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PEZINSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 21 000 domácností

Robme svet lepším!

PREDAJ • SERVIS • PORADENSTVO
ROZUMIEME BEZPEČNOSTI

Hľadám osobného asistenta/-tku
pre ZŤP 48 r. muža, nástup od septembra
0908 88 19 88, 0902 695 899

24-0012

0903 818 222

51-0057

« Klampiarstvo
« PokrývaÜstvo
« Izolácie striech

STAVEBNÁ FIRMA REALIZUJE
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

pre deti od 6-14 r.

5. - 9. august 2019

INFO: 0910 993 058

46-0020

NON - STOP servis 0905 754 798

ໄ0904 097 200

V ponuke:
čevapčiči, cigánska, klobása,
špíz, kuracie prsia, miešané
mäso, bôčik, grilované kura,
prasiatko, šaláty, prílohy ...

aj na splátky

51-0057

BALKAN GRILL
ne - št 10:30 - 23:00
pia - so 10:30 - 24:00

lock@lock.sk

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

LETNÝ TÁBOR
od 7:30 - 16:00 h
Pezinok, Lamanita
cena 90€

Novootvorená reštaurácia

ໄ 0951 190 552

www.lock.sk

denný

24-0080

0903 740 740

(bývalá diskotéka JAMA)

Bezpečnostné dvere a uzamykacie systémy

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

VÝVOZ ŽUMPY

Pezinok, ul. Farská 14

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

94-0091-1

me nájsť sami seba. Nájsť svoje ja, svoju
občiansku hrdosť a statočnosť každého
z nás. Najskôr sa osloboďme sami v
sebe od propagandy, masového, každodenného a všadeprítomného šírenia
lží, od nenávisti voči nepoznanému a
cudziemu, ako aj od závisti čohokoľvek
komukoľvek.
Jediné, čoho sa obávajú mocní,
dočasne mocní, je vnútorná sloboda
každého z nás. Sloboda je ich nočnou
morou. Slobodné myslenie, slobodné
vyjadrovanie a slobodné rozhodovanie
sa. Dokonca – absolútne nepredstaviteľná pre mnohých našich samozvaných
„prvých medzi prvými“ je predstava, že
by ľudia aj slobodne konali.
Viem, je leto, dovolenky, hry. Zarobiť si na chlieb príde zas až po ňom. Ale
čo tak využiť ten voľný čas aj na premýšľanie? Politici sa od septembra chystajú
na predvolebné kampane.
Teda na to, ako nás a čím
zas oblafnúť. Je teda čas
už teraz túto schému trochu vylepšiť. Nikto iný ako
my to za nás nespraví.
S pozdravom –
užitočné trávenie
dovoleniek

24-0006
24-0013

Všade okolo nás však počuť aj večne
vyrušujúcich krikľúňov, ich bezobsažné výkriky, hádky, ich nenávisť voči nepoznanému a hlavne – inému. Vidíme
zo všetkých strán a mocenských pozícií ich arogantné tváre s blazeovaným
úsmevom (pre neznalých tohto dosť
nepoužívaného slova – blazeovaný je
ten človek, ktorého nič neteší, nezaujíma, ktorý pociťuje nudu, je presýtený
dostatkom, znudený z neho a neraz aj
zhýralý – veď aj hárem už u nás možno legálne a najmä „so cťou a uznaním“ mať). Majú desiatky žien a detí
a vykrikujú o rodine, majú nepoctivo
nahrabané majetky a kážu o poctivej
práci, topia sa v bohatstve a občanov
presviedčajú o potrebe skromnosti.
Médiá ich majú v mimoriadnej obľube,
veď bez týchto „hercov“ by sa nepredali. Nebola by šou.
Urobme tento náš malý, päť a
pol miliónový slovenský svet lepším!
Netreba na to veľa. Ani revolúcie, ani
státisícové demonštrácie, zas v záujme
niekoho v pozadí, presne tak, ako to
bolo pred tridsiatimi rokmi. Potrebuje-

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

24-0081

Toto leto je akési hlučné. A nielen na
kúpaliskách, to napokon k letu patrí
a je to tak správne.

