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PEZINSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 21 000 domácností

Škodlivá slepota

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

Nevidiaci ľudia, ktorým osud vzal
zrak, sú často požehnaním spoločnosti.
Dávajú jej aj iné „pohľady“ na život,
ako tie bežné, ktoré poznáme z médií či
z osobných životov. Umožňujú jej vidieť
to, čo je pre ňu bežne neviditeľné a často
preto ňou obchádzané. A hlavne z toho
dôvodu by ľudia bez funkčného zraku
mali pútať viac pozornosti Vidiacich,
najmä vidiacich politikov, ale aj majiteľov a prevádzkovateľov budov, dopravcov, architektov, samosprávy. To je však
problém celej spoločnosti, spoločenstva
ľudí, ašpirujúceho na civilizáciu.
Iným problémom je slepota vidiacich. Veľmi vážnym problémom, stavom,
priamo ohrozujúcim demokraciu, princípy právneho štátu a ideály slobody. Slepota, ktorá ich zaviedla do ich vnútornej
tmy, neschopnosti vidieť realitu a žiť doživotne už len v nejakých predstavách.
Slepota, veľmi intenzívne podporovaná
dezinformačnými webmi, hlúposťami,
vydávanými za pravdu, dávno prežitými
dogmami a fanatizmom. A, samozrejme,
mnohými inými „...izmami“, ktorých,
veľmi sme v to dúfali, sme sa chceli zbaviť už v období politicko-spoločenských
zmien v bývalom Česko-Slovensku. Aj
keď dnes táto charakteristika začiatku

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Holubyho 35, PEZINOK Tel.: 0903 82 82 30

Najlepší výber KOTLOV

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

po - pia: 10.00 - 17.00

www.windorpezinok.sk

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

PLASTOVÉ OKNÁ
a DVERE

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

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

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

NAJLEPŠIE
CENY
V MESTE

KOBERCE - PVC

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

www.slovakiatap.sk

51-0006

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

www.lock.sk
lock@lock.sk

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

na koberce 200x290 mm

PK19-27

OKIEN

0903 791 159

Bezpečnostné dvere a uzamykacie systémy

- 30% zľava
Pokládka, dovoz

Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov

0903 818 222

- 40% zľava

PREDAJ • SERVIS • PORADENSTVO

na všetky shyggy
shaggy koberce

1

ROZUMIEME BEZPEČNOSTI
51-0068

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

51-0004

PREDAJ
AJ NA SPLÁTKY

júl
Akcia

« Klampiarstvo
« PokrývaÜstvo
« Izolácie striech

94-0091-1

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

24-0012

VÝMENA ĒELNÝCH SKIEL

24-0019

aj na splátky

NON - STOP servis 0905 754 798

24-0006
24-0013

ໄ0904 097 200

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

deväťdesiatych rokov znie už iba ako
prehnaný eufemizmus. Práve vďaka
tým neochotným vidieť. Tým slepým fanatikom. Všetkým tým, ktorí odmietajú
kritizovať to, čo je podložené faktami,
volajúcimi po kritike, dokonca aj faktami
takých inštitúcií ako je Národná banka
Slovenska, Štatistický úrad SR či európsky štatistický úrad Eurostat.iba pre to,
že „je to hanobením Slovenska“.
Slovensko sa s týmito slepcami
vpred nikdy nepohne, naopak, zdá sa,
akoby najmä ich pričinením a neschopnosťou vidieť pravdu začalo cúvať. Morálne, hodnotovo, eticky, civilizačne.
Život a jeho realitu treba vidieť, nemožno
žiť s obráteným zrakom a v nostalgii za
čímsi, čo už všetky civilizácie v Európe
dávno odmietli. Nemožno si klamať, že
všetko je v poriadku, keď jednoducho – v
poriadku je iba máločo. Nemožno milovať Slovensko tak, že odmietame vidieť chyby jeho politikov a ekonómov. To je,
akoby sme milovali dieťa
a odmietali ho vychovávať.
Krkavčia láska, duchovná slepota.
Veľa šťastia vám!

