpim vinohrad v Bratislave, Svätom Jure, Pezinku a
okolí 0918 479 756.
»Predám vinicu 3898 m2, v
PK, parc. č. 1973/88, 5 €/m2,
0905 61 82 82.
»Dám do prenájmu garáž
s pivnicou a elektrikou na
Malokarpatskej ul. v PK,
0910 945 710.
»Dám do prenájmu garáž v
centre mesta Pezinok, 0910
945 710.
»Predám garáž v centre PK,
Moyzesova ul., 12.000 €,
0907 093 386.
»Predám vinohrad vo Sv.
Jure, 1100 m2, 35.000 €,
0911 382 290.
»Kúpim 2 alebo 3 izb. byt
Za hradbami, Záhradná ul.,
0915 394 215.
»Kúpim byt v PK - Juh, Muškát, Sever, 0911 382 290.
»Kúpim garzónku v PK alebo v Modre 0903 718 726.
»Predám chatu Smolenice,
0908 479 693.

Chuck Norris beží tak
rýchlo, ze sa vidí zo zadu.

»

• VODA
• ODPAD
• KÚRENIE

»Predám bungalov v Malom Raji, novostavba, 4x
izba, 530 m2 pozemok,
169.900 €, 0907 093 386.

»

Citáty
o vzdelaní
» „Chváľ viac dobrý charakter bez vzdelania, ako
vzdelanie bez charakteru.“
Leonardo Da Vinci, taliansky mudrc 1452 - 1519

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

» „Život je škola, v ktorej

09 DOMÁCNOSŤ

» „S pomocou kníh sa mno-

neúspech je lepším učiteľom ako úspech.“
Süleyman I., sultán Osmanskej ríše 1494 – 1566
hí stávajú učenými i mimo
školy. Bez kníh ale nebýva
učený nikto ani v škole.“
Jan Amos Komenský učiteľ,
pedagóg, ﬁlozof a spisovateľ 1592 – 1670

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám doma chované
brojlerové kurčatá v očistenom stave. 0904 323 543.
16-0001

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.

PK19-23

4

» redakcia

51-0138 platená inzercia

5
inzercia

PK19-23
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6
gastro, služby, práca
Občianska
riadková
inzercia

HĽADÁME

samostatnú, vitálnu

11 HOBBY A ŠPORT

s organizač. schopnosťami,
do prevádzky na
Zochovej chate.

»Kúpim staré hodinky, odznaky, vyznamenania, mince. 0905 545 874.
»Kúpim rôzne starožitnosti aj poškodené. 0903 753
758.
»Predám lavičku na cvičenie inSPORTline, málo používaná, 10€, 0905 963 035

0905 333 000

51-0124

upratovačku
- chyžnú

ING. KUBAŠKA

12 DEŤOM

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

13 RÔZNE / predaj

0908 437 079

»Predám staré maliarske
valčeky, 0902 459 707.
»Predám el. nožnice na živý
plot, 20 €, 0944 41 09 24.

52-0008-1

• UPRATOVANIE

14 RÔZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
Hľadám brigádu. Som študentka a rada vyvenčím a
postrážim vášho psíka, len
v PK, 0905 963 035.

HĽADÁME

16 ZOZNAMKA

samostatného, vitálneho

kuchára

SPOMIENKY

s organizač. schopnosťami,
do prevádzky na
Zochovej chate.

0905 333 000

51-0124

s praxou

»Dňa 16.6.2019 si pripomenieme 3. výročie od úmrtia našej drahej Kataríny
Jajcayovej. S láskou spomínajú manžel a synovia. Kto
ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.

PALIVOVÉ
DREVO

POLIENKA aj GUĽATINA

0917 649 213

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.

PK19-23
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16-0170

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

7
záhrada

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

PK19-23

/zahradkarstvo-drab

7

Automobilový priemysel

pezinsko@regionpress.sk

prijme do TPP aj živnostníkov

Hľadáme

0911 990 463

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

OPERÁTOROV

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

s nástupom ihneď.

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

BRIGÁDA V BA IHNEĎ

51-0017

do výrobnej firmy

Martinrea Slovakia Fluid Systems s.r.o.

PALIVOVÉ DREVO

16-0170

8
práca, služby

- 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

Kontakt: 0902 626 696, office@spotjob.sk

32-0076

BEZ UBYTOVANIA

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

Nástupný plat 866 €/mesačne + 13. a 14. plat.
príjme do pracovného pomeru
24-0067

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

OŠETROVATEĽA HYDINY
na farmu ČASTÁ

NÁPLŇ PRÁCE: kompletná starostlivosť o kŕdeľ hydiny
POŽIADAVKY:
- samostatnosť, flexibilita, zodpovedný prístup k práci
- svedomité plnenie príkazov nadriadeného pracovníka
PONÚKAME:
- práca v prosperujúcej spoločnosti
- prídel hydiny a vajec za výhodné zamestnanecké ceny
- výhodné platové podmienky
- odmeny za neabsenciu
- vernostné odmeny
- príspevok na stravovanie
- odmena za ukončený turnus
- odmena za podostielku
TERMÍN NÁSTUPU DO PRÁCE: ihneď
PRACOVNO � PRÁVNY VZŤAH: hlavný pracovný pomer
PLAT: 550 € + odmeny*

(priemerný plat za rok 2018 sa pohyboval na úrovni 770€/mes.)

