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Neobyčajne obyčajné dni

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

ൕIZOLÁCIA plochých striech
ปMONTÁŽ tatranského obkladu
ໄ0902 182 789

51-0057

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

Holubyho 73
902 01 Pezinok

· 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

www.fabi.sk

0903 319 828
28

VÝROBA - hrobových základov
- náhrobných pomníkov
- hrobových rámov
- krycích a epitafných dosiek
z prírodného i umelého kameĖa

OPRAVY A REKONŠTRUKCIE
STAVEBNOKAMENÁRSKE PRÁCE

Ponuka prác MINIBAGROM,
UNC a AVIOU 3 t. sklápač

PORADÍME
NAVRHNEME
ZREALIZUJEME

24-0030

0904 285 359

24-0012

HODINOVÝ MANŽEL

51-0069

(predajňa je presťahovaná na 3. poschodie)

0905 618 949
RajÊek Pavol
0905 618 949

Bezpečnostné dvere a uzamykacie systémy

94-0091-1

P
PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

Kamenárstvo GRANIT

« Klampiarstvo
« PokrývaÜstvo
« Izolácie striech
0903 818 222

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

45-0027

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

24-0037

žeme ovplyvniť my sami.
Čo tak potešiť sa z vlčích makov, letného dažďa, úprimného susedského pozdravu, alebo „iba“ z toho, že nateraz nemusíme brať lieky, pichať si injekcie, ležať na
tvrdom lôžku v nemocnici. Alebo na zemi
pod mostom. Každý z našich dní, ktoré sú
nám dopriate, je totiž neobyčajný. Aj ten,
ktorý sa končí únavou, veď predsa človek
bol stvorený na to, aby tvoril a nie iba
trovil. A tak som tentoraz naozaj nevybral
žiaden v kalendári polotučným písmom
vytlačený významný medzinárodný deň.
Ale pripomínam, dovolím si, prepáčte mi,
že každý deň stojí za to. Nikto z nás ani
len netuší, na ktorý z nami
prežitých dní budeme raz
o veľa rokov spomínať ako
na deň výnimočný. Krásny, úžasný...
Za pokus to stojí, takéto pocity z budúcnosti
skúsiť prežívať v
prítomnosti. Veľa
šťastia!

51-0060

Opäť po týždni všetko dobré vám, milí
čitatelia! V predstihu som sa pozeral do
kalendára, aké významné dni nás v nasledujúcom týždni čakajú a zrazu mi to
došlo. Často hľadáme obsah v nepodstatnom a nevidíme či dokonca sme
zabudli vidieť to podstatné v našich
životoch.
No skúste, len tak – spontánne – čo je
pre vás naozaj dôležité? Čo je pre človeka
dôležité? Čo treba na to, aby sme pocítili kúsok šťastia, ako majster Jan Werich
raz povedal „ten malilinký kousek pokakanýho štěstíčka“?
Slovensko je zvláštna krajina. Patríme medzi najviac zadlžené spoločenstvá
občanov v Európskej únii. Klesá naša
spotreba, začíname šetriť na nákupoch,
mnohí to robia už roky. Na druhej strane – sme krajinou, kde sa najviac predá
osobných áut. Kde sa pomerne veľmi veľa
lieta na dovolenky, kúpené na pôžičku.
Kde je najvyšší počet exekúcií. Kde je jeden z najvyšších počtov samovrážd.
Naše psychické zdravie upadá, to fyzické chátra a pritom by stačilo to, čo mô-

Najlepší výber KOTLOV

Kľúčová služba STRATEX

www.lock.sk
lock@lock.sk

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

SNP 7, 902 01 Pezinok

PREDAJ • SERVIS • PORADENSTVO

0903 245 441, stratexkluce@gmail.com
ra
ate
t xkk uce
ce@g
@gm
maili .com
m

24-0006
24-0013

ROZUMIEME BEZPEČNOSTI

NON - STOP servis 0905 754 798

ໄ0904 097 200

aj na splátky

Otváracie hodiny: po - pia:

PK19-25

8:00 - predĺžené do 18:00, so: 8:00 - 12:00

1

51-0096
51-0448

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
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pezinsko@regionpress.sk
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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

V utorok som celý
šťastný prišiel na
tlačovú konferenciu
spoločne so Zlaticou
Kušnírovou, matkou
zavraždenej Martiny.
Ešte na jeseň oslovila
naše hnutie OĽANO, že by za nás veľmi rada
kandidovala za obecnú poslankyňu. Preto,
lebo nám verí a dôveruje. Kandidovala a
obecnou poslankyňou sa aj stala.
Na tlačovej konferencii som pani Kušnírovú predstavil ako našu novú posilu pre
naše nové hnutie ODVÁŽNE (hnutie obyčajných kresťanov), ktorého cieľom je robiť kresťansko-sociálnu politiku s dôrazom na pomoc
chudobným, chorým a slabým. Presne takú,
aká by skutočná kresťanská politika mala
byť. Takú, aká tu bohužiaľ doteraz nebola.
Veľmi si vážime, že sa pani Kušnírová rozhodla túto našu iniciatívu podporiť. Po tom,
čo sa jej stalo, mohla zostať zúfalá a rezignovaná. Nezostala a odvážne a vytrvalo bojuje
za všetkých nás. Už jej zďaleka nejde len o to,
aby vražda Jána a Martiny bola spravodlivo
vyšetrená, ale odvážne bojuje za to, aby sme
korupciu dokázali úplne vykynožiť. Korupciu,
ktorá bola príčinou samotných vrážd. Korupciu, voči ktorej Ján bojoval svojimi článkami.
Dnes je zo Zlatice Kušnírovej ten najsilnejší maják boja voči korupcii. Maják,

ktorý neustále pripomína, že sa nemôžeme
zastaviť. Maják, ktorý nás vyzýva k činu a
neustále nám pripomína, že ľudia sa budú
mať lepšie len vtedy, keď politici prestanú
rozkrádať to, čo patrí nám všetkým.
Na tlačovej konferencii pani Kušnírová
zároveň pozvala šesť predsedov opozičných
demokratických strán k spoločnému obedu.
Túto iniciatívu zdôvodnila tak, že chce dosiahnuť to, aby sa lídri strán takto stretali
pravidelne a ukázali tak ľuďom, že vedia
spolupracovať. Ukázať ľuďom, že reálna alternatíva existuje.
Je to mimoriadne užitočná iniciatíva, ktorá nemá na Slovensku obdobu. Ešte nikdy sa
nestalo, aby sa takto stretli lídri strán, ktoré
chcú vytvoriť alternatívu. Ešte nikdy sa nestalo, aby také stretnutie zorganizovala obyčajná
odvážna žena, ktorej pozvánka sa neodmieta.
Som veľmi rád, že
tak silná a od srdca
dobrá žena sa rozhodla k nám pridať.
Som veľmi rád, že zároveň prišla s iniciatívou,
o ktorej sa bude možno
ešte písať v knižkách
dejepisu.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

PALIVOVÉ DREVO
0911 990 463

ING. KUBAŠKA

• UPRATOVANIE
• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

0908 437 079

» Turista v Petrohrade sa
pýta:
-Kde je blízko dobrá reštaurácia?
Miestny znalec mu odpovedá: -Vo Fínsku.
» - Čo je štatistika?
- Niečo ako plavky, ukazujú
veľa, ale skrývajú to podstatné.
» Letkis je taký tanec, ako

SH auto s.r.o., 0949 826 332, 0903 836 283

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.

24-0012

na všetky druhy automobilov

bleskozvody, prípojky, revízie

NAJDLHŠÍ
MOTOKÁROVÝ
OKRUH
NA SLOVENSKU

0903 908 807

51-0036

ELEKTROINŠTALÁCIE

VÝMENA ĒELNÝCH SKIEL

vidí druhého rybára. Pýta
sa:
- Tak čo, aká je voda?
A druhý odpovedá:
- Výborná, rybám sa ani
nechce von.

» - Prečo je ráno rosa?
- Lebo Zem sa pri otáčaní
zapotí.

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

MotokaryDlha

51-0145

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

- Najradšej chodím do
rybárskeho spolku. Vždy
keď prídem, vítajú ma s
otvorenou náručou.
- Vinco, oni ťa nevítajú, iba
ukazujú akú veľkú rybu
práve chytili.