51-0057

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

24-0046

Ušetrite až polovicu !!!
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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

Hádanky
Peter Kuna

Montáž - kompletáž vodoinštalačnej sanity
a kúpelňového nábytku
Odborné poradenstvo

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
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

51-150

ELEKTROINŠTALÁCIE
bleskozvody, prípojky, revízie

0903 908 807

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

» Aký je rozdiel medzi privatizérom a robotníkom?
Privatizér nič nerobí a robotník nič nezarobí.

» Viete, aký je rozdiel me-

dzi veselým a smutným
paroháčom?
Veselý o tom ešte nevie.

» Otázka, na ktorú ani Go-

ogle nepozná odpoveď:
Čoho je na Slovensku viac
- dier v syre alebo dier v
zákone?

» Aká je najlepšia metóda

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

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

Frézovanie

komínov

• 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

k určeniu pohlavia dieťaťa?
Pôrod.

»

Kedy môžeš mať pocit,
že ťa všetci maximálne ignorujú?
Keď sa ti ani dvere na fotobunku neotvárajú.

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

ktorý má jemné ruky?
Rukojemník!

51-0036

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

www.pksanita.sk
peter.kunik@gmail.com 0948 120 013

» Viete, ako sa volá človek,

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

51-0018
51-0009

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

kým vyšetrovateľom a tí by im išli po krku
tiež. ... a to je ich nočná mora.
Preto robia spolu všetko, aby nás
utopili a mohli sa tak po voľbách vyhovoriť ako Bugár či Procházka „musíme
sa obetovať Za ľudí“. Preto rozbíjajú náš
poslanecký klub a lákajú na neodolateľné
ponuky. Preto zneužívajú spriaznené médiá ... a nám neostáva iné, ako urobiť všetko preto, aby sa im tento perfídny plán na
odpustky pre zločincov nevydaril.
ps. Presne toto isté skúšali na nás aj
pred 4 rokmi. Rovnako vtedy na mne a
OĽANO nezostala ani nitka suchá. Zverejňovali prieskumy, že budeme mať 4,5%,
5%... ale nakoniec im to nič neosožilo.
Ľudia nás v štichu nenechali a mali sme
presne dvojnásobok = 11% podporu od
ľudí. Rozdiel medzi
vtedy a dnes je len
jediný - vtedy sme
sa v klube zomkli,
ale teraz niektorí pokušeniu neodolali a
dezertovali na druhú
stranu. Bude to o to
ťažšie, ale zvládneme
to, nebojte;o)

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

»

Čo vznikne ak porovnáme platy a ceny na Slovensku?
Bieda.

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

» Aký je rozdiel medzi šachistom a alkoholikom?
Žiadny. Obaja sú väčšinou
v inom svete a občas na
ťahu.

» redakcia

PK19-27
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51-0070
51-0075

Kollárova 12
PEZINOK
pezinsko@regionpress.sk

Asi ste si všimli,
že posledné dva
týždne noviny a
časopisy Penty vo
veľkom vedú špinavú kampaň proti
mne, mojej rodine
a nášmu hnutiu OĽANO. Zároveň sa až
okato snažia zvelebovať Kisku a obhajovať jeho mimoriadne neférový krok s Veronikou Remišovou. Penta má totiž veľmi
jednoduchý, ale o to zákernejší plán na
novú vládu národného zmierenia KISKA
+ PS/SPOLU + SMER bez Fica + DRUCKER.
Zmierenie, ktoré si zavrie oči nad zlom,
ktoré sa stalo, ktoré urobí hrubú čiaru a
bude vzhliadať už len k svetlým zajtrajškom „bez hádok a škriepok“.
Majiteľ Penty Haščák je dnes totiž „na
prášky“. Veľmi sa obáva, že kvôli vyšetrovaniu Gorily na dlhé roky pôjde do chládečku za kámošom Kočnerom a rovnako
ako Bašternák príde o všetok svoj majetok
... to je dôvod, pre ktorý dnes z pozadia hrá
Haščák najväčšiu hru svojho života. To je
dôvod, že médiá Penty robia všetko, aby
nás utopili a Kisku a spol. potlačili dopredu.
Vie, že s nami by sa Haščák nedohodol. Vie, že by sme išli po korupčníkoch
ako pes po údenom a v base by skončili
mnohí. Že by sme dali úplnú slobodu všet-

