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Týždenne do 21 000 domácností

Nová folklórna tradícia

46-0020

našiel, ktorý uvalí exekúciu, majetok
prevediem na biele kone, nič nevlastním, nič nemám, čo mi môžu? A hor sa
na sezónnu dovolenku do Dubaja.
Priateľ navrhne kamarátom spoločnú dovolenku, nadšene súhlasia,
on zariadi pobyt, cestovnú kanceláriu,
letenky. Po dvoch týždňoch sa vrátia a
zistí, že kamaráti nie sú kamaráti a že z
investície neuvidí ani euro.
Folklórna bezcharakternosť. Čoraz prítomnejší jav našej novodobej
„kultúry“ žitia i spolužitia. Kto nám ho
sem zavial, rozosial po Slovensku, medzi kedysi čestných a pracovitých ľudí?
Je načase to rázne odsúdiť a odmietnuť. Vás ešte neokradli? V obchode, na faktúrach, o kus zeme v záhrade? Na ilúziách o cti a morálke? Či o
priateľstve a láske? Tak sa pripravte,
čoskoro ste na rade.
Ak nepoviete rázne nie.
Ak sa tomu spolu nepostavíme.
Aspoň trošku šťastia
v tomto, dnes, netradične, od bežného želania
– veľa šťastia.

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

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
predaj - montáž - servis
Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA

LETNÁ AKCIA
DEMISTAV, Pezinok, Holubyho 28

VÝVOZ ŽUMPY

51-0144

Prenajmeme parkovacie miesta

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.*

STAVEBNÁ FIRMA REALIZUJE

ໄ0904 097 200

aj na splátky

Akcia

august

0903 710 390, demistav@demistav.sk, www.demistav.sk

KOBERCE - PVC

Slovakia TAP s.r.o.
PEZINOK
Bratislavská 85
tel. 033/642 25 06
otvorené:
po-pia: 800 - 1700
so: 900 - 1300

51-0057

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

45-0027

(predajňa je presťahovaná na 3. poschodie)
24-0080

0903 740 740

P
PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

www.slovakiatap.sk

PK19-31

51-0069

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

24-0012

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

94-0091-1

Najlepší výber KOTLOV

MONTÁŽ A PREDAJ
KRBOV

51-0165

www.topkrby.sk

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

- 30% zľava

na koberce 200x290 mm

Pokládka, dovoz

1

- 40% zľava

na všetky shyggy
shaggy koberce

51-0068

Zvláštne slovo – folklór. Vyvoláva
predstavu ľudových odevov, tancov,
letných festivalov, radosti a povznesenia sa nad rutinu všedných dní. Folklór
je definovaný ako súbor kultúrnych
javov, ktoré sa prakticky prejavujú
formami ústnej, hernej, tanečnej, dramatickej a hudobnospevnej komunikácie. Jeho nositeľom a rozširovateľom je
kolektív, aj keď prvotným tvorcom bol
jeden človek. Folklór podlieha kolektívnym normám.
Žiaľ, u nás už aj amorálnosti,
nemravnosti a falši. Stáva sa folklórom
okrádať – ako inak – vždy tých slabších
a dobrosrdečnejších. Kultúrnym javom
našej spoločnosti sa stáva hrdosť na
nakradnuté. Nepoctivo získané, nečestne nadobudnuté. Ide o kolektívne
šialenstvo, mnohí sa vzhliadajú v zlodejoch, kriminálnikoch, v podvodníkoch s bielymi goliermi a v morálne a
hodnotovo vyprázdnených bytostiach,
tváriacich sa ako elita národa.
Podnikateľ pokojne okradne subdodávateľa živnostníka, veď je to iba
živnostník a takých čaká v rade na to,
aby sa dali ochotne okradnúť. Faktúry
platiť netreba, exekúcie sa báť netreba,
veď patrím medzi „našich“ a kto mi dokáže úmysel? A ak by sa aj nejaký súd
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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

Modra

Pezinok

Nerozumiem tomu. Pán Trubana sa
zrejme tiež dotklo, že som sa ohradil voči
tomu, že neustále prezentuje ľudí z PS/
SPOLU ako nových politikov, hoci jeho
najbližší kolegovia Štefunko či Beblavý sú
v skutočnosti v politike 20, respektíve 17
rokov a prestriedali kopu strán.
Lenže aj pri kauze „Námestie SNP“
ako aj pri Beblavom a Štefunkovi som
hovoril len a len pravdu, ale pán Truban
tvrdí, že práve takáto politika - hovorenie
pravdy, je prekážkou našej spolupráce.
Myslím, že sa mýli. Ak má prísť ku skutočnej zmene, musí skončiť systém, kde
existujú dve pravdy - jedna pre „našich
ľudí“ a druhá pre ostatných. Kde zákony a
pravidlá platia podľa sympatii a známostí.
Ak chce pán Truban byť raz lídrom, ktorý prinesie skutočnú zmenu na Slovensku k
lepšiemu, mohol by používať menej slov o
slušnosti a spolupráci, ale o to viac takých
činov. A hlavne menej nemiestnej pýchy a viac
pokory. Nabobtnané
ego a povýšenecký
prístup k prípadným
partnerom sú vlastnosti, ktoré sú presným opakom toho, čo
človek, ktorý sa chce raz
stať dobrým premiérom potrebuje.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