Najlepší výber KOTLOV

www.topkrby.sk

Od 11:00 - 15:00

Denné menu č. 1

4,90€

Polievka podľa ponuky
+ porcia grilovaného mäsa

4,90

€

PK19-30

45-0027

Donáška jedla v Pezinku ZADARMO.

alebo
24-0076

+

TOP KRBY s.r.o., Pezinok, Myslenická 21
Tel.: 033/641 36 82, 0903 427 371, 0905 986 610
E-mail: info@topkrby.sk
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MONTÁŽ A PREDAJ
KRBOV

51-0165

Denné menu č. 2 Pljeskavica
ica

2
politická inzercia / Služby

Modra

Pezinok

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

PALIVOVÉ
DREVO

predseda hnutia OĽANO

ODVOZ ODPADU KONTAJNERMI
stavebný ો bio ો komunálny ો zmiešaný

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

DOVOZ: štrk • piesok • makadam • zemina

0917 373 326

Kože vykupujeme vysušené, bez hláv
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

0,20

www.pemont.sk

Tureň-samoška . . . . 12,40 hod.
Kostolná p/D-KD . . 13,00 hod.
Hr. Borša-Coop . . . . 13,20 hod.
Reca-Coop . . . . . . . . 13,45 hod.
Boldog . . . . . . . . . . 14,00 hod.
Blatné-kostol . . . . . 14,20 hod.
Šenkvice-Coop . . . . 14,40 hod.
Višťuk-h. Mizera . . . 15,00 hod.
Báhoň. . . . . . . . . . . 15,20 hod.
Budmerice . . . . . . . 15,40 hod.
Jablonec . . . . . . . . . 16,00 hod.

PK19-30

75-24
45-0017

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

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

králik s liečivom, nosnice,
brojlery a kačice, bažant,
ovce, kozy, ošípané, husi,
morky, psy

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
38
22.8. , 12.9. , 3.10. , 24.10. ,
14.11. , 5.12. 2019 ••• 16.1. 2020
Lehnice-trhovisko . . . 9,00 hod.
Kvetoslavov. . . . . . . 9,20 hod.
Hviezdoslavov . . . . . 9,40 hod.
Alžbetin dvor. . . . . 10,00 hod.
Štvrtok na Ostrove 10,20 hod.
Miloslavov . . . . . . . 10,40 hod.
Vlky. . . . . . . . . . . . . 11,00 hod.
Tomášov-KD . . . . . . 11,20 hod.
Malinovo-samoška . 11,40 hod.
Zálesie . . . . . . . . . . 12,00 hod.
N. Dedinka-pošta . . 12,20 hod.

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

NOVINK
Slovenské obleky OZETA neo

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM

POLIENKA aj GUĽATINA

0917 649 213

» Igor Matovič

3,70 € / ks

4

51-0018
51-0009

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

7

PREDAJ
MLÁDOK

18-týždňové
vždy v PIATOK v týchto termínoch:
9.8. , 30.8. , 20.9. , 11.10. ,
----- , 22.11. , 13.12. 2019

Cerová. . . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Prievaly . . . . . . . . . . 9,15 hod.
Pl. Mikuláš-kostol . . . 9,35 hod.
Plavecké Podhradie 9,50 hod.
Sološnica . . . . . . . . 10,10 hod.
Rohožník . . . . . . . . 10,30 hod.
Kuchyňa . . . . . . . . . 11,00 hod.
Pernek . . . . . . . . . . 11,15 hod.
Vinosady . . . . . . . . 12,00 hod.
Dubová . . . . . . . . . . 12,20 hod.

2

Častá-trhovisko . . . . 12,35 hod.
Doľany . . . . . . . . . . 12,50 hod.
Štefanová . . . . . . . 13,05 hod.
Dlhá . . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Košolná . . . . . . . . . 13,35 hod.
Suchá nad Parnou. 13,50 hod.
Dolné Orešany. . . . 14,10 hod.
Horné Orešany. . . . 14,30 hod.
Lošonec . . . . . . . . . 14,50 hod.
Smolenice . . . . . . . 15,05 hod.