OC PLUS, PEZINOK
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PENTA PLÁN SO SLOVENSKOM
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domácnosť, služby, reality
Prenajmeme parkovacie miesta

www.momentum.sk 0908 698 322

51-0144

ihneď

obchodné
priestory

v centre Pezinka
na Jesenského ul. 23

HB - GASTRO

0905 249 088

51-0075

75-24

68-06

HODINOVÝ MANŽEL

PRENAJMEM

24-0004

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.*

Pezinok

Najlacnejšie gastro produkty v okolí

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

0948 446 249

Kamenárstvo GRANIT
0905 618 949
RajÊek Pavol
0905 618 949

Zabezpečujeme zber prázdnych 4l sklenených pohárov.

OPRAVY A REKONŠTRUKCIE
STAVEBNOKAMENÁRSKE PRÁCE

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

Holubyho 73
902 01 Pezinok

PORADÍME
NAVRHNEME
ZREALIZUJEME

51-0060

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

51-149

Ceny sú bez DPH.

z
O
vo M
do DAR
ZA

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

PK19-27
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PREDAJGA
PREDAJGA
MATERIÁLOM
SSINŠTALANÝM
INŠTALANÝM MATERIÁLOM

51-0128
51-0128
51-0231

PEZINOK, Silvanová 2/A

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

04 BYTY / prenájom
»Súrne hľadám podnájom
v PK 0903 718 726.
»Hľadám podnájom 1-2 izb.
byt alebo byt v rámci RD v
PK, 0948 775 230.
»Prenajmem v centre PK 1
izb. polozariadený byt 30
m2, 340 €/mes. vrátane
energií, 0910 38 23 40.
»Ponúkam pekný 2 izb. byt
pre náročného v PK, 0944
576 940, 0903 591 536.

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

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

• Podlahové kúrenie
• Sanita - montáž

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

Obhliadky a zameranie
ZADARMO

»Darujem mačiatka, 0940
890 532

MATERIÁL so zľavou

0904 285 359

13 RÔZNE / predaj

Požiadavky:

15 HĽADÁM PRÁCU

t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

»Som študentka. Rada
vyvenčím a postarám sa
o vášho psíka / mačku aj
počas dovolenky ... len v PK,
0905 963 035.

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

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

SPOMIENKY
»Dňa 15.7.2019 uplynie 10
rokov od úmrtia našej drahej Helenky Martinkovičovej. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. S
láskou spomínajú manžel,
deti, vnúčatá, rodina.

KAMENÁRSTVO KAJAL
(medzi Galantou a Šaľou)

vás pozýva na výstavu

NÁHROBNÝCH KAMEŇOV

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

najširší výber v širokom okolí
zľava až 500€ na vystavené
náhrobné kamene

07 REALITY / iné
»Kúpim garzónku - 1 izb. byt
v PK alebo v Modre 0903
718 726.
»Dám do prenájmu garáž v
PK Záhradná, 0910 945 710.
»Kúpim byt v PK - Juh, Muškát, Sever, 0911 382 290.
»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.

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim ľudové kroje 0902
708 047.
»Predám harmoniku HOHNER VERDI 80b, 0902 425
058.

[UPIP[ÈLMBEOÈ[MPäLBN[EZPEû QSÓQMBULZEPû

06 POZEMKY / predaj

otvorené denne od 8°° do 17°°

0948 312 754

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.

Chcete si
podať
inzerát?

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.

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

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

Mzda od 800 € - 1 100 €

05 DOMY / predaj

Občianska
riadková
inzercia
08 STAVBA

• VODA
• ODPAD
• KÚRENIE

www.kamenarstvokajal.sk

03 BYTY / predaj

0911 990 463

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

36-0009

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim Škoda 110R, Garde
alebo Rapid aj nepojazdné
bez papierov. 0904 527 918
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/ Diely-DOHODA ISTÁ
0908 205 521.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

52-0106

01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám Renault Megane 1,6 benzín 2012, biely,
60.000 km, havarovaný
0917 903 253.