ODVOZ ODPADU KONTAJNERMI
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM

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

DOVOZ: štrk • piesok • makadam • zemina

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

0917 373 326

www.pemont.sk

24-0035

stavebný ો bio ો komunálny ો zmiešaný

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

PK19-31
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najväčšia VÝSTAVA
NÁHROBNÝCH KAMEŇOV

výrazné zľavy na
vystavené kamene
Čistenie starých hrobov
0903 033 602 * 0908 658 527
otvorené denne od 8°° do 17°°

0948 312 754

www.kamenarstvokajal.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Dovoľte, aby sa
som najprv vrátil
ku kauze „Námestie
SNP“. V nej ma ľudia zo Za slušné Slovensko“ obvinili,
že som im odmietol
vydať námestie na
oslavy 30. výročia Novembra 1989. Keďže
to bola lož, respektíve neslušný výmysel,
lebo ma nikto od nich a ani nikto iný v tej
veci nekontaktoval, ohradil som sa voči
tomu. Čo asi nečakali.
Po týždni útokov od nich a novinárov hlavne z médií, ktoré vlastní Penta, či
Týždňa, ktorý Penta štedro dotuje, však
nastal zásadný obrat. Keďže som sa nevzdával, nakoniec Za slušné Slovensko
kapitulovalo a muselo priznať, že si to na
mňa vymysleli. Aspoň, že tak.
Tesne predtým ich klamstvo obhajoval Michal Truban a zastal si ich. Keď priznali klamstvo, myslel som, že Truban sa
mi ospravedlní, ale nie, miesto toho vyšiel
ešte viac do útoku voči mne a nášmu hnutiu OĽANO, že si s nami nedokáže predstaviť spoluprácu.
Nuž, história sa opakuje. Presne tak
isto ako Gazda pravice Procházka pred voľbami v roku 2016 v košeli s vyhrnutými rukávmi, tak isto aj dnes samozvaný „budúci
premiér“ Michal Truban, vopred kádruje
ľudí na hodných a nehodných byť v „jeho
vláde“. Na ľudí slušných a tých ostatných.

(medzi Galantou a Šaľou)

36-0009

Kollárova 12
PEZINOK
pezinsko@regionpress.sk

KAMENÁRSTVO KAJAL

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

Nie neni, ale nie Slovenčina naša
je. Nie zvyknúť robiť, ale robievať.

15-0004

Redakcia:

Nie boj za pravdu, ale pýcha
je nepriateľom spolupráce
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možnosť zakúpenia aj na splátky,
max. 40€/ mesiac

2
politická inzercia / Služby

3
peniaze

ŠANCA PRE KAŽDÉHO
Nezamestnanosť. Slovo, ktoré by malo byť vymazané zo slovníka.
Jedným zo základných ľudských práv, ukotvených v ústave
Slovenskej republiky, je právo na prácu. Mnohí si to neuvedomujú,
no zamestnanie, ktoré jedni berú ako prirodzenú súčasť ich života,
môže byť pre iných nedosiahnuteľný cieľ. O tom, ako správne
využiť svoj potenciál a zabezpečiť pre seba a svoju rodinu životný
štandard aký si zaslúžite, sa rozprávame s Ing. Kamilom Timurom
z Prvej stavebnej sporiteľne.

Na Úrady práce na celom Slovensku
denne prichádzajú uchádzači o prácu.
„Podávajú si kľučky“ aj u vás?
Situácia je iná ako v minulosti. Niet
sa čo čudovať, veď na trhu práce dnes
nájdete pracovné činnosti o akých sa
vám prednedávnom ani nesnívalo.
Navyše, ľudia majú veľakrát o práci
v banke alebo pre banku skreslenú
predstavu. Netušia, že možno práve
oni budú pre ňu prínosom. Banka
predsa nie sú len čísla. Pracovník
tejto ﬁnančnej inštitúcie využije
okrem ekonomických znalostí aj
komunikatívnosť,
organizačné
schopnosti, analytické i strategické myslenie a v neposlednom rade
svoju kreativitu.

ti, je vytrvalý a má
vízie do budúcnosti, je
na najlepšej
ceste stať sa
naším koleg o m . To , a k ý
potenciál v sebe skrýva a ako
by ho mohol
najlepšie využiť,
zistíme pri osobnom rozhovore
s uchádzačom
o prácu.