KAMENÁRSTVO PEŠKO
ໄ0908 5
588 877

Hlavná 421, Vištuk

kamenarstvo.pesko@gmail.com

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

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

PONÚKAME KVALITU
ZA VÝHODNÉ CENY

PK19-25
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» - Mami, môžem sa ísť kúpať do mora?
- V žiadnom prípade, sú príliš veľké vlny.
- Ale ocko sa kúpe!”
- Ocko môže, ten má uzavretú vysokú životnú poistku.
»

» redakcia

0905
24-0024
24-0032

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

naše hospodárstvo - dva
kroky dopredu, štyri dozadu a ešte sa aj pri tom
tlieska!

» Ide rybár okolo jazera a

30 MINÚT
SMER
DOLNÉ OREŠANY

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

» Prvá dovolenka pri mori.
Manžel vylieza z vody a
žena sa ho nedočkavo
pýta:
-Tak aké je more?
-Ako tvoje polievky drahá!
Slané a studené…
» Kedy muž na dovolenke
otvorí žene dvere na aute?
1. Keď má nové auto.
2. Keď má novú ženu.

Modra

Pezinok

Vtipy
týždňa
» Starší manželia išli na

dovolenku. Prišli k moru,
bol zrovna odliv.
Manžel hovorí žene:
-Celý život šetríme na dovolenku a oni ho vypúšťajú.

52-0008-1

Redakcia:

Zlatica Kušnírová pozýva
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3
domácnosť, gastro
darþeková predajĖa B O N B O N

Pezinok, ul. Holubyho 26

facebook.com/BonbonPezinok

Celý sortiment na: www.bonbonpezinok.sk

Kollárova 18, Pezinok

Pri príležitosti konca školského roka vás
pozývame na ochutnávku Lindor od Lindt
27. júna 2019 (štvrtok).

www.colormont.sk

Ochladzovaē vzduchu

Oslávte s nami zaþiatok prázdnin :-)

Výrobníky sódy

4990€
24-0013

od

VenƟlátory

HB - GASTRO

Najlacnejšie gastro produkty v okolí

79

€
od

14

objednávky:

€

0948 446 249

z
O
vo M
do DAR
ZA
Ceny sú bez DPH.

KA
N
I
N OV

- strúhanka, repkový olej,
lej, sterilizované
é uhorky
u
a ďalšie.

JBL bezdrôtové reproduktory a slúchadlá

Kombinovaná chladniēka
ECG ERB21700W

51-0147

229€

Zabezpečujeme zber prázdnych 4l sklenených pohárov.

51-149

od

Pezinok

Už dnes myslite na letné horúĀavy ...

... schlaüte sa s klimatizáciou

VITOCLIMA 200-S
- už aj s ovládaním
VITOCLIMA
200�S cez WIFI

za su
per
ceny

VITOCLIMAVITOCLIMA
300-S - už aj s300�S
ovládaním cez WIFI

PEZINOK,
Šenkvická
14/U
tel./fax:
033/645ul.
31 61,
0918 620 835,
e-mail: absol@absol.sk

ང 0918 620 835, e-mail: absol@absol.sk, www.absol.sk
www.absol.sk

PK19-25
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PREDAJGA
PREDAJGA
MATERIÁLOM
SSINŠTALANÝM
INŠTALANÝM MATERIÁLOM

51-0128
51-0128
51-0231

PEZINOK, Silvanová 2/A

4
zdravie / služby, interiér

Keď sa hovorí o mediteriánskej diéte
(MD), mnohým napadne pizza, gyros,
falafel, cestoviny lasagne, prípadne
dlhý biely chlieb. Je to však úplne inak.
Táto diéta obsahuje vo veľkej miere čerstvé ovocie a zeleninu, orechoviny, rybu,
ako aj olivový olej.
Typické pre MD:
ɧ2EVDKXMHYHĀD]HOHQLQ\RYRFLDRUHFKRY
strukovín, ktoré sú prirodzenou súčasťou
väčšiny receptov.
ɧ 2UHFK\ D RULHģN\ V¼ SRUXNH DNR ]GURM
rýchleho občerstvenia, namiesto sladkostí. Stačí 5-10 kusov denne, podľa veľkosti.
ɧ &HOR]UQQ« SRWUDYLQ\ QDPLHVWR W¿FK ]
bielej múky.
ɧ %\OLQN\ VD SRXŀ¯YDM¼ QD RFKXWHQLH
WDNPHUNDŀG«KRMHGOD
ɧ5\E\YVWUDYHV¼DVSRĊNU£WW¿ŀGHQQH
– tuniak, losos, pstruh, makrela, sumec,
sleď; morské plody.
ɧ=ULHGNDY£NRQ]XP£FLDÏHUYHQ«KRP¦VD
Porcia červeného mäsa by mala mať veľkosť asi balíčka kariet, nie viac.
ɧ1DKUDGHQLHPDVOD]GUDYģ¯PLWXNPLSUHdovšetkým olivovým olejom. Vyhýbanie
sa margarínom.
ɧ 5R]XPQ« SULM¯PDQLH V\URY MRJXUWRY
YDM¯ÏRNK\GLQ\-HG¶OHŀLW«QH]DPLHĊDħVL

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim havarované alebo
motoricky poškodené auto,
motocykel. 0905 218 938.
»Kúpim auto pokazené aj
havarované, 0903 517 742.
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908 205 521.

03 BYTY / predaj
»Predám 2-izb byt v Ma Juh, posch. 1/8, 50 m2, +
pivnica, cena 75.000 €. Tel.
0948 091 425.

04 BYTY / prenájom
»Prenajmem v centre Pezinka v rodinnej vile 1 izb. byt
46 m2, polozariadený,
ihneď voľný, cena vrátane
energií 420€/mes., 0949
423 600.
»Súrne hľadám podnájom
v PK, 0903 718 726.
»Prenajmem 1 izb. byt v PK
Muškát, 1 osobe, nie RK,
0917 544 048.
»V centre PK dám do prenájmu 1 izb. byt, 0908 757 154.

06 POZEMKY / predaj

MATERIÁL so zľavou

0904 285 359
Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov

POLIENKA aj GUĽATINA

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

0917 649 213

NON - STOP 0949 177 200

»Predám stav. poz. na Dubovej, 630 m2, 39.990 €,
0907 093 386.

07 REALITY / iné
»Kúpim vinohrad v Bratislave, Svätom Jure, Pezinku a
okolí 0918 479 756.
»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.
»Kúpim garzónku - 1 izb. byt
v PK alebo v Modre 0903
718 726.
»Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt 35 km od Bratislavy. Tel. 0903 765 606.
»Vezmem do prenájmu
malú záhradu, pozemok aj
zanedbaný, oplotený Budmerice a okolie. 0904 309
808.
»Kúpim byt v PK - Juh, Muškát, Sever, 0911 382 290.

» „Divé zvieratá nikdy ne-

zabíjajú pre šport. Človek
je jediný, komu utrpenie a
smrť jeho druhov prinášajú
zábavu.“
James Anthony Froude,
anglický historik, spisovateľ, autor životopisov a
redaktor časopisu Fraser
1818 - 1894

» „Smiech je šport duše.“

František Xaver Šalda, český esejista, literárny kritik a
publicista 1867 - 1937

»

„Mám štyri deti, dve
malé, takže mojím najväčším koníčkom je rodina.
Veľmi rád si prečítam dobrú
knihu a zo športov veľmi
rád lyžujem.“
Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky 1963

Pezinská havarijná služba

0905 593 810

láske existujú takí borci,
ktorí stále len trénujú a
nikdy neštartujú.“
Jean Anouilh, francúzsky
dramatik 1910 - 1987
ter, ale odkrýva ho.“
Heywood Broun, 1888 1939 5

PALIVOVÉ
DREVO

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

» „Nielen v športe, ale i v

» „Šport neutvára charak-

OKIEN

0903 791 159

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

»Predám novostavbu 4 izb.
RD tesne pred dokončením typu bungalov 333 na
575m2 pozemku v Šenkviciach, 133.000 €, 0911 771
577, RK nevolať.

