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PEZINSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 21 000 domácností

Deň, na ktorý sa všetci pamätáme

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

NOVINKA
6-komorový
+
profil TROCAL 88
s trojsklom

PREDAJ
AJ NA SPLÁTKY

17.9.2019 od 16.00 - 19.00 h. na ZŠ Fándlyho

✆ 0905 662 504, www.jazykovekurzyvn.sk

Akcia

94-0091-1

KÚPELNÍ

MATERIÁL so zľavou

0904 285 359

VÝVOZ ŽUMPY

KOBERCE - PVC

Slovakia TAP s.r.o.
PEZINOK
Bratislavská 85
tel. 033/642 25 06
otvorené:
po-pia: 800 - 1700
so: 900 - 1300
24-0076

alebo

4,90

(aj podlahové)

• Sanita - montáž
• PRERÁBKY

NAJLEPŠIE
CENY
V MESTE

Zápis: 10.9.2019 od 16.00 - 19.00 h. na ZŠ Fándlyho

Denné menu č. 2 Pljeskavica
ica

Donáška jedla v Pezinku ZADARMO.

www.windorpezinok.sk

po - pia: 10.00 - 17.00

organizuje Mgr. Viola Nováková na ZŠ Fándlyho Pezinok
2 hodiny týždenne celý šk. rok 2019 - 2020 (76 hodín),
poplatok za kurz: 130,-€ (1,70 € na hod.)

€

€

• VODA
• ODPAD
• KÚRENIE

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

VN - JAZYKOVÉ KURZY

4,90

+

45-0027

Holubyho 35, PEZINOK Tel.: 0903 82 82 30

24-0019

OKIEN

0903 791 159

anglický a nemecký jazyk pre dospelých

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

Polievka podľa ponuky
+ porcia grilovaného mäsa

24-0006
24-0013

NON - STOP servis 0905 754 798

Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov

24-0012

0903 908 807

Od 11:00 - 15:00

Denné menu č. 1

ROZUMIEME BEZPEČNOSTI

www.slovakiatap.sk

0903 740 740

24-0080

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

PREDAJ • SERVIS • PORADENSTVO

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

- 30% zľava

na koberce 200x290 mm

Pokládka, dovoz
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- 40% zľava

na všetky shyggy
shaggy koberce

51-0068

✆ 0951 190 552

lock@lock.sk

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

51-0004

bleskozvody, prípojky, revízie

BALKAN GRILL
(bývalá diskotéka JAMA)

www.lock.sk

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Novootvorená reštaurácia

Pezinok, ul. Farská 14

Bezpečnostné dvere a uzamykacie systémy

51-0036

0911 990 463

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

ELEKTROINŠTALÁCIE
16-0254

PALIVOVÉ DREVO

Polícia Českej republiky nedávno
zverejnila video, na ktorom je zachytený trinásťročný chlapec, ako pozerajúc sa na obrazovku mobilného telefónu vkročil rovno pod prichádzajúcu
električku. Mal šťastie – prežil, hoci s
útrapami. Je najvyšší čas, milí rodičia,
nájsť si aspoň zopár minút, sadnúť si so
svojimi deťmi a vysvetliť im, čo všetko sa im cestou do či zo školy v tomto
bláznivom uponáhľanom a nepozornom svete môže stať. Bolo by tiež dobré
zmieriť sa aj s tým, že škola nie je iba
priestor na odloženie detí, o ktoré sa
nemáte čas starať. Škola nie je jediná,
ktorá vám ich má vychovať a naučiť ich
byť ľuďmi. To je vaše poslanie.
Všetci vieme, že učitelia to nemajú
ľahké, vieme, s čím neustále bojujú,
ako sú spoločensky oceňovaní a štátom hodnotení. A ako sa k nim neraz
práve vaše deti správajú.
Takže po roku je tu
opäť prvý deň školského
spolužitia. Nech sa vydarí
a nech prinesie tie naozaj
krásne celoživotné spomienky
všetkým
jeho účastníkom!