Nemyslíte si, že dôvodom je ich viacnásobné
odmietnutie inými zamestnávateľmi? Viete,
nie každý má to šťastie, že je zdravý a má spokojnú, zdravú a šťastnú rodinu.
Iste. Pri našej práci sa stretávame s rôznymi
osudmi. Mnohé sú veľmi inšpiratívne. Je preto pre nás veľkým zadosťučinením, keď práve
ľuďom s trpkým osudom môžeme pomôcť.
Stačí im dodať viac odvahy. Rozumiem aj
tomu, že sa cítia nepotrební a sklamaní. Môžu
mať však talent, ktorý zatiaľ v sebe neobjavili.
PSS im dá šancu a nádej na lepší život.
Aký talent máte na mysli? A kto sa teda
môže uchádzať o prácu v Prvej stavebnej sporiteľni?
Talent počúvať. Ostatné ich naučíme. Nebudeme sa pýtať na známky v škole, na sociálne pomery ani na pôvod. Šance majú všetci rovnaké.
Každý, kto rád spoznáva nových ľudí, pozorne počúva, chce rozšíriť svoje vedomos-

To znie naozaj zaujímavo. Spomenuli ste, že
banka nie je len o číslach. Predstavte nám
teda bližšie prácu, ktorú ponúkate.
Na začiatku vám položím niekoľko otázok.
Plní ľuďom sny, ale nie je Ježiško? Vďaka
nemu ste doma rýchlejšie, ale nie je taxikár?
Mení bývanie na domov, ale nie je architekt? Kto je to? Nemusíte si lámať hlavu. Je
to obchodný zástupca PSS. Jeho poslaním je
pomáhať ľuďom nájsť cestu k vysnívanému
bývaniu. Nepredáva. Ponúka riešenie.
Prečo by sa mal niekto rozhodnúť pracovať
ako obchodný zástupca Prvej stavebnej sporiteľne?
Poznáte vo svojom okolí rodiny s malými
deťmi, ľudí ktorým ich zdravotný stav neumožňuje pracovať 8 hodín denne alebo sedmospáčov, ktorým robí ranné vstávanie tak
trochu ťažkosti? Ja ich mám vo svojom okolí
veľa. Obchodný zástupca PSS je pánom svojho času. Pracovnú dobu si môže prispôsobiť
svojim potrebám i potrebám svojej rodiny.

PK19-31

Rozumiem tomu správne, že v kancelárii nemusia sedieť celý čas?
Kancelária, vrátane moderného technického
vybavenia, je k dispozícii viacerým obchodným zástupcom a je to len jedno z miest, kde
môžu svoju prácu vykonávať. Pracovať môžu
doma, v parku, v kaviarni, vlastne kdekoľvek,
kde im to bude vyhovovať. Odporúčame
však, aby bol v kancelárii vždy aspoň jeden
pracovník PSS. Kancelária je stále najlepšie
miesto pre potenciálnych klientov, ktorí sa
v nej môže zastaviť aj bez predchádzajúceho
dohovoru.
Každého bude zaujímať aj ﬁnančné ohodnotenie. Čo im odpoviete, keď sa vás opýtajú
na odmenu za prácu?
Presne ako ste povedali. Dostanú odmenu
za prácu. Takže ten, kto chce a bude pracovať, bude podľa toho aj odmenený. O tom,
koľko zarobí rozhodne len on sám. Finančné
ohodnotenie je nepochybne nastavené motivačne. To však zďaleka nie je všetko. Nových
kolegov podrobne uvedieme do problematiky
a tí skúsenejší sa s nimi radi podelia o svoje
poznatky. Majú možnosť získať výhodné účelové pôžičky na vytváranie vhodného pracovného prostredia, stavebné sporenie a úvery so
zvýhodnenými podmienkami a iné exkluzívne motivačné aktivity, spoločenské a športové
akcie celoslovenského i regionálneho charakteru.
Fantastické. Tak už len posledná otázka. Ako
sa môžu uchádzači o prácu obchodného zástupcu PSS na vás nakontaktovať?
Stačí, keď navštívia stránku:
www.pracapss.sk
alebo www.pss.sk/kariera
a dozvedia sa viac.