Keby sme po celý rok
športovali ako na sviatky,
bol by šport rovnako nudný
ako je dnes práca.“
W. Shakespeare, angl. dramatik a básnik 1564 - 1616

Obhliadky a zameranie
ZADARMO

Čistenie kanalizácie

05 DOMY / predaj

»

• Podlahové kúrenie
• Sanita - montáž

51-0052

»Predám Golf 1.4 benzín,
čierna farba, r.v. 2002, nová
STK, nové gumy, 1.000 €,
0907 754 088.

tvrdé syry s hlavným jedlom.
ɧ 3UHIHUXMH FHOR]UQQ¼ U\ŀX D FHOR]UQQ«
cestoviny.
ɧVyhýba sa slanine, klobásam a mäsovým
výrobkom s vysokým podielom tukov.
ɧ8SUHGQRVWĊXMHVH]µQQHSRWUDYLQ\
ɧ 3RK£U Y¯QD DOH SR]RU W\SLFN£ VWUHGRmorská diéta neobsahuje viac ako pohár
vína denne.
=GUDYLX SURVSLHYD YHĀD DQWLR[LGDQWRY
a vlákniny z ovocia a zeleniny, z celozrnných výrobkov a orechov, n-3 mastné
kyseliny v olivovom oleji a rybách, polyIHQRO\YRY¯QHRYRF¯]HOHQLQHWULHVORYLQ\
v bylinkách. Suma – sumárum: Stredomorská strava dokázateľne predlžuje
život a chráni pred vznikom chronických ochorení.
1HVPLHPH ]DE¼GDħ ŀH PHGLWHUL£QVN\ÏORYHNVLYŀG\PXV¯Q£MVħGRVWDWRÏQ¿
čas na jedlo, a preto nie je
zhltnuté v náhlivosti, sediac pri televízii alebo
pri počítači. Pokojné a
pohodlné stravovanie
MH URYQDNR G¶OHŀLW« DNR
to, čo sa dostane na
tanier.

Aforizmy
o športe

24-0066

01 AUTO-MOTO / predaj

(dokončenie)

• VODA
• ODPAD
• KÚRENIE

24-0019

Mediteriánska diéta

16-0170

Občianska
riadková
inzercia

» „Šport je veľmi rozumný
pokus moderného civilizovaného človeka o to, aby
si umelo zaobstaral štrapácie.“
Peter Bamm, nemecký spisovateľ 1897 - 1975

»

„V športe aj v politike
fandím vždy tým, čo prehrávajú.“
Boris Filan, slovenský básnik, spisovateľ a textár
1949

» „Ak sa niekedy z akého-

koľvek dôvodu očividne a
bezprecedentne porušia
morálne pravidlá v jednej
oblasti, trebárs v politike,
je nesporné, že tak ako nasleduje noc za dňom, bude
v dominovom efekte nasledovať kolaps všetkých
ostatných pravidiel - v
športe, v zábave, vzdelávaní, vo vojenstve, v obchode i
vo vládnutí.“
Margaret Halsey americká
spisovateľka 1910 - 1997

» redakcia

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.

PK19-25
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HODINOVÝ MANŽEL
www.momentum.sk 0908 698 322

7

24-0004

5
služby, deťom

3,70 € / ks

peter.kunik@gmail.com 0948 120 013

24-0068

51-150

45-0017

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

75-24

Montáž - kompletáž vodoinštalačnej sanity
a kúpelňového nábytku
Odborné poradenstvo

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

PK19-25
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6
právnik radí / služby, kultúra

»Kúpim 2 alebo 3 izb. byt
Za hradbami, Záhradná ul.,
0915 394 215.
»Predám vinohrad vo Sv.
Jure,. 1.100 m2, 33.000 €,
0911 382 290.

Rodičovskú dovolenku možno chápať
dvoma spôsobmi. V prvom prípade nasleduje po uplynutí materskej dovolenky a bez
rozdielu na ňu môže nastúpiť matka alebo
otec dieťaťa. V druhom prípade je to obdobie považované za materskú dovolenku, ale
v zastúpení otcom, čiže prípad, keď starostlivosť o novonarodené dieťa vykonáva otec.
V nasledujúcom texte sa zameriame na
prvý prípad. Na prehĺbenie starostlivosti o
dieťa môže matka aj otec dieťaťa požiadať
zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku.
Nakoľko nemusí nástup na rodičovskú
dovolenku nasledovať bezprostredne po
materskej dovolenke, začína rodičovská
dovolenka vtedy, keď o ňu zamestnanec požiada svojho zamestnávateľa. Je potrebné
mať na mysli, že nárok na rodičovskú dovolenku platí najviac do dosiahnutia 3 rokov
života dieťaťa. Táto dovolenka sa poskytuje
v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však
najmenej na jeden mesiac, avšak nie dlhšie
ako do dňa, v ktorom dieťa dosiahne 3 roky
veku. Rozdielna situácia nastane v prípade
dieťaťa, ktorého zdravotný stav si vyžaduje dlhšiu osobitnú starostlivosť. V prípade
dieťaťa, ktorého zdravotný stav si vyžaduje
osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný umožniť zamestnancovi, ktorý o to
riadne požiada, rodičovskú dovolenku až
do dňa, kedy dieťa dosiahne 6 rokov veku.
Rodičovská dovolenka môže byť čerpaná aj opakovane, resp. prerušovane
(po prerušení je možné opätovne požiadať

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú linku, rôzne, 0919 17 62 33.

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu. Tel. 0907
374 235.
»Kúpim rôzne starožitnosti
aj poškodené. Tel.: 0903
753 758.

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

15 HĽADÁM PRÁCU
»Hľadám brigádu. Som
študentka a rada vyvenčím
alebo postrážim vášho psíka, len v PK, 0905 963 035.

(práva a povinnosti zamestnanca)

o ďalšie čerpanie). Zamestnávateľ sa môže
so zamestnancom dohodnúť aj tak, že rodičovskú dovolenku možno poskytnúť najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 5 rokov
veku, a ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 8 rokov veku, a to najviac
v rozsahu, v ktorom sa táto dovolenka nečerpala. Zamestnanec teda môže posunúť,
resp. odložiť čerpanie rodičovskej dovolenky o dva roky. Jej rozsah však ostáva nezmenený. To znamená, že ak si zamestnanec
vyčerpal túto dovolenku v plnom rozsahu,
logicky už nemá možnosť ju posunúť alebo odložiť. Zamestnanec musí písomne
oznámiť zamestnávateľovi najmenej
jeden mesiac vopred predpokladaný
deň nástupu na rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň jej prerušenia,
skončenia a tiež akékoľvek zmeny týkajúce sa týchto údajov. Na záver možno
konštatovať, že zamestnanec (žena či muž)
môže, ale nemusí čerpať rodičovskú dovolenku a zamestnávateľ je naopak povinný
poskytnúť rodičovskú dovolenku zamestnancovi, ktorý o ňu požiadal a spĺňa zákonom stanovené podmienky.

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

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

16 ZOZNAMKA
SPOMIENKY
BLAHOŽELANIA

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.

PK19-25
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Slovenčina naša
Nie boty,
botník, ale topánkovník.
ODVOZ ODPADU KONTAJNERMI
stavebný ો bio ો komunálny ો zmiešaný

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

0917 373 326

www.pemont.sk

24-0035

Nástup na rodičovskú dovolenku

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

NOVINK
Slovenské obleky OZETA neo
51-0018
51-0009

Občianska
riadková
inzercia

7
auto-moto
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na rovinu / služby

Nemožno odpísať štyri pätiny
Slovenska I

Skutočné problémy používania
národného jazyka

Na rovinu dnes s pani Jelou Tvrdoňovou, dlhoročnou odborníčkou pre rozvoj vidieka na Slovensku aj v EU.