46-0020

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

>> Auto bude stáť na stanovišti alebo Obecným úradom 10 minút <<

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

volal, nikto nenapísal mail, nikto neposlal správu - a oni si len tak vymysleli blud. Po druhé - minulý rok sme
prepustili ľuďom zo „Za slušné Slovensko“ tri piatky na prvé protesty po smrti Jána a Martiny. Stačil jeden telefonát,
pustili sme, bez akejkoľvek náhrady.
Po tretie - „Za slušné Slovensko“ už
dávno nie je občianska nezávislá organizácia - lebo počas protestov umožnili
vystupovať len jediným politikom, z
tých správnych strán - z PS/SPOLU a od
Kiskovým Za ľudí. Po štvrté - roky minulé sme organizovali rovnako oslavy
Novembra a akosi nikto nemal záujem
nám pomôcť - len teraz, pred voľbami,
zrazu už my právo nemáme, lebo vraj
po novom len ľudia zo „Za slušné Slovensko“ môžu rozhodovať, kto môže
robiť oslavy Novembra.
Je mi to ľúto. Nečakal som tak arogantné a povýšenecké správanie od
ľudí, ktorí vraj bojujú za slušnosť. Natrvdo klamať v dôležitej veci, nie je vôbec
slušné, ale podlé.
Nežná revolúcia
aj Námestie SNP
patrí všetkým ľuďom, bez ohľadu
na to, koho volili či
nevolili. A takú oslavu spravíme.

VOLAJTE 0907 893 351 • 0907 684 441 • 0915 252 372 • 0905 345 352

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Zrejme ste postrehli - ako sa na
mňa opäť spustila
nenávistná lavína. Buchli si skoro
všetci liberálni novinári, noví spasitelia z nových
politických strán a najmä ľudia zo „Za
slušné Slovensko“. Čo sa stalo? Podľa
nich som si dovolil arogantnú nehoráznosť. Dovolil som si totiž - presne podľa
zákona - 6 mesiacov vopred - zarezervovať námestie SNP na 17. novembra
tohto roku. A to som vraj nemal.
Týždeň som to nechal tak. Nečítal
som žiadne články, na nič som nereagoval. Čakal som, naivne, že si uvedomia, ako veľmi sa mýlia. Nestalo sa,
miesto toho len naďalej perverzne útočili - najmä z týždenníka Týždeň a zo
„slušného Slovenska“. Tak som zvolal
tlačovku na námestí SNP a povedal si
svoje. Natvrdo pravdu do očí, bez príkras.
Povedal som, že je veľmi neslušné, ak ľudia, ktorí si hovoria „Za slušné Slovensko“ bezbožne klamú. Títo
ľudia totiž po tom, ako sa dozvedeli, že
17. novembra na námestí SNP budeme
organizovať spomienku my, zaslali do
médií stanovisko, že „Matovič arogantne odmieta vydať námestie SNP skutočným osobnostiam Novembra 89“ ...
a nestačil som sa čudovať.
Aká je pravda? Po prvé - nikto neza-

031190122 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

Kollárova 12
PEZINOK
pezinsko@regionpress.sk

24-0035

Redakcia:

Oslavy 30. výročia Novembra

16-0233

PEZINSKO

3
služby, domácnosť

BEZ DEMONTÁŽE

0907 887 056
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

0911 990 463

NON - STOP 0949 177 200

3

24-0012

• VODA
• ODPAD
• KÚRENIE

• Podlahové kúrenie
• Sanita - montáž
Obhliadky a zameranie
ZADARMO

Pezinská havarijná služba

52-0008-1

PK19-30

www.kupdodomu.sk

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

• UPRATOVANIE

0908 437 079

voliery pre psov

0905 20 70 59

Čistenie kanalizácie

ING. KUBAŠKA

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

PLECHOVÉ GARÁŽE
pezinsko@regionpress.sk

59-0231

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých

PALIVOVÉ DREVO

MATERIÁL so zľavou
51-0052

Obnova strechy v najlepšej cene

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

0904 285 359

24-0066

www.momentum.sk 0908 698 322

VÝMENA ĒELNÝCH SKIEL
24-0004

ໄ0951 262 028

HODINOVÝ MANŽEL

3

3
5a7m

16-0233

bio • komunálny • stavebný

24-0081

ODVOZ ODPADU kontajnermi

4
služby, stavba
VŠETKO

Občianska
riadková
inzercia
»Predám el. trojkolku zn.
Luna, 0904 45 30 30.

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim havarované alebo
motoricky poškodené auto,
motocykel. 0905 218 938.