3

4
gastro
Občianska
riadková
inzercia

Vtipy
týždňa
» Jožinko príde

domov.
Matka kričí na neho:
-Od čoho máš také špinavé
ruky?
-Hral som sa na pieskovisku.
-Ako to, že prsty máš čisté?
-Pretože som hvízdal na
psa!

01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám el. trojkolku zn.
Luna, 0904 45 30 30.

02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely DOHODA ISTÁ
0908 20 55 21.
»Kúpim auto pokazené
alebo havarované, zabezpečím zošrotovanie, 0903
517 742.

» -Ivko, rozlúč sa so strýkom. Zamávaj mu ručičkou,
ako som ťa to učila!
Ale nie, pästičkou, nie…

03 BYTY / predaj

» Poučenie:
Keď človek nájde okuliare
ešte predtým, než zabudne, čo hľadá, znamená to,
že ešte nemá sklerózu!

04 BYTY / prenájom
»Prenajmem v centre PK 1
izb. polozariadený byt 30
m2, 340 €/mes. vrátane
energií, 0910 38 23 40.
»Dám do prenájmu izbu v
RD (PK), 0944 683 060.
»Prenajmem 2 izb. byt v
RD v Slov. Grobe, 0905 473
005.

» -Chcem si kúpiť glóbus!
-Nech sa páči!
-V inej farbe nemáte ?
» Rozhovor po dovolenke:
-Ty, boli sme na dovolenke
v Egypte. A vieš, akú tam
majú najväčšiu pamätihodnosť ?
-To je jasné, pyramídy!
-Nie. Náš autobus!

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

» Upravené príslovie:
-Nechváľ deň pred televíznym spravodajstvom!

07 REALITY / iné

» Poznámka v žiackej knižke :
-Schválne odpovedá zdĺhavo, aby ma čo najviac
zdržal!

»Kúpim garzónku - 1 izb. byt
v PK alebo v Modre 0903
718 726.
»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.

» -Povedala som manželovi, že buď prestane piť,
alebo odídem k mame!
-A čo on na to?
-Vieš, čo mi povedal?
-To som zvedavá!
-Povedal :„Ale to musíme
zapiť, miláčik“ !

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

» -Jano, prečo máš na
ksichte závoj ?
-Lebo som anonymný alkoholik !

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám hrozno Muškát
moravský, Műller Thurgau,
Devín, Silván, Burgund a
Veltlín zelený, 0918 809
622.
»Predám pšenicu, 033/648
81 46.
»Predám udržiavaný vinohrad s úrodou v PK, 25 á,
80RV, 20 Műl, cena 5,50 €/
m2, 0948 227 153.

» Hádajú sa manželia:
-Ty máš odvahu pozrieť sa
mi do tváre? – kričí ona.
-To vieš, človek si zvykne na
všetko ! – odpovie on.
» redakcia

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim ľudové kroje 0902
708 047.
»Kúpim rôzne starožitnosti aj poškodené. 0903 753
758.
»Kúpim ľudové kroje 0902
708 047.

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.

PK19-31
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služby, zdravie, Gastro

PALIVOVÉ
DREVO

Čistenie kanalizácie
lock@lock.sk

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

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

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

Denné menu č. 2 Pljeskavica
ica

NOVINK
Slovenské obleky OZETA neo

4,90€

24-0076

alebo

Donáška jedla v Pezinku ZADARMO.

0903 908 807

OZETA neo

4,90

+

bleskozvody, prípojky, revízie

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

€

Polievka podľa ponuky
+ porcia grilovaného mäsa

ELEKTROINŠTALÁCIE

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

Od 11:00 - 15:00

Denné menu č. 1

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

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

51-150

OC PLUS, PEZINOK

Peter Kuna

Montáž - kompletáž vodoinštalačnej sanity
a kúpelňového nábytku
Odborné poradenstvo

51-0036

NON - STOP servis 0905 754 798

51-0018
51-0009

ໄ 0951 190 552

24-0006
24-0013

51-0052

ROZUMIEME BEZPEČNOSTI

BALKAN GRILL
(bývalá diskotéka JAMA)

0917 649 213

PREDAJ • SERVIS • PORADENSTVO

Novootvorená reštaurácia
Pezinok, ul. Farská 14

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

www.lock.sk

Pezinská havarijná služba

NON - STOP 0949 177 200

POLIENKA aj GUĽATINA

Bezpečnostné dvere a uzamykacie systémy

16-0254

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

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

PK19-31
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51-0163

mamografia

6
zdravie / služby
Občianska
riadková
inzercia

Diéta na zníženie hladiny cholesterolu

12 DEŤOM

TLC diéta rieši vysoký cholesterol, učí
vymeniť nezdravé tuky za zdravé, pomáha chudnúť.
TLC diéta je určená nielen ľuďom
s vysokou hladinou cholesterolu, ale je
vhodná aj na úpravu hmotnosti. Skratka pochádza z anglického Therapeutic
Lifestyle Changes, znamená liečebné
zmeny životného štýlu. Bola vyvinutá
americkým Národným ústavom zdravia v roku 2001 v rámci Národného
cholesterolového edukačného programu a vyvolala ohlas u kardiológov aj
diabetológov. V roku 2019 má 8. miesto
medzi všetkými posudzovanými diétami podľa odborníkov, v roku 2014 dokonca obsadila druhú priečku.