Opozičná parlamentná strana predkladá zmenu zákona o štátnom jazyku, ktorý liberalizuje jeho prvotné
postavenie.
Domnievam sa, že takýto krok je zbytočný najmä v súvislosti s tým, že súčasné postavenie jazyka neprináša problémy medzi používateľmi. Nepáči sa mi
tento spôsob politikárčenia, keď chcú politici zaujať voliča menšinovej národnosti
a hľadajú neexistujúce problémy.
Riešenie národného jazyka je citlivé. Ak je však potrebné, treba pristúpiť aj
k takejto téme. Len nie prizmou politiky!
Ale ani nie prizmou konzervatívneho
náhľadu na jazyk, ktorý nezodpovedá súčasnej komunikácii. Aj napriek tomu, že
sa tu nezaznamenávajú nejaké zásadné
problémy, sú tu aspekty, ktoré by sa mali
otvoriť:
Prvým aspektom je kodifikácia, ktorá v rukách ministerstva kultúry nebola
dlhé roky aktualizovaná. Kodifikačné
príručky sú staré desiatky rokov. Nie sú
zapracované nové slová, nové lexikálne
významy, nová výslovnosť či slová, ktoré
sa masovo používajú, hoci sú „nespisovné“. Konzervatívna lingvistika sa obáva
deštrukcie jazyka, ak by sa kodifikácia
otvorila. Fungovanie slovenčiny je však
dôkazom, že je pevne ukotvená u používateľov a dokáže kreovať rôznorodé texty.
Druhý aspekt lavíruje na hranici
konfliktu. Národnostné menšiny by si

mestá. To je totiž náš veľmi pestrý a rôznorodý slovenský vidiek – všetko okrem Bratislavy a Košíc, vrátane ich okolia.

Slovensko bolo oddávna charakterizované ako vidiecka krajina. Lenže vidiek
vymiera. Nie je to ľahkovážna politika?
Podľa názvu vašej rubriky teda na rovinu: nie je toto náhodou pohľad niektorých
Bratislavčanov, ktorí celý rok tvrdo pracujú
pre nadnárodnú korporáciu, v zime idú do
Álp lyžovať, v lete k moru a slovenský vidiek
poznajú maximálne iba cez malokarpatské
vínne pivnice? Prepáčte tú ostrosť, ale už vidím ako by zareagovali na túto otázku moji
priatelia z Liptova, Turca, Horného Považia
a Spiša, ale – áno aj z Gemeru, Malohontu,
Zemplína a Šariša.

Sú však regióny, kde vidiek žije iba
vďaka tomu, že ho pri živote drží staršia generácia.
Je to najmä východ krajiny alebo juh
stredného Slovenska. Tam vidiek naozaj
predstavuje iba stredná a staršia generácia.
Mladí sú preč – väčšinou tam, kde sa dá len
trochu lepšie zarobiť. Krátkodobo si situáciu
vyriešili a stali sa – okrem výnimiek – kdesi
vo svete druhoradými ľuďmi. Prečo sa toto
deje? No jednoducho preto, že my (alebo tí,
čo preberajú politickú zodpovednosť?) nevieme nič lepšie, iba dovoliť iným, alebo aj
svojim, drancovať práve vidiecke regióny a
vyvážať surovinu namiesto tvorby pridanej
Otázka mala teda asi znieť správne ľah- hodnoty, ktorá by priniesla prácu a príjem,
napríklad aj týmto mladým.
kovážna centrálna politika...
(Dokončenie nabudúce.)
Ľudia, ktorí napriek tomu, aká je politika
nepriaznivá pre vidiek, tieto regióny držia
» Ivan Brožík
vitálne, a robia z neho priestor pre kvalitný
život. Otázkou je, ako toto úsilie podporuje politika. Teda tá skôr blokuje aktívnych
ľudí, a naopak aktívne podporuje tých, čo
sú už bohatí dosť, ako napríklad nadnárodné automobilové spoločnosti a ich subdodávateľov. A vravia tomu podpora rozvoja zamestnanosti. Nedá sa totiž len tak odpísať
80 percent krajiny a takmer polovicu ľudí,
ktorí žijú v obciach do 5000 obyvateľov a
» Jela Tvrdoňová
ďalšie státisíce obývajúce početné malé

mali osvojovať slovenčinu intenzívnejšie,
najmä v škole, aby sa štátnym jazykom
mohli dohovoriť v prípade, že by v budúcnosti opustili územia, kde sa hovorí menšinovým jazykom. Žiaci národnostných
menšín stále menej ovládajú slovenčinu,
čím sa zužuje ich miera uplatniteľnosti
na ostatnom území Slovenska. K dôraznej reforme nedochádza. Aj z dôvodu,
že nacionálni politici okamžite vytiahnu
diskrimináciu, ak by sa čo len o hodinu
posilnilo vyučovanie slovenčiny.
Tretím javom je aj stav ovládania materinského jazyka väčšinovým obyvateľstvom. Denne sledujeme v školách, ako
sa zhoršuje pravopis, tvorenie viet, štylistika textu a pod. Má to rôzne príčiny, no
najsilnejšou je vplyv masmédií a verejných činiteľov či osobností, ktorí jazyku
veľa nedávajú. Vážnou príčinou je aj veľmi zlý školský štátny vzdelávací program
zo slovenčiny, ktorý nedovoľuje venovať
sa problémovým oblastiam slovenčiny
intenzívnejšie a pravidelnejšie. Problém
sa dlhodobo nerieši.Zákon, ktorý predkladá opozícia, považujem za zbytočný,
politický a neriešiaci načrtnuté problémy.
Chápem, že ide aj o politické body. Lež
stále si naivne myslím, že legislatívci by
mali riešiť skutočné problémy, ktoré majú
skutočný dosah na ľudí, v tomto prípade
na používateľov slovenčiny.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

Slovenčina naša
Nie báječná
napr. žena, ale nádherná, znamenitá.

0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY JUDO žiakov a žiačok
- Bardejov 1.6.2019:

1. miesto:
Markovics Andrej do 13 rokov, do 27 kg
Tománková Patrícia do 13 rokov, do 32 kg
Macejka Marek do 13 rokov, do 34 kg
Hajnovičová Hanka do 13 rokov, do 63 kg
Tománek Jozef do 15 rokov, do 42 kg
Tománková Lenka do 15 rokov, do 57 kg
2. miesto:
Tesák Michal do 13 rokov, do 27 kg
Tomáš Michal do 13 rokov, do 34 kg
Buzinkay Filip do 15 rokov, do 42 kg
3. miesto:
Markovicsová Emma do 13 rokov, do 40 kg
Háger Samuel do 15 rokov, do 55 kg
V hodnotení klubov sa podarilo pezinským judistom obhájiť minuloročné víťazstvo.

PK19-25

pezinsko@regionpress.sk

8

59-0161

AZBESTOVÝCH STRIECH

9
stavba, okná-dvere

ˇ
TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY PRÍSTRESKY
ALTÁNKY BALKÓNY
DREVO - HLINÍK - OCEĽ - SKLO - PLECH - BRAMAC

PRÍSTREŠKY PRE AUTÁ

ZÁHRADNÉ DOMČEKY

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

0918 623 064
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

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
51-0084

-15%

0904 527 658

VONKAJŠIE
ŽALÚZIE

www.cevarom.sk
w

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

51-0070
51-0075

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

w w w. ceva ro m . s k

0915 135 811

www.promontglass.sk

BÚRACIE
A VÝKOPOVÉ PRÁCE

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

akcia platí
do konca
júna

promontglass@promontglass.sk

ROLETY
ZipScreen

51-0084

Od zákl ado v až po stre chu ...

Tieniaca technika aj pre strešné okná.

22
rokov

RÁMOVÉ ZASKLENIE

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

87-0009

PROMONT GLASS s.r.o.

Frézovanie

komínov

Nie bažina, Slovenčina naša
ale barina, močarina.

- kalkulácie
a ea e
- zameranie
- dovoz, odv
odvoz
ZADARMO

NOVINKA
6-komorový
+
profil TROCAL 88
s trojsklom

ER

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

Slovenčina naša
Nie
bezvadný, ale bezchybný.

PK19-25
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www.windorpezinok.sk

PLASTOVÉ OKNÁ
a DVERE

15-0004

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

po - pia: 10.00 - 17.00

ZĽAVAEZ

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
æ$/Ô=,(
16-0029

AKCIA!

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

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

NAJLEPŠIE
CENY
V MESTE
PREDAJ
AJ NA SPLÁTKY

Slovenčina naša
Nie bezo
zbytku, ale bez zvyšku.

51-0004

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

Holubyho 35, PEZINOK Tel.: 0903 82 82 30

51-0006

EUROOKNÁ A DVERE

10
Hlavu
eKASA /hore
program

eKASA

K eKase sa všetci nedostanú, výrobcovia nestíhajú

Pokutovať zatiaľ nebudú, ak...