Kontakt pre záujemcov: telefón: 0901 905 523
e-mail: kurtisova@machhydina.sk

51-0087

*(so špecifikáciou hodnotiacich kritérií bude záujemca oboznámený pri pracovnom pohovore)

PEZINOK, ul. Šenkvická 14/U
ང 0918 620 835
e-mail: absol@absol.sk, www.absol.sk

PREDAJŇA
S INŠTALAČNÝM MATERIÁLOM

Jarná akcia -20%

51-0128

- hadice, rýchlospojky, GK spojky
- kanalizačné trubky a tvarovky
- RPE trubky a tvarovky

PK19-23
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9
služby, deťom

Čistenie kanalizácie

Vzorko
Vzorkovňa:
Pezinok, Hrnčiarska 25
Mobil: 0905 493 088, 0948 493 088
Mobi
EE-mail: cevarom25@gmail.com
Otvorené: po-pia: 1000 - 1700 h
O

Z-90, Z-70, C-80
T-80, F-80

Pezinská havarijná služba

NON - STOP 0949 177 200

24-0068

51-0084

ROLETY
ZipScreen

51-0052

VONKAJŠIE
ŽALÚZIE

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

www.cevarom.sk
w

PK19-23
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10
Hlavu
práca,hore
služby

Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

prijme do pracovného pomeru na pozíciu:

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

VODIČ na smetiarske vozidlo

PRIJME IHNEĎ

pre lokalitu Pezinok a okolie

ROBOTNÍKOVóþvýroby,expedíciealisovne
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROV-ĉþāðġþąðĝþąðāôĉðĝþą
MECHANIKAÿþûĈöāðŷòúŭò÷Ăăāþùþą
STROJNÍKAôýôāöôăøòúŭò÷ĉðāøðóôýı
SKLADNÍKOV, EXPEDIENTOV
ELEKTRONIKOV

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

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

SKLADNÍK / SKLADNÍČKA

Nástup:

[UPIP[ÈLMBEOÈ[MPäLBN[EZPEû QSÓQMBULZEPû

Požiadavky:

t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

HďADÁTE ďUDÍ - zamestnancov, živnostníkov?
Inzerujte v rubrike PRÁCA, info: 0905 963 035, 0905 593 810

PK19-23

52-0089

Bližšie informácie:
tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111

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

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

10

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

52-0088

Miesto výkonu práce:
Základná mzda:
Pracovný pomer:
Pracovná náplň:

Mzda od 800 € - 1 100 €

e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk

51-0032

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

11
služby, interiér

Lešenári
a stavbári pozor!

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

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

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

PK19-23

pomocníka k partii
elektrikárov
ໄ0948 002 588
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24-0046

Tel.:

0905 963 035

HąADÁME
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900 - 1100 EUR/ne
www.konstrukter.sk
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info@konstrukter. - 0905 218 177
0908 914 180

www.facebook.com/alukogroup

94-0078

33-0025
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85-0005

Facebook: aiwsk

Kontaktujte nás:
distribucia.pk@regionpress.sk

32-0063

www.aiw.sk

+421 907 780 698
+421 948 672 122

12
služby

85 0026

pre nepracujúcich dôchodcov !!
Pobyt trvá 7 dní / 6 nocí, zahŕňa
plnú penziu, 2 fakultatívne výlety
a bohatý Program !!
Cena je 178.- EUR
( 1 osoba a pobyt )
Voľné termíny: 11.8 – 17.8. | 17.8 – 23.8. |
25.8 – 31.8. | 1.9 – 7.9. | 15.9 – 21.9. |
22.9 – 28.9.2019 a neskôr
Rezervácie: 0918 591 942
recepcia@oravskahoraren.sk
www.oravskahoraren.sk
Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok, Zábava č. 396

27-0070

Dovolenka s dotáciou

Rekreačné poukazy
meníme na Vaše zdravie

V BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOCH
/ VHODNÉ AJ AKO REKREÁČNY DOM /

Akciová
a
cena do konc0 €
29
septembra 1 osobu
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Cena pri použ
rekreačného0 €
0,5
13
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az
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za pobyt pre
1 osobu

Pobyt Zdravé leto
•
•
•
•
•

Facebook:

Rodinné domy - Bardejovské Kúpele

85-0169

www.domykupele.sk

Ubytovanie pre jednu osobu na 5 nocí
Polpenzia
Vstupná lekárska prehliadka
7x liečebná procedúra
5x neobmedzený vstup do vonkajších bazénov

044 43 92 828
kupele@kupele-lucky.sk

Prameň zdravia
na Liptove

85_0369

RODINNÉ DOMY

www.kupele-lucky.sk

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

tov
e
v
k
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š
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n
Do SR

terasy

zimné záhrady
splátky od 35 €

splátky od 149 €

splátky od 98 €

ej

ZĽAVY NA JÚN 35%

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

PK19-23

63-0102

www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 350 €

12

0917 110 990
www.kvetyvictor.sk

49-0070

v rámci cel