15 HĽADÁM PRÁCU
»Hľadám brigádu. Som
študentka a rada vyvenčím
a postarám sa o vášho psíka / mačku ... len v PK, 0905
963 035.
»Hľadám prácu alebo brigádu ihneď 0940 207 752.

16 ZOZNAMKA
SPOMIENKY
»Dňa 5.8.2019 si pripomíname 6 rokov, čo navždy
odišiel Roman Sandtner z
Viničného. Spomínajú bratia Jozef, František a Peter
s rodinami.

3 hlavné zásady o zložení tukov v strave na zníženie hladiny cholesterolu:
ɧmaximálne 7 percent nasýtených
tukov
ɧPD[LP£OQHPJFKROHVWHUROX
ɧnenasýtené tuky predstavujú 25 – 35
percent energie
Celkový denný príjem energie
podľa požadovaného cieľa:
ɧ úprava hladiny cholesterolu: muži

D

Pri diéte treba sledovať prijatú
energiu potravou, prepočítavať kalorické tabuľky, zloženie potravín. Je to
síce náročnejšie, ale aj nevyhnutne
potrebné, ak si niekto chce upraviť
cholesterol, či hmotnosť. Jednoducho
to bez znalostí o výžive nejde. Dobrou
správou je, že takto získané vedomosti spôsobia, že nebude človek tápať či
a prečo je dané jedlo povolené, alebo
nie. Naučí sa každý, ktoré sú zdravé
a ktorí nezdravé tuku, ktoré cukry sú
prospešné a ktoré nie. Tí, ktorí nechcú
rátať, môžu si skladbu
stravy vyskladať podľa
odporučených porcií
a ich veľkosti.

O

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.

7
8
6
4

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Kamenárstvo GRANIT
0905 618 949
RajÊek Pavol
0905 618 949

Holubyho 73
902 01 Pezinok

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

Slovenčina naša

PORADÍME
NAVRHNEME
ZREALIZUJEME

0,20

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.

PK19-31

Nie cezčas, ale nadčas.
Nie kde idem, ale kam idem.
Nie začína zábava, začína program, ale
začína sa zábava, začína sa program.

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.

51-0060

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

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PK medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP PK 12 Predám kočík,
0987 654 321.

6

O základných princípoch diéty si povieme nabudúce.

OPRAVY A REKONŠTRUKCIE
STAVEBNOKAMENÁRSKE PRÁCE

Chcete si
podať
inzerát?

4
9

7
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3 2
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2
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VÝROBA - hrobových základov
- náhrobných pomníkov
- hrobových rámov
- krycích a epitafných dosiek
z prírodného i umelého kameĖa

OZNAMY

9

4

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.

6

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

14 RÔZNE / iné

U2

8

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

»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.

S

2 500 kilokalórií (kcal), čo je 10 500
kilojoulov (kJ) a ženy 1 800 kcal, teda
7 560 kJ
ɧ úprava cholesterolu a hmotnosti:
muži 1600 kcal teda 6720 kJ, ženy 1 200
kcal, čo predstavuje 5040 kJ

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

13 RÔZNE / predaj

(1. časť)

8

7
služby
PLECHOVÉ GARÁŽE

PALIVOVÉ DREVO
0911 990 463

16-0254

75-24

www.kupdodomu.sk

59-0231

voliery pre psov

0905 20 70 59

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

VONKAJŠIE
ŽALÚZIE

www.cevarom.sk
w

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

51-0084

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

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

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

w w w. ceva ro m . s k

akcia platí
do konca
augusta

Jesenského 16, 902 01 Pezinok
tel: 033/642 26 06, fax: 033/640 04 63
e-mail: info@evertrade.sk

• potreby pre vinárov a výrobcov nápojov
• plniace, etiketovacie a baliace stroje
• mlynkoodstopkovače a plastové kade
•
• nerezové nádoby s príslušenstvom
• nerezové ventily
• korkové zátky, termokapsle
a záklopky
šampanské
op y na
a ša
pa s é

Kvasinky, živné soli, bentonity a ostatné prípravky potrebné pri spracovaní hrozna a výrobe vína.