Hoci sa termín spustenia eKasy
1.júl blíži, nie všetci podnikatelia
sa k nej aj reálne dostanú. Objednávku síce zrealizovali, no výrobcovia ich požiadavku nie sú schopní naplniť.
V minulom týždni evidovala finančná správa takmer 185 000 pokladníc
aktívnych v systéme eKasa. Je to 77% zo
všetkých dnes používaných pokladníc.
Všetkým, ktorí si splnili svoju povinnosť
a požiadali o pridelenie kódu a objednaTermín sa nemení
Pri kontrolách nebude finančná správa do 30.septembra pokutovať podnikateľov, ktorí splnia uvedené podmienky, teda:
-požiadajú o kód eKasa do 30. júna,
-stiahnu si inicializačný balíček,
-preukážu sa záväznou objednávkou
na certifikovanú eKasu od výrobcu a
evidujú tržbu v pôvodnej kase.
Zároveň však platí, že okamžite po
dodaní cerfitikovaného riešenia musia prejsť na systém eKasa.

li si pokladničné riešenie, ale aj napriek
tomu nemajú eKasu, vyjde finančná
správa a ministerstvo financií v ústrety tým, že nebudú pokutovaní. Termín
spustenia úplnej prevádzky systému

eKasa však zostáva zachovaný a je ním
1.júl 2019.

Ministerstvo prichádza
s návrhom riešenia problému

Vedenie ministerstva a finančnej
správy prišlo s návrhom ako ochrániť
podnikateľov pred tým, aby doplatili
na skutočnosť, že výrobcovia pokladničných riešení nie sú schopní pokryť
všetky objednávky na dodanie pokladníc. Finančná správa preto v spolupráci
s ministerstvom prijala opatrenie, ktoré
je v prospech podnikateľov. „Podnikatelia, ktorí splnia tri základné podmienky,
sa nemusia báť v prechodnom období
pokutovania, ak nebudú evidovať tržby
v systéme eKasa. Ale to iba za predpokladu, že požiadajú o kód eKasa do 30.
júna a stiahnu si inicializačný balíček,
preukážu sa záväznou nevybavenou
objednávkou na certifikovanú eKasu
od výrobcu a evidujú tržby v pôvodnej
kase,“ vysvetlil podrobnosti o navrhovanom riešení minister financií Ladislav
Kamenický. Finančná správa uvádza, že
spravila všetko pre to, aby sa podnikatelia na systém eKasa mohli pripojiť.
Nemá však žiadny dosah na nepripravenosť niektorých výrobcov a ich technické a ľudské kapacity, zároveň tiež nechce, aby situácia postihla samotných
podnikateľov, ktorí za výrobcov pok-

PONDELOK 24.6.2019 UTOROK

25.6.2019

zdroj stevepb pixabay

ilustračné foto
ladníc nenesú žiadnu vinu. „Vidíme, že
podnikatelia mali snahu splniť si svoje
zákonné povinnosti, čoho dôkazom je
vysoký počet podaných žiadostí o kód
eKasa. Chceme im poskytnúť riešenie,
pri ktorom nedoplatia na nepripravenosť výrobcov. Pozorne totiž sledujeme
vývoj na trhu a aj my vnímame odkazy,
že niektorí výrobcovia nie sú schopní
dodať požadované množstvo eKás,“ informovala prezidentka finančnej správy
Lenka Wittenbergerová. Vedenie ministerstva a finančnej správy sa tiež zhodlo,
že mnohí výrobcovia si prípravu pokladničného riešenia nechali na poslednú chvíľu a poniektorí sa k daňovým

STREDA

26.6.2019

subjektom nesprávali transparentne a
zavádzali ich. Finančná správa eviduje
aj oneskorenie dodávok u softvérových
domov, ktorým výrobcovia nedodali
podklady v dostatočnom predstihu, prípadne čakali na výrobcov, ktorí nemajú
certifikát.„Keďže nám na našich klientoch záleží a v žiadnom prípade nechceme ohroziť ich podnikanie, vychádzame
v ústrety požiadavkám, aby si aj naďalej
mohli plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona,“ povedala prezidentka
finančnej správy Wittenbergerová.
Informácie poskytla Finančná správa
Slovenskej republiky
Redakčne spracovala Renáta Kopáčová

ŠTVRTOK

27.6.2019

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:50 Rodinné prípady 10:55
Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 12:55
Mentalista 14:55 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25
Reﬂex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY
20:30 My sme Millerovci 22:45 Poliš z obchoďáku 00:40 Mentalista 02:10 Zámena manželiek
03:20 Susedské prípady 04:05 Rodinné prípady
04:55 TELEVÍZNE NOVINY

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Svokra
09:45 Rodinné prípady 10:50 Susedské prípady
11:55 Rodinné prípady 13:00 Mentalista 14:50
Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reﬂex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Svokra Gizela
Oňová pomáha rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkostiach. MN 12 23:00 Rodinné prípady 23:55 Mentalista 01:40 Svokra 02:35 Susedské prípady
03:20 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Varte
s nami 08:40 Zámena manželiek 10:00 Rodinné prípady 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 Rodinné
prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 33 životov 23:05
Tlmočníčka 01:45 Mentalista 03:05 Zámena
manželiek 04:05 Rodinné prípady 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Sladká výzva 08:45 Svokra 09:50 Rodinné prípady
10:55 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 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ
NOVINY 20:30 Zámena manželiek 23:00 Rodinné prípady 00:00 Mentalista 01:50 Svokra 03:00
Susedské prípady 03:50 Rodinné prípady 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 12:35 TOP
STAR 13:05 Rodinné záležitosti 14:30 SÚDNA SIEŇ
15:35 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
INKOGNITO 21:45 INKOGNITO 23:00 Rozum v hrsti
00:30 HESLO 01:20 NOVINY TV JOJ 02:05 Rodinné
záležitosti 03:15 SÚDNA SIEŇ 04:00 SÚDNA SIEŇ
04:50 NOVINY TV JOJ

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 12:35 TOP
STAR 13:05 Rodinné záležitosti 14:30 SÚDNA SIEŇ
15:35 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
NAŠI Slovenský rodinný komediálny seriál. MN
12 2018 22:30 Skryté čísla 01:25 S PRAVDOU VON
02:55 NOVINY TV JOJ 03:30 KRIMI 03:55 Rodinné
záležitosti 04:50 NOVINY TV JOJ

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 12:35 TOP
STAR 13:05 Rodinné záležitosti 14:30 SÚDNA SIEŇ
15:35 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 17:00 NOVINY O 17:00
17:40 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35
Rozum v hrsti 22:00 HESLO 23:00 Hawaii 5.0 VII.
17,18 00:55 NOVINY TV JOJ 01:45 Rodinné záležitosti 03:00 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 03:55 SÚDNA SIEŇ
04:50 NOVINY TV JOJ

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 12:35 TOP
STAR 13:05 Rodinné záležitosti 14:30 SÚDNA SIEŇ
15:35 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 23:30 INKOGNITO 00:40 Hoď
svišťom I. 1,2/16 02:20 NOVINY TV JOJ 03:05
Rodinné záležitosti 04:00 SÚDNA SIEŇ 04:50
NOVINY TV JOJ

RTVS 06:05 Správy RTVS „N“ 07:00
Postav dom, zasaď strom 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 14:25 Doktor z hôr 15:30 Slovensko s Tiposom 16:25 Úžasné záhrady 16:55 Otec Brown 17:45
Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 V
máji si rob, čo chceš 22:20 Reportéri 22:55 Kriminálka Staré Mesto 23:50 Doktor z hôr 00:35 Nash
Bridges 01:20 V máji si rob, čo chceš

RTVS 06:00 Správy RTVS „N“ 07:00
Hurá do záhrady 07:30 Ranné správy RTVS
08:30 Úžasné záhrady 09:00 Otec Brown 09:45
Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00
Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika
14:25 Doktor z hôr 15:30 Slovensko s Tiposom
16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:55
Otec Brown 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 „Četníci z Luhačovic“ 22:00 Zlé
banky 22:55 Stratený 23:55 Ray Donovan 00:45
„Četníci z Luhačovic“ 02:10 Zlé banky

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 14:25 Doktor
z hôr 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy
RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:55 Otec Brown
17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS
20:30 Ronin 22:25 Som len policajtka 00:05
Doktor z hôr 00:50 Ronin 02:45 Autosalón 03:10
Dámsky klub 04:45 Správy RTVS „N“

RTVS 06:00 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 14:25 Doktor
z hôr 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 Zlaté časy 21:35 Doma v horách 23:10 Radosť zo života 23:35 Neskoro večer 00:30 Doktor
z hôr 01:15 Doma v horách
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Slovenská Grafia a.s.





Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava



výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu
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ROBOTNÍKOVóþvýroby,expedíciealisovne
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROV-ĉþāðġþąðĝþąðāôĉðĝþą
MECHANIKAÿþûĈöāðŷòúŭò÷Ăăāþùþą
STROJNÍKAôýôāöôăøòúŭò÷ĉðāøðóôýı
SKLADNÍKOV, EXPEDIENTOV
ELEKTRONIKOV

LETNÁ BRIGÁDA
WZDhKs:Ez͊
Svätý Jur
DǌĚĂ͗5€ͬŚŽĚŝŶĂ


Mzda od 800 € - 1 100 €

x
x
x

[UPIP[ÈLMBEOÈ[MPäLBN[EZPEû QSÓQMBULZEPû

Požiadavky:

t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

JEDNODUCHÁ PRÁCA
:ĞĚŶŽĚƵĐŚĠƉƌĄĐĞǀǉƌŽďǇĂŬŽŶƚƌŽůǇĚŝĞůŽǀ
WƌĄĐĂǀϮǌŵĞŶŶĞũƉƌĞǀĄĚǌŬĞ
^ƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƛŬŽŽƌĚŝŶĄƚŽƌĂϮϰŚͬϳĚŶş

E/KEsza

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

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

52-0101

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

x
x
x

^ŬǀĞůǉŬŽůĞŬƚşǀ
ŽƐƚƵƉŶǉŬŽŽƌĚŝŶĄƚŽƌŶĂƉƌĂĐŽǀŝƐŬƵ
ZŝĂĚŶĂƉƌĂĐŽǀŶĄǌŵůƵǀĂ
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Krehkáči
Neslovníkové slovo krehkáč ozna- sa nevyrába v mliekarni, podnikatelia
čuje ľudí, ktorí si myslia, že rozu- nevyrastajú v inkubátoroch, život sa nemejú veciam, prečo sa dejú a vedia žije za pecou, ale naostro.
všetko vedecky zdôvodniť a sú slepí
Lekár a kňaz, Marek Orko Vácha, vo
voči tomu, čo je záhadné a tajomné. svojej knihe píše: „Ako je niekto spokojKrehkáči politici chcú riadiť spoločnosť ný v zázemí, ako je možné premrhať žia pritom ju ničia, krehkáči ekonómovia vot, premrhať čas, premrhať svoje pesnaprávajú ekonomiku, ktorú sami na- trofarebné nadanie, talent, charizmy,
rušili. Krehkáči lekári liečia to, čo sa vie hrivny, ako je možné zasypať svetlo v
vyliečiť samo a dávajú deťom chemikálie duši odpadkami preflákaného času,
na utlmenie hravosti a energie. Živé sys- ako ľahko je možné odhodiť život do
témy, ktoré nás presahujú, sú komplexné koša, ako moc málo žijeme život, ako
a antikrehké – prirodzené stresory, krízy moc málo venujeme pozornosť životu,
a problémy ich posilňujú, systémy, ktoré napriek tomu, že nič nie je také dôleživytvára človek sú však krehké. Kedysi té ako život. Toto je hriech a je to jediný
chceli ľudia rozkazovať vetru a dažďu a hriech na svete, nežiť život, nevyplávať
aj dnes nám rôzni „vizionári“ rozprávajú na oceán, tárať, potĺkať sa v prístave,
o ďalších revolúciách 4.0.
večne kritizovať kde čo a kde koho, nič
Ochraňujeme svoje deti od nepohody a nevytvoriť, zhadzovať, ohovárať a zhápádov, izolujeme ich od reálneho života, ňať novinky.”
prekonávania prekážok a riešenia probléKrehkáči
teoretimov a ich riešení, dávame im antibiotiká zujú, plánujú a pri
na soplík a zametáme pred nimi cestičky. probléme zmiznú.
Niektorí krehkáči sa psychicky zosypú Antikrehkí
ľudia
po kritike na internete. Kedysi mali mladí sa objavia v čase
namiesto psychológa motyku a namiesto kríz a urobia, čo treinternetu roľu. Netvrdím, že ťažká práca ba. Tí prví sú silní
na poli je to, čo ľudí povznáša a internet v rečiach, tí
je zlo, ktoré škodí. Iba si myslím, že stále druhí v čiviac ľudí žije v akomsi virtuálnom svete. noch.
Ovocie nerastie v supermarkete, mlieko
» Ján Košturiak

Slovenčina naša
Nie
barabizňa, ale chatrč.

pezinsko@regionpress.sk
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Skončila sa éra Andreja Kisku, začala sa doba Zuzany Čaputovej

Prvé slová prezidentky k občanom
Ponúkame vám redakčný výber
najpodstatnejších myšlienok z
inauguračného prejavu prezidentky Zuzany Čaputovej.

vať, mi vyplývajú z ústavy, diktuje mi
ich sľub vernosti republike... Slovenská republika a jej občania si zaslúžia, aby každý, kto je vo verejnej
službe, pracoval pre občanov, a ne„Často som spomínala, že chcem byť slúžil žiadnemu bočnému záujmu...
prezidentkou všetkých občanov... V
Ešte pred pár rokmi sme ako verejtejto slávnostnej chvíli chcem povedať,
že sa budem usilovať byť prezidentkou nosť iba prizerali, ako jedno veľké vevšetkých občanov v inom, oveľa obsaž- rejné obstarávanie za druhým vyhrávanejšom zmysle. Ponúkam odbornosť, jú rôzne schránkové firmy neznámych
ponúkam cit a zdravý aktivistický zá- vlastníkov. Dnes máme zákon, ktorý je
ujem. Ponúkam teda rozum, srdce a v odkrývaní vlastníckych štruktúr firuky... Neprišla som vládnuť, prišla riem obchodujúcich so štátom inšpirásom slúžiť občanom, obyvateľom, ciou aj pre iné krajiny. Zvládli sme to!...
Slovensku...
Ako je Európska únia naším životSlužbu, ku ktorej som sa zaviazala, ným a hodnotovým priestorom, Sevevnímam ako zodpovednosť... Chcem roatlantická aliancia je naším obransvojím prístupom prispieť ku konštruk- ným a bezpečnostným pilierom...
tívnej spolupráci, ponúknuť pokojný
Vážení prítomní, drahí spoluobčaa vecný tón, nevyhnutnú trpezlivosť
a vernosť hodnotám, pre ktoré som nia, ak mám hovoriť o tom, čo nám
do politiky vstupovala. Sľubujem, že bráni, aby sme Slovensko premenili na
sa budem tak, ako doposiaľ, snažiť najlepšiu možnú krajinu pre jej obyvapovzniesť nad osobné útoky a neza- teľov, spomeniem to, čo považujem za
budnúť pri nich, že tu nie som kvôli najdôležitejšie.
nim, ale kvôli službe ľuďom.
Hoci od novembra 1989 uplynulo už
Svoj mandát budem vykonávať slo- takmer tridsať rokov a v republike sa
bodne. Bez podliehania príkazom od veľa zmenilo k lepšiemu, dôstojnosť
kohokoľvek. Jediné príkazy, ktoré ako občanov ešte stále nie je prvým,
hlava štátu chcem a budem rešpekto- ani hlavným prikázaním verejného

PIATOK

28.6.2019

SOBOTA

29.6.2019

zdroj reprofoto red.
života...
Ústava Slovenskej republiky hovorí,
že „ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach“. V praxi by to malo
znamenať, že nik nie je taký bezvýznamný a občiansky zanedbateľný, aby
mohol byť na svojich právach či slobodách ukrátený. Ale malo by to tiež znamenať, že nik nie je ani taký dôležitý
a vplyvný, aby stál nad zákonom...

NEDEĽA

Ďakujem. Köszönöm. Paľikerav. Ďakuju šumňi. Děkuji.