0907 304 888

03 BYTY / predaj

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

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

»Kúpim garzónku - 1 izb. byt
v PK alebo v Modre 0903
718 726.
»Predám vinicu aj s úrodou
(aj bez) odroda SV cca 1200
koreňov v Modre, 0948 118
318.
»Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt 35 km od Bratislavy. Tel. 0903 765 606.
»Prenajmem garáž na Malokarpatskej ul. v PK, dlhodobo, bez el. energ., 0903
37 60 11.
»Kúpim priemyselný pozemok príp. pozemok s halou,
0907 672 305, nie som RK.
»Prenajmem garáž na Bernolákovej ul. v PK, 0903 37
60 11.
»Prenajmem garáž v PK Záhradná 0903 900 737.

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Kto má záujem o ďatelinu na ploche 60 á? 0948
118 318.
»Predám hrozno Muškát
moravský, Műller Thurgau,
Devín, Silván, Burgund a

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 4 dolu.

NAJLEPŠIE
CENY
V MESTE

(medzi Galantou a Šaľou)

vás pozýva na výstavu

s pásovým minibagrom
a traktorbagrom

0904 527 658

15-0004

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

KAMENÁRSTVO KAJAL

BÚRACIE
A VÝKOPOVÉ PRÁCE
- 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

13 RÔZNE / predaj

ER

51-0004

PREDAJ
AJ NA SPLÁTKY

NÁHROBNÝCH KAMEŇOV
najširší výber v širokom okolí
zľava až 500€ na vystavené
náhrobné kamene
otvorené denne od 8°° do 17°°

0948 312 754

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu. Tel. 0907
374 235.
»Kúpim rôzne starožitnosti
aj v poškodenom stave. Tel.:
0903 753 758.
»Kúpim ľudové kroje 0902
708 047.

12 DEŤOM

ZĽAVAEZ

51-0006

NOVINKA
6-komorový
+
profil TROCAL 88
s trojsklom

www.kamenarstvokajal.sk

07 REALITY / iné

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

»Predám skelet betón. haly
12x36 m, plnú tehlu starú
0,15€/1 ks, 16.000 ks, násypku na hrozno profesionálna 6m so šnekom, 2 ks
rotatanky 12000 L, vinársky
preš HHL-3000 + náhradné
diely, bulharský odstopkovač na hrozno, 0948 860
870.

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

16 ZOZNAMKA
SPOMIENKY
36-0009

06 POZEMKY / predaj

www.windorpezinok.sk

po - pia: 10.00 - 17.00

05 DOMY / predaj
»Predám stav. pozemok v
priemyselne zóne v Modre 30á neoplotený a 60á
oplotený, 0948 860 870.

komínov

Holubyho 35, PEZINOK Tel.: 0903 82 82 30

51-0070
51-0075

»Súrne hľadám podnájom
v PK 0903 718 726.
»Prenajmem v centre PK 1
izb. polozariadený byt 30
m2, 340 €/mes. vrátane
energií, 0910 38 23 40.

Frézovanie

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.

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

PK19-30

16-0029

04 BYTY / prenájom

Veltlín zelený, 0918 809
622.
»Predám pšenicu, 033/648
81 46.
»Predám udržiavaný vinohrad s úrodou v PK, 25 á,
80RV, 20Műl, cena 5,50 €/
m2, 0948 227 153.
16-0095

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

01 AUTO-MOTO / predaj

»Predám 2-izb byt v Malackách na sídlisku Juh, posch.
1/8, 52 m2, + pivnica, nová
fasáda (zateplená bytovka). V blízkosti obchody,
škôlka, pošta, zdravotné
stredisko. Cena 75.000 €, k
dispozícii ihneď, s možnosťou vybavenia hypotekárneho úveru. 0948 091 425.

Občianska
riadková
inzercia

PRE VÁŠ DOM

Nie jednať Slovenčina naša
o spolupráci, ale rokovať.

4

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.