PALIVOVÉ DREVO

Slovenská Grafia a.s.

24-0066

Občianska
riadková
inzercia

16-0233

4
práca, služby
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PLECHOVÉ GARÁŽE
www.kupdodomu.sk

59-0207

voliery pre psov

0905 20 70 59

prijme do pracovného pomeru na pozíciu:

ZÁVOZNÍK na smetiarske vozidlá

ING. KUBAŠKA

pre lokalitu Pezinok a okolie
Mzda: 4,50 € brutto
Termín nástupu: ihneď

• UPRATOVANIE

Marius Pedersen, a. s., Viničnianska cesta 25, Pezinok 902 01, alebo e-mail:
turanska.m@mariuspedersen.sk, kontaktná osoba: p. Turanská, 0902 999 489

51-0032

0908 437 079

Žiadosti so životopisom zasielajte na adresu:
52-0008-1

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

EUROOKNÁ A DVERE

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

POLIENKA aj GUĽATINA

AKCIA!

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

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

16-0233

0917 649 213

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
æ$/Ô=,(

KAMENÁRSTVO PEŠKO
ໄ0908 5
588 877

Hlavná 421, Vištuk

kamenarstvo.pesko@gmail.com

PONÚKAME KVALITU
ZA VÝHODNÉ CENY

PK19-27
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24-0024
24-0032

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

16-0029

PALIVOVÉ
DREVO

6
práca

»“Odišiel si tíško a niet Ťa
medzi nami, v srdciach našich žiješ spomienkami.“
Dňa 3.7.2019 sme si pripomenuli nedožité 65. narodeniny Stanislava Daniela.
Kto ste ho poznali venujte
mu prosím tichú spomienku. S láskou a úctou spomína manželka Mária, dcéra
Monika, syn Stano s rodinami a ostatná rodina.

Spoločnosť
WEINDEL LOGISTIK SERVICE SR
Diaľničná 2, SENEC
Hľadáme pracovníkov do nášho tímu

Pracovník na úseku balenia cukroviniek
Náplň práce:
ોBalenie cukroviniek
ોStavanie papierových stojanov na cukrovinky
ોKontrola produktov
ોPáskovanie
ોDodržiavanie prísnych hygienických a bezpečnostných zásad

HOTEL VINÁRSKY DOM ฏฏฏ
ponúka prácu

CHYŽNEJ

od 635 Eur brutto

prax výhodou, od 650 € + odmeny

Výhody:
ોFiremná kultúra rodinného charakteru
ોDoprava zabezpečená z vybraných smerov
ોStravné lístky plne hradené zamestnávateľom
ો13. plat
ોŠkolenia
ોPráca na 2 zmeny (8 hodín)
ોPráca vhodná pre mužov aj ženy

ฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏ

Životopisy posielajte na:

office@vinarskydom.sk
alebo info: 0904 893 624

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle

0918 342 807

51-0007

»“Sú veci, ktoré nemôžeme
mať, sú slová, ktoré nemôžeme povedať. Ale máme
spomienky, ktoré nám nik
nemôže vziať.“
Dňa 1.7.2019 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia
manžela, otca, dedka a
brata Petra Kravarčíka a v
januári 2019 uplynulo 10
rokov od úmrtia našej milovanej mamičky a babičky
Anny Kravarčíkovej. S láskou a úctou spomína celá
rodina. Kto ste ich poznali,
venujte im tichú spomienku.

na TPP

51-0153

Občianska
riadková
inzercia

Spoločnosť
WEINDEL LOGISTIK SERVICE SR
Diaľničná 2, SENEC
hľadáme do pracovného pomeru

ÚDRŽBÁR

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

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*

od 950 Eur brutto (v závislosti od skúseností)
Výhody:
ો Práca na 2 zmeny (víkendy voľné)
ો 13. plat
ો Školenia
ો Stravné lístky plne hradené zamestnávateľom
ો Zvozová doprava zabezpečená z vybraných smerov

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

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle

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

0918 342 807

PK19-27
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Kontakt pre záujemcov: telefón: 0901 905 523
e-mail: kurtisova@machhydina.sk

51-0087

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PK medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

príjme do pracovného pomeru

OŠETROVATEĽA HYDINY

51-0007

Chcete si
podať
inzerát?