30.6.2019

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Veľký
plán 08:40 Zámena manželiek 09:55 Rodinné
prípady 10:55 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 Rodinné prípady 19:00
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Na plný plyn Akčný ﬁlm MN
15 (Francúzsko-Belgicko) 2017 22:35 D-Tox 00:35
Mentalista 02:05 Monk 02:45 33 životov 04:40
Rodinné prípady

MARKÍZA 06:00 TELEVÍZNE NOVINY
06:55 Priatelia Toma a Jerryho 07:05 Ďateľ Woody 07:15 Zajac Bugs a priatelia 07:30 Scooby-Doo, ako sa máš? 08:15 Tom a Jerry 08:30 Fušeri zo striedačky 10:05 Blbý a blbší 12:15 Policajná
akadémia: Moskovská misia 13:55 Moje bláznivé
dvojča 15:40 33 životov 18:20 Smotánka 19:00
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dospeláci 2 22:35 Vo štvorici po
opici 2 00:40 D-Tox 02:25 Vo štvorici po opici 2
04:00 Moje bláznivé dvojča

MARKÍZA 06:00 TELEVÍZNE NOVINY
07:00 Priatelia Toma a Jerryho 07:20 Ďateľ
Woody 07:25 Zajac Bugs a priatelia 07:30 Blbý
a blbší 09:25 Policajná akadémia: Moskovská
misia 11:05 Moje bláznivé dvojča 12:55 Honba za
slobodou 15:10 Áno, šéfe! 16:55 Dospeláci 2 19:00
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Expendables: Nezničiteľní 3
23:05 Posledná šanca na pomstu 01:05 Na plný
plyn 02:40 D-Tox 04:10 Susedské prípady 04:55
TELEVÍZNE NOVINY

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 ŠTART K ÚSPECHU 08:40 SÚDNA SIEŇ
09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 POLICAJTI V AKCII 12:00
NOVINY O 12:00 12:55 TOP STAR 13:25 SUPERMAMA 14:40 SÚDNA SIEŇ 15:35 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 Slovácko sa nesúdi 2
21:30 VŠETKO ČO MÁM RÁD 23:35 Novembrový
muž 02:00 Akty X 04:05 SÚDNA SIEŇ 04:45 SÚDNA SIEŇ

TV JOJ 05:40 NOVINY TV JOJ 06:30
KRIMI 07:00 NOVINY TV JOJ 07:50 Rýchla rota
Chipa a Dala 18,19,20,21 09:45 Simpsonovci XXVIII. 19,20 10:40 Hoď svišťom 3,4 12:20 SUPER
KARAOKE 13:20 Avatar 16:50 Divoké kočky 19:00
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 DEŤOM ZA VYSVEDČENIE: Neskrotná Americká rodinná animovaná
dobrodružná komédia. MN 7 2012 22:35 MacGruber 00:25 Temné sily 02:35 NOVINY TV JOJ 03:15
KRIMI 03:40 NA CHALUPE 04:25 NOVÁ ZÁHRADA

TV JOJ 05:10 NOVINY TV JOJ 06:00
KRIMI 06:30 NOVINY TV JOJ 07:20 Rýchla rota
Chipa a Dala 22 07:50 Neskrotná 09:50 Perfektné prázdniny 12:00 Dvanásť do tucta 2
14:10 Jeden a pol rytiera 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 Zlato Americký dobrodružný triler. MN 15 2016 M.
McConaughey, E. Ramírez, B. Dallas Howardová,
C. Stoll, T. Kebbell, R. Taylorová 23:25 Sráči 01:30
Krvavé zjavenie 03:35 KRIMI 04:00 NOVÉ BÝVANIE

RTVS 05:45 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 Mám nápad 14:10
Folklorika 14:35 Doktor z hôr 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 Cassovia café 21:30 Cestou
necestou 22:05 Frankenstein 00:00 Doktor z hôr
00:45 Frankenstein 02:45 Dámsky klub

RTVS 06:15 Vtáčí ostrov 06:30 Ferdo
Mravec 07:00 Včielka Maja 07:25 Martinka 07:50
Soﬁa Prvá 08:15 Fidlibumove rozprávky 08:45 Trpaslíci 09:40 Merlin 10:35 On air 11:00 Park 11:40
Šťastní a F.K.Veselý 13:25 Cassovia café 14:35 Poirot: Smrť v oblakoch 16:20 Slečna Marpleová: Tajomstvo sídla Komíny 17:55 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 Včera v noci 00:20 Slečna Marpleová: Tajomstvo sídla Komíny 01:50 Poirot

RTVS 06:10 Správy RTVS „N“ 07:25
Včielka Maja 07:50 Martinka 08:15 Soﬁa Prvá 09:05
Sršne v úli 09:45 Autosalón 10:10 Planéta piesku
11:00 Slovensko v obrazoch 11:30 Svet v obrazoch
11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:45
Poirot: Záhada španielskej truhlice 14:35 Poirot:
Aféra na Viktoriánskom bále 15:30 Bud Bindi 16:10
„Co je doma, to se počítá, pánové...“ 17:45 Hurá do
záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:30 Privátne bankovníctvo 23:35 Poirot:
Záhada španielskej truhlice 00:30 Poirot

PK19-25

Cesta k najlepšiemu možnému Slovensku však nevedie cez žiadne príjemné skratky. To si treba vždy úprimne povedať, aj v takejto chvíli. Ak sa
k nemu chceme dostať, musíme celú
trasu absolvovať poctivo, krok za krokom, ako občania, obyvatelia a spoločenstvo...
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TIP
NA SOBOTNÝ
VEČER

29.6.2019
20:30

DOSPELÁCI 2
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služby, práca, reality
v stráženom a uzavretom areále v Pezinku, Za dráhou 21
- na vozidlo do 3,5t - 20€/mes.*
ໄ0908 979 839
- na vozidlo 3,5t -12t - 25€/mes.*
*(ceny sú bez DPH)
- na vozidlo 12t a viac, 50€/mes.*

PREDAŤ alebo DAŤ DO PRENÁJMU
SVOJ BYT či DOM?
KONTAKTUJTE NÁS!

51-0144

Prenajmeme parkovacie miesta

POTREBUJETE

Lg Fashion

inzercia: 0905 963 035, 0905 593 810

- Elegantná talianska móda
M.R.Štefánika 25, Pezinok
hľadáme

Info na tel. čísle:

0903 456 777

-,+2(ß-/Ǘ!Þß+ß-,7ǲ!&Þß3ßȘ/
2 61,3+&Þß7 Þ7-ÞȘÞ+^ß́ß3ǽ%,"+^ß-)1,3^ß-,"*&Þ+(6

OPERÁTOR VÝROBY
3,"&Șß373
73Ǘ/Șß7* ß
-/Ǘ!ß0ß-,Șǲ1Ș,*
(PRÍJEM TOVARU, ŠTÍTKOVANIE)

85_0430

͠͠ßß͠ - ͠͠ßß
nabor@konstrukter.sk - www.konstrukter.sk

0905 593 810

Spoločnosť
WEINDEL LOGISTIK SERVICE SR
Diaľničná 2, SENEC
Máš skúsenosti s prácou v sklade - pridaj sa k nám!
Máš chuť pracovať a si bez skúsenosti - u nás ich môžeš získať!

Skladník / picker
na jednu zmenu

Náplň práce:
• Práca so skenerom
• Balenie, označovanie, prekladanie
• Kontrola vychystaného tovaru
• Platný preukaz na NZV výhodou
(nie je podmienkou- vieme zabezpečiť)
• Platný zdravotný preukaz zamestnanca v potravinárstve

od 750 Eur brutto
Výhody:
• Firemná kultúra rodinného charakteru
• Doprava zabezpečená z vybraných smerov
• Stravné lístky plne hradené zamestnávateľom
• Výkonnostný bonus
• Školenia
• Práca vhodná pre mužov aj ženy

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle
51-0007

0918 342 807

PK19-25
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51-0142

ASISTENTKU PREDAJA

14
kúpaliská / práca

Všeobecné zásady pri kúpaní
Rakúska spoločnosť Tubes International s.r.o. úspešne pôsobí na slovenskom trhu od
roku 2005, svoj výrobný závod má v obci Horné Orešany - časť Majdánske. Špecializuje
sa na obrábanie hliníkových rúr a opracovanie zváraných hliníkových rúr. Jej odberateľmi
sú firmy ako Gardena, Husquarna, Velux. Viac o firme na http://www.tubes-int.com

HĽADÁME ZAMESTNANCOV NA POZÍCIE

VÝROBNÝ PRACOVNÍK
Náplň práce:
výrobné činnosti pri obrábaní a opracovaní kovových dielcov
drobné údržbové práce na zariadeniach na pracovisku
čistenie a upratovanie pracoviska
zlepšovanie procesov na pracovisku