5
služby, zdravie
ELEKTROINŠTALÁCIE
0903 908 807

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

Peter Kuna

Montáž - kompletáž vodoinštalačnej sanity
a kúpelňového nábytku
Odborné poradenstvo

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

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

51-150

51-0036

bleskozvody, prípojky, revízie

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

Tieniaca technika aj pre strešné okná.

w w w. ceva ro m . s k

akcia platí
do konca
júla

51-0084

-12%

KAMENÁRSTVO PEŠKO
ໄ0908 5
588 877

Hlavná 421, Vištuk

kamenarstvo.pesko@gmail.com

PONÚKAME KVALITU
ZA VÝHODNÉ CENY

24-0024
24-0032

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

Rádiodiagnostické centrum
Mestská poliklinika Pezinok, Hollého 2
vykonáva vyšetrenia:

klasické RTG – skiagrafia
grafia

ultrazvukové vyšetrenia
Od júla 2019 sú všetky rádiologické vyšetrenia vrátane
denzitometrie hradené zo zdravotného poistenia
u všetkých poistencov zdravotných poisťovní

celotelová denzitometria

Naše pracovisko patrí k najmodernejším na Slovensku.
Je kompletne digitalizované a používa prístroje spĺňajúce nové, prísne normy Európskej únie.
Objednávanie pacientov na tel. č.: 0904 013 977, 0905 600 314 alebo na presný termín cez www.TOPDOKTOR.sk

PK19-30
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51-0163

mamografia

6
Práca, služby, reality
Prenajmeme parkovacie miesta

LUXERA s.r.o , Šenkvická cesta 7, 902 01 Pezinok
• spracovanie dokumentov podľa podkladov (faktúry, baliace listy...)
• komunikácia s dodávateľmi v anglickom jazyku
• príprava podkladov k objednávkam, spracovanie objednávok
• príprava dokladov pre colné konanie
• komunikácia s prepravnými spoločnosťami

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

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

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

51-0017

VLHNE VÁM DOM?

sandrock@sandrock.sk

Nastup: ihneď

Nástupny plat: 840 € brutto

Životopisy zasielajte na: paxianova@luxera-lighting.com

SBS RAVI s.r.o.

45-0119

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

0902 416 560
0910 322 544 www.dombezvlhkosti.sk

Pozícia: Junior Import Manager

prijme do TPP aj živnostníkov

24-0082

51-0144

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.*

prijme do TPP pracovníkov
do strážnej služby pre
objekt v Senci

Nástup : ihneď
Hodinová mzda : 3,00 € netto/ hodina
52-0113

KONTAKT : 0908 986 420

Prijmeme do rmy SKOT s.r.o.

údržbára, elektrikára

prijme do pracovného pomeru:

VODIČOV na nákladné vozidlá
Žiadosti so životopisom zasielajte na adresu:
Marius Pedersen, a. s., Viničnianska cesta 25, Pezinok 902 01, alebo
e-mail: glova.i@mariuspedersen.sk, Mgr. Glova, 0903 230 333

51-0032

Mzda B: 5,50 € / hod., Termín nástupu: ihneď
Požiadavky: kvalifikačná karta vodiča, psychotesty

V prípade ®alších informácií
nás môžete kontaktovaë na «ísle 0902 639 923

51-0160

Môže byë aj v dôchodkovom veku, alebo
zru«ného «loveka so skúsenosëami s elektrikou.
Plat od 500 – 1.500 € záleží od odbornosti.
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Práca

PK19-30
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8
Škola / služby, práca

Týždeň yi
lan
v Tureckej Akou
n
te
le
aj s
a all-inclusive

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

ter��y

zimné záhrady
��látky od 35 €

��látky od 149 €

��látky od 98 €

-33%
Z�AVY A��DO 30�

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

63-0121

www.balkona.eu
0948 787 777

Mo������výhry 300 €

TEL: 0948 479 714
www.daka.sk

899 €
599 €

94-0125

rámové
bezrámové

HĽADÁM
pracovníkov na

MURÁRSKE
PRÁCE
(murovanie, sadrové omietky...).

VSTUPNÁ BRÁNA
DO VAŠEJ ZÁHRADY

0918 493 960

85-0005

Kontakt:

85_0498

Dlhodobá práca v Bratislave
(byty, polyfunkčné domy,
rezidencie...).
Práca na úkol, turnusová práca.
Ubytovanie viem zabezpečiť
ZDARMA.

Leto v plnom prúde KUPÓN ག
po predložení zľava

-10%

PEZINOK, ViniĀianska cesta, kontakt: 0902 405 535

PK19-30
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51�00167

(platí do 31. augusta 2019)