PK19-31
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51-0166
51-0343
51-0079

Tieniaca technika aj pre strešné okná.

51-0084

-12%

8
právnik radí / služby
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve
v pracovnom práve
Zmluva o budúcej zmluve je primárne na pomenovanie sa vždy jedná o pracovnú
upravená vo všeobecnej časti Občian- zmluvu. Podľa ZP sa pracovný pomer zakladá zmluvou medzi zamestnávateľom
skeho zákonníka (ďalej len „OZ“).
Zmluvou o budúcej zmluve sa zmluvné a zamestnancom.
Pracovnou zmluvou je možné založiť
strany písomne zaviažu, že do dohodnutej doby uzatvoria zmluvu, pričom sa už pracovný pomer ešte pred jeho vznikom.
v zmluve o budúcej zmluve dohodnú na jej Pracovné zmluvy uzatvorené s určitým čapodstatných náležitostiach. Podstatnými sovým predstihom pred vznikom pracovnáležitosťami zmluvy o budúcej zmluve sú ného pomeru v aplikačnej praxi nahrádzapísomná forma (inak by to spôsobilo ab- jú predzmluvné typy, akým je napríklad
solútnu neplatnosť takejto zmluvy), doba, aj zmluva o budúcej pracovnej zmluve.
do ktorej sa musí takáto zmluva uzatvoriť ZP výslovne upravuje uzatvorenie zmlu(účastníci zmluvy si môžu dobu dohodnúť, vy o budúcej zmluve, iba v prípade žiaka
avšak musí byť určitá a zrozumiteľná, aby strednej odbornej školy alebo odborného
to nespôsobilo neplatnosť zmluvy o budú- učilišťa. Je to možné najskôr v deň, keď
cej zmluve) a podstatné náležitosti zmluvy, žiak dovŕši 15 rokov veku. Zamestnávateľ
a žiak môžu uzatvoriť zmluvu o budúcej
ktorú chcú v budúcnosti uzatvoriť.
Zákonník práce (ďalej len „ZP“) vo pracovnej zmluve, predmetom ktorej bude
svojich úvodných ustanoveniach zakotvu- záväzok zamestnávateľa, že žiaka po vykoje, že ak vo svojej prvej časti neustanovu- naní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky
je inak, vzťahujú sa na pracovnoprávne alebo absolventskej skúšky prijme do
vzťahy ním neupravené všeobecné usta- pracovného pomeru, a záväzok žiaka, že
novenia OZ. V tomto prípade hovoríme sa stane zamestnávateľovým zamestnano subsidiárnej alebo podpornej pôsobnosti com. Zmluvu o budúcej zmluve je možné
OZ. Avšak bez ohľadu na OZ, v zmysle ZP uzatvoriť, iba so súhlasom zákonného zápracovná zmluva je uzatvorená, len čo sa stupcu žiaka, inak by bola neplatná.
zmluvné strany dohodli na jej obsahu. Na
to aby došlo k platnému založeniu pracovného pomeru, obsahom takejto dohody
musia byť podstatné obsahové náležitosti
pracovnej zmluvy podľa ZP. Z toho vyplýva, že každá zmluva, ktorá má zakladať
» Tím advokátskej kancelárie
pracovný pomer, musí obsahovať podstatV4 Legal, s.r.o.
né obsahové náležitosti, a teda bez ohľadu
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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Aforizmy
týždňa
» Verím len štatistikám,

7 5
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ktoré som sám sfalšoval.
Winston Churchil

4

»

Kto chce zaujať, musí
provokovať.
Salvator Dalí

1
6
3
1 3
7 2
3 6 1
8 4
7
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» Feničania vymysleli peniaze, ale prečo tak málo?
Johann Nestroy

» Existencia piva je dôkazom, že Boh má ľudí rád .
Chce, aby sa ľudia cítili na
svete šťastní.
B.Franklin

» Kto vie sám seba presvedčiť o tom,
že mu je dobre, bude sa
mať dobre.
Ovídius

» Vysoká životná úroveň

spočíva v tom, že vydávame peniaze, ktoré ešte
nemáme za veci, ktoré
nepotrebujeme, aby sme
imponovali ľuďom, ktorých
neznášame.
Orson Welles

» Komu je práca radosťou,
pre toho je život šťastím.
Maxim Gorkij

»

Pán Boh pri stvorení
človeka evidentne precenil
svoje možnosti.
Oscar Wilde

BÚRACIE
A VÝKOPOVÉ PRÁCE
s pásovým minibagrom
a traktorbagrom

» Zo všetkých tvorov len

0904 527 658

» Egoista je ten, kto dbá
51-0070
51-0075

- 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

človek pije – hoci nemá
smäd, je – hoci nie je hladný, a hovorí – hoci nemá čo
povedať.
John Steinbeck

»

Rozprávaj múdro, nepriateľ načúva.
S.J.Lec

ING. KUBAŠKA

»

0908 437 079

JÚL – AUGUST

52-0008-1

• UPRATOVANIE
• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

viac o seba ako o mňa.
Julian Tuwim

Zo všetkých živočíchov
len človek sa vie smiať, hoci
má na to najmenej dôvodov.
Ernest Hemingway

» Keď nemám čo robiť, pracujem.