Náplň práce:
ો Vykonávanie pravidelnej preventívnej údržby
ો Nastavenia strojov na dennej, týždennej a mesačnej báze
ો Oprava a údržba strojov pre balenie potravinárskeho tovaru
- elektrická a aj mechanická časť
ો Zodpovednosť za kompletný proces údržby, bezporuchový
a bezpečný chod strojov a zariadení
ો Vzdelanie v odbore výhodou, prípadne skúška odbornej
spôsobilosti v elektrotechnike §21 al. 22 vyhlášky 508/2009 Z.z.

7
služby, okná-dvere

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

ZÁHRADNÉ DOMČEKY

Od zákl ado v až po stre chu ...

promontglass@promontglass.sk

0918 623 064

PRÍSTREŠKY PRE AUTÁ

www.promontglass.sk

0915 135 811

ODVOZ ODPADU KONTAJNERMI

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

stavebný ો bio ો komunálny ો zmiešaný

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM

www.cevarom.sk
w

51-0084

ROLETY
ZipScreen
Slovenčina naša

Nie je ješitnosť, ale samoľúbosť.
Nie je krabica, ale škatuľa.
Nie kasa, ale pokladnica.

www.pemont.sk

Čistenie kanalizácie

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

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

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

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

-12%

Pezinská havarijná služba

NON - STOP 0949 177 200

PK19-27
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Tieniaca technika aj pre strešné okná.

w w w. ceva ro m . s k

akcia platí
do konca
júla

51-0084

0917 373 326

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

24-0035

DOVOZ: štrk • piesok • makadam • zemina

51-0052

VONKAJŠIE
ŽALÚZIE

22
rokov

RÁMOVÉ ZASKLENIE

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

87-0009

PROMONT GLASS s.r.o.

8
na rovinu / služby

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

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

Facebook: aiwsk

85-0005

www.aiw.sk

32-0077

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!

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

splátky od 35 €

rámové
bezrámové

ZĽAVY AŽ DO 30%

0948 787 777 | www.balkona.eu

A
C
Á
R
P
O
ÉH
ŽD
PRE KA

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

IENKY

0905 552 537
0915 971 823

85_0449

OPERÁTOR
VÝROBY / ČR
VODIČ VZV / ČR
KONTROLÓR
KVALITY / ČR
VÝROBA UPRATOVACÍCH
POTRIEB / ČR
KÉ BRIGÁDY
PONÚKAME ŠTUDENTS
DOPR
UBYTOVANIE a

splátky od 98 €

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

INTERIÉRY NA MIERU, KDE OBLE,IEME VAŠE OKNÁ, STENY AJ PODLAHU

CALL CENTRUM:

V, ŽENY aj PÁRY
VHODNÉ PRE MUŽO AVA zabezpečené

zasklievanie terás

splátky od 149 €

63-0054

balkóny

AKO?
ZAMERIAME
NAVRHNEME
ZREALIZUJEME
Pezinok, Kollárova 12
tel.: 0905 28 22 15
Àý

NOVINKA NA LETO, PRÍPRAVA NA ZIMU

TEKUTÉ HODVÁBNE TAPETY,

NANESIE AJ ŽENA, V LODIČKÁCH AJ S DEŤMI

Kontaktujte nás:

0905 963 035

HARMÓNIA V BYTE, HARMÓNIA V DUCHU ǧ TU NÁJDETE RIEŠENIA AKO ZÚTULNIh SVOJE BÝVANIE

PK19-27
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51-0157

distribucia.pk@regionpress.sk