•
•
•
•

Zdravotné riziká z kúpania
Verejné kúpaliská by nemali s
ohľadom na ostatných navštevovať
Zásady kúpania na prírodných ľudia, ktorí trpia prenosným ochorevodných plochách
ním, majú hnisajúce resp. otvorené
Nevstupujte do neznámej stojatej rany na koži, zápaly očí či hnačkové
či tečúcej vody. Do vody vstupujte ochorenia alebo vykazujú ich prípostupne a vyhýbajte sa prudkému znaky. Vznik ochorení z kúpania
ochladeniu organizmu. Do hlbokej hrozí najmä na kúpaliskách, kde sa
vody by sa mali odvážiť iba zdatní neodborne vykonáva dezinfekcia
plavci. Nepreceňujte svoje schopnos- vody, prekračuje povolená kapacita a
ti a sily. Nevstupujte do zelenej vody nedodržiava jeho prevádzkový porias premnoženými riasami či sinicami dok. V prípade prírodných vodných
a nahromadeným odpadom. Nekúp- plôch môže kontaminácia pochádzať
te sa vo vodách, kde sa zhromažďuje aj z odpadových komunálnych vôd,
vodné vtáctvo a v okolí ktorých ste ale aj nekontrolovaného hromadenia
odpadov.
našli uhynuté vtáky alebo zvieratá.

•
•
•
•
•

Ponúkame:
dlhodobé zamestnanie v stabilnej firme
celkový príjem od 700€ do 1100€ (základná mzda 3,30€/hod
+ individuálna prémia do 0,60€/hod + dochádzkový bonus 33€/mes
+ ďalšie bonusy a odmeny)
vernostný bonus už od 2 rokov práce vo firme
dovolenkový a vianočný bonus
2% dôchodkové sporenie do 3. piliera
stravné lístky v hodnote 3,90€/lístok (zamestnanec platí 0,80€/lístok)
športové a kultúrne firemné akcie

•
•
•
•
•
•
•

V prípade záujmu nás kontaktuje na tel. +421 948 636 073
alebo e-mailom na irena.stibrana@tubes-int.sk

» Zdroj: ÚVZ SR
HĽADÁME

0905 333 000

Plat: 4,-€/ h. Dlhý - krátky týždeň. 12-h. smennosť.
51-0124

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0017

garancia platu 1000 €/mes.

s organizač. schopnosťami,
do prevádzky na
Zochovej chate.

upratovačku
- chyžnú

ÛAŠNÍK - ÛAŠNÍÛKA

s praxou

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

samostatnú, vitálnu

príjme do TPP na pozíciu:

kuchára

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

HĽADÁME

Bistro Famílja v Pezinku

samostatného, vitálneho

prijme do TPP aj živnostníkov

24-0073

Zásady pre verejné kúpaliská
Pred každým vstupom do bazénu
sa osprchujte a prejdite brodiskom.

Požadujeme:
ukončené SOU alebo SŠ, prednostne technické zameranie
práca je vhodná aj pre absolventa
prax v strojárskej výrobe je výhodou
ochotu pracovať v 2-zmennej prevádzke
zodpovedný prístup, pracovitosť, manuálnu zručnosť

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

s organizač. schopnosťami,
do prevádzky na
Zochovej chate.

0905 333 000

51-0124

Preto navštevujte kúpaliská s povolenou prevádzkou a pred ich návštevou sa informujte o ich aktuálnom
stave. Určite nenechávajte deti bez
dozoru dospelej osoby. Dodržiavajte
prevádzkový poriadok kúpaliska. Po
každom kúpaní sa čo najskôr dôkladne osprchujte a prezlečte do suchého
oblečenia.

Pred vstupom do bazénu si všimnite farbu vody, zákal či zápach, resp.
plávajúce nečistoty na hladine. Nekúpte sa vo vode, ak zapácha po moči
alebo výrazne po chlóre, na stenách
bazéna sú slizovité povlaky resp. sú
steny a dno bazéna poškodené. Nevstupujte do bazénu ak viete, že máte
prenosné ochorenie. Používajte WC a
dodržiavajte zásady osobnej hygieny.
Rešpektujte výstražné značenia pri
bazéne. Neskáčte do vody tam, kde
je to zakázané. Môžete ublížiť nielen
sebe, ale aj iným ľuďom.

51-0146

Kúpanie a pobyt na kúpaliskách
je ideálny pre zdravých jedincov.
Najbezpečnejšie je kúpanie na
oficiálne prevádzkovaných kúpaliskách a na vodných plochách,
ktorých kvalita je monitorovaná
orgánmi verejného zdravotníctva.

príjme do pracovného pomeru

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*

Buď súčasťou našej
montážnej partie v Bratislave
Ponúkaný plat od 1000-1200 €
v závislosti od výkonu
Osádzanie brán, montáž prístupových
systémov, poštových schránok,
murárske vysprávky

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

Vodičský preukaz skup. B nutnosťou !

PK19-25
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51-0087

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

52-0093

Životopis zaslať na email: marpol@marpol.info

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

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

STAJAN SLOVAKIA
PRIJME:

MUŽOV AJ ŽENY

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

� MONTÁŽ PODLOŽIEK,
PRUŽINIEK, GUMIČIEK...

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

(jednoduchá a fyzicky nenáročná
práca zameraná na zručnosť)

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Facebook: aiwsk

32-0063

33-0025

www.aiw.sk

UBYTOVANIE ZDARMA
+ STRAVNÉ LÍSTKY
KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

85_0410

�3,85€/HOD. + 150€ BONUSY
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU
+ 1,20€/HOD. NOČNÁ�
Miesto práce: MYJAVA

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!

Kontaktujte nás:
distribucia.pk@regionpress.sk
85_0418

HĽADÁ
ŽIVNOSTNÍKOV

pre dlhodobých zákazníkov
v Nemecku na pozície:

1SFCMJäÝJFJOGPSNÈDJF
OÈTQSPTÓNLPOUBLUVKUF
t̓
t̓̓
tKBOTVUPS!JGBNSFEF
tTUFGBOTVUPS!JGBNSFEF

Ponúkame Ti príležitosť stať sa členom nášho tímu.

t.0/5²3TUBWFCOâDILPOÝUSVLDJÓIÈM
t.0/5²3.&$)"/*,QSFÞESäCVWZTPLP[EWJäOâDIQMPÝÓO
t.0/5²3[BSJBEFOÓLPOÝUSVLDJÓOÈLMBEOâDIBVUPNPCJMPW
t&-&,53*,«3TQMBUOâNPTWFEŘFOÓNfBäf
6CZUPWBOJFISBEFOÏTQPMPŘOPTƃPV

hľadá CNC operátorov
do Nemecka

Základná mzda 650,-EUR
Hrubá mzda od 1.000,-EUR

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

INFORMÁCIE O PRÁCI

0905 44 81 83

v.berkovic@pongratz.sk

PONGRATZ s.r.o.
34-0112

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 12,50€ netto
nástup možný ihneď

operátorov CNC strojov a zváračov
45-0201

0ENFOBPEȽ

Rozširujeme rady našich spolupracovníkov a prijmeme

PK19-25

Dolná 2066, 900 01 MODRA, okr. PEZINOK
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51-0151

85-0005

IFA – mre SK s.r.o.

0905 963 035

51-0148

85 0026
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EDITORIÁL / SLUŽBY

OBNOVA STRIECH

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská firma

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE !

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
NON STOP lin
BITÚMENOVOU LEPENKOU
ka
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

0944 720 932

t ZÁRUKA MINIMÁLNE
20 ROKOV
VYKONÁVAME OPRAVY:
t
NAJLEPŠIA
CENA
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
t ŽIADNA ZÁLOHA
obnova plochých striech technológiou COPERNIT t PRVOTRIEDNA
záruka minimálne 20 rokov
KVALITA

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

terasy

zimné záhrady
splátky od 35 €

Týždeň na
m
Chorvátsko
Pagu aj
s dopravou

splátky od 149 €

splátky od 98 €

ZĽAVY NA JÚN 35%

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

PK19-25

63-0102

www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 350 €
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TEL: 0948 479 714
www.daka.sk

409 €
249 €

94-0106

-39%