Karel Čapek

» redakcia

16-0001

pezinsko@regionpress.sk

PK19-31
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Nie ochočiť, ale Slovenčina naša
skrotiť. Nie prádlo, ale bielizeň.

HODINOVÝ MANŽEL
www.momentum.sk 0908 698 322

ODVOZ ODPADU kontajnermi

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

www.windorpezinok.sk

po - pia: 10.00 - 17.00

ໄ0951 262 028

PLASTOVÉ OKNÁ
a DVERE

3

5a7m

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

NAJLEPŠIE
CENY
V MESTE

EUROOKNÁ A DVERE

45-0119

PREDAJ
AJ NA SPLÁTKY

KAMENÁRSTVO PEŠKO
ໄ0908 5
588 877

AKCIA!

Hlavná 421, Vištuk

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
æ$/Ô=,(

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

kamenarstvo.pesko@gmail.com

24-0024
24-0032

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

PONÚKAME KVALITU
ZA VÝHODNÉ CENY

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

16-0029

NOVINKA
6-komorový
+
profil TROCAL 88
s trojsklom

51-0004

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

51-0006

VLHNE VÁM DOM?
0902 416 560
0910 322 544 www.dombezvlhkosti.sk

bio • komunálny • stavebný

24-0081

Holubyho 35, PEZINOK Tel.: 0903 82 82 30

24-0004

9
služby, domácnosť

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

PK19-31
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PREDAJGA
PREDAJGA
MATERIÁLOM
SSINŠTALANÝM
INŠTALANÝM MATERIÁLOM

51-0128
51-0128
51-0231

PEZINOK, Silvanová 2/A

10
Hlavu
hore
za život
/ práca

Zo Stalinovho „Nežné“...
0905 593 810

môžeme tolerovať aj pôvodný názov.
Koniec-koncov na význame SNP pre
Slovensko a Európu sa naši politickí
predstavitelia demokraticky dohodli.
Premenovanie samo osebe ešte nezmení vnútorné postoje. Tie mnohokrát vyrastajú z rodinného prostredia,
z osobných príbehov blízkych, z ich
víťazstiev a porážok, zranení, osudov
a rozhodnutí v konkrétnych životných
situáciách.
Ako rodená Bratislavčanka som si
pomerne dlho zvykala na nové názvy.
Ešte aj dnes si pomýlim Krížnu so Steinerovou a Malinovského so Šancovou.
Alebo „Staliňák“ s „Esenpéčkom“.
Nová generácia už nerozumie, o ktorej
hovorím. Nie, nechcem tým hájiť zašlú slávu socializmu a spornú úlohu
hrdinov. Mám od toho ďaleko. Len to
premenovanie mi veľmi pripomína
ešte iný stret – generačný – potrebu
mladšej generácie zviditeľniť sa svojou
kreatívnosťou a všetko predošlé meniť
a poznačiť svojimi nápadmi. Uznávam
inovatívnosť, no predsa treba nájsť
zdravú mieru. Každá zmena a výmena
nesie svoje dôsledky, otvorí diskusie a
rozjatrí postoje. Ani rozdelenie jedného námestia na dve časti nevidím ako
vhodný kompromis. No možno sa mýlim, možno sa názvy námestí a ulíc už
stanú pravidelným symbolom nášho
pluralizmu.

Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
ROBOTNÍKOVóþvýroby,expedíciealisovne
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROV-ĉþāðġþąðĝþąðāôĉðĝþą
MECHANIKAÿþûĈöāðŷòúŭò÷Ăăāþùþą
STROJNÍKAôýôāöôăøòúŭò÷ĉðāøðóôýı
SKLADNÍKOV, EXPEDIENTOV
ELEKTRONIKOV
Mzda od 800 € - 1 100 €

[UPIP[ÈLMBEOÈ[MPäLBN[EZPEû QSÓQMBULZEPû

Požiadavky:

t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

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

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

» Mária Raučinová, Fórum života

SBS RAVI s.r.o.

LUXERA s.r.o , Šenkvická cesta 7, 902 01 Pezinok
Pozícia: Junior Import Manager

24-0082

• 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

Nastup: ihneď
Nástupny plat: 840 € brutto
Životopisy zasielajte na: paxianova@luxera-lighting.com

52-0119

Na historické udalosti našej krajiny
máme rôzne pohľady. Jedni sú vyznávačmi protifašistického odboja,
iní bránia opodstatnenosť existencie
samostatného Slovenského štátu,
ďalší velebia Masarykovu prvú republiku, niektorí ešte so sentimentom hľadia na socialistický režim.
Aj na Nežnú revolúciu môžeme mať
rozdielne názory. Ako na konšpiratívne zosnovanú akciu, alebo ako na improvizovanú revoltu voči dlhodobému
útlaku neslobody. Žiaľ, tieto opačné postoje si odnášajú naše námestia a ulice.
Sú to nemí svedkovia, ktorých zapájame do našej názorovej vojny.
V Bratislave momentálne vznikol
návrh premenovať časť Námestia SNP
na „Námestie Nežnej revolúcie“.
Z môjho pohľadu atraktívny názov.
Sama som sa zúčastňovala tohto nežného revolučného hnutia. S kľúčmi a s
dieťaťom na pleciach sme s manželom
každý podvečer vyrážali na námestie
s tlčúcim srdcom a veľkou nádejou
na zmenu. Nikdy nebudem môcť dosť
ďakovať, že som mohla byť priamym
účastníkom tohto významného boja za
slobodu. Keď o tom rozprávame našim
deťom, počúvajú so zatajeným dychom
a ticho nám závidia našu „najprv tajnú,
potom verejnú vzburu“.
Napriek tomu by sme námestia len
tak nemali premenovávať. Ak sme na
námestí ponechali sochy „rozhnevaných žien“ – dedičstvo socializmu –

prijme do TPP pracovníkov
do strážnej služby pre
objekt v Senci

príjme do pracovného pomeru

OŠETROVATEĽA HYDINY

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

KONTAKT : 0908 986 420

na farmu ČASTÁ

pezinsko@regionpress.sk
Ponúkame prácu
kontrolórom kvality

0

93 81

5
0905

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

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

Miesto výkonu

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

Lozorno

Termín nástupu

Slovenčina naša
Nie som rád za výhru, ale
teším sa z výhry. Nie päť euro, ale päť eur.

Ihneď / dohodou
Druh pracovného pomeru

Živnosť
Odmena

Od 7,50 € / 1 hodina

PK19-31

10-0151

Kontakt: Lucia Daněk
Tel.: 0948 450 300
Mail: info@mandmpersonal.sk

Nie vidíme sa, ale dovidenia! Slovenčina naša
Nie poslanci jednali, ale poslanci rokovali.
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51-0087

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

11
práca

PK19-31
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12
Škola / stavba, práca

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

ter��y

zimné záhrady
��látky od 35 €

��látky od 149 €

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tstále dostatok ponúk - aj pre mužov
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

��látky od 98 €

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

rámové
bezrámové

Mo������výhry 300 €
63-0121

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

www.balkona.eu
0948 787 777

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0077

Z�AVY A��DO 30�

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!

STAJAN SLOVAKIA
PRIJME:

MUŽOV AJ ŽENY

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

firma

STARF

Zabudnite na kľúče

VYSKÚŠAJTE TERAZ
NA 3 MESIACE
ZADARMO*

prijme

* Platí pre prvých 20 záujemcov

SKLADNÍK /NEMECKO/
2200 EUR/BRUTTO

ELEKTRONICKÝ ZÁMOK, ONLINE SPRAVOVANIE
PRE HOTELY, APARTMÁNY, FIRMY A DOMY
49-0093

mobil: 0910 187 568, 0910 179 951
e-mail: sk@bookinglock.com
www.bookinglock.com

MÄSIAR /RAKÚSKO/
2800 EUR/BRUTTO

MONTÁŽNIKA

%    &
"  $ #'(  

 $ 
  !  

0800 162 162
www.stannah.sk

aj popri zamestnaní
ako VPP
85_0520

 
 

pre montáž
,
žalúzií a sietí

52-0086

600 000
Stannah

PK19-31

MÄSIAR - POMOCNÍK /RAKÚSKO
2400 EUR/ BRUTTO

HĄADÁME

"
(&$   

 

34-0136

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

12

info:

0948 493 088

51-0168

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

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto
nástup možný ihneď
85_0517

85-0005

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

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

0903 431 350

(jednoduchá a fyzicky nenáročná
práca zameraná na zručnosť)

85_0518

� MONTÁŽ PODLOŽIEK,
PRUŽINIEK, GUMIČIEK...