51-0006

Boli časy, keď sme sa ako deti tešili
po prázdninách na spolužiakov, ale aj
na mnohé naše vtedajšie učiteľky či dokonca celú školu. Na pár rokov sa nám
stala druhým domovom, aj keď, priznávame si to až s odstupom rokov.
Učitelia mojej generácie už väčšinou pomreli a ak ešte žijú, tak už naozaj v úctyhodnom veku. Pamätám si
ich tváre, prísne a láskavé zároveň a
ich pohoršenie nad mojimi občasnými
nevedomosťami či výmyslami. Jedna z
mojich učiteliek mi v štvrtej triede základnej školy povedala, že raz budem
novinár. Iným vďačím za úžasné všeobecné vzdelanie, z ktorého som ešte
dlho neskôr „profitoval“ na gymnáziu.
A vlastne – celý život. Lebo základ je
čosi, na čom stojí hotová stavba. Ak je
slabý, každé úsilie dohnať to vznešenými fasádami je márne. Dať výchovu a
vzdelanie – to je vznešený dar. Nedá sa
zabudnúť a tak – moje panie a páni učitelia – veľká vďaka vám, aj tým, hore,
kdesi nado mnou.

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

51-0176

Prvý september – symbolicky, v reále plus mínus – je hlavne deň začiatku školského roku. V mnohých podobách a s krásnymi spomienkami
sme ho zažili všetci.

Najlepší výber KOTLOV
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Modra

Pezinok

V týždni 75. výročia Slovenského
národného
povstania (SNP) Slovensko zažilo šok.
Dozvedeli sme sa,
že druhá najmocnejšia žena na ministerstve spravodlivosti štátna tajomníčka za SMER - SD Monika Jankovská,
celému Slovensku klamala, že nepozná
Mariána Kočnera a nikdy si s ním nevymenila ani jednu sms. Lenže, podľa informácií, ktoré zverejnila TV Markíza,
si s Kočnerom Jankovská veľmi intenzívne dopisovala až do momentu jeho
zadržania políciou.
Keď som sa to dozvedel, povedal
som si, že toto nemôžeme nechať len
tak, lebo je to najsilnejší dôkaz toho, že
strana SMER - SD je priamo prepojená
s objednávateľom vraždy Jána a Martiny a nie je teda pravdou, to, čo sa snaží
vyše roka Fico klamať, že s vraždami
SMER nemá nič spoločné. Jankovská
totiž nie je len tak hocikto - bola zvolaná za poslankyňu za stranu SMER – SD.
Inak povedané - vrcholový politik
SMERu miesto toho, aby strážil zákonnosť na najvyššom poschodí ministerstva spravodlivosti, podľa všetkého tajne vynášal informácie objednávateľovi
vraždy Jána a Martiny. Človeku, ktorý
si mal podľa vyšetrovateľov objednať
navyše aj vraždu nášho kolegu Daniela Lipšica, či špeciálneho prokurátora

Maroša Žilinku. V prípade prokurátora
Žilinku s dovetkom, že vrahom za vraždu jeho ženy priplatí navyše 10 tisíc eur
a za vraždu každého jeho dieťaťa takisto po 10 tisíc eur !!!!!
Napriek tomu ju jej priamy nadriadený Gábor Gál drží silou-mocou vo
funkcii. Napriek tomu ju odmieta odvolať aj premiér Peter Pellegrini, ktorý tak
dobrovoľne zo seba robí človeka, ktorý viac drukuje mafii ako obyčajným
ľuďom a spravodlivosti. Protestujeme
preto pred ministerstvom spravodlivosti každý deň a budeme tak robiť
dovtedy, dokedy Monika Jankovská
bude podľa premiéra Pellegriniho garanciou nezávislosti a spravodlivosti
a najvhodnejšou osobou, ktorá má za
SMER - SD zastávať tak významný post
na ministerstve spravodlivosti.
Robíme tak aj preto, lebo si chceme aj
takto uctiť pamiatku našich starých otcov a mám, ktorí sa odvážne v Povstaní
postavili čelom voči najväčšiemu zlu s vedomím, že svoj boj zrejme aj tak prehrajú.
Nechceli totiž dopustiť, aby v nich vtedajšie vládne zlo úplne
potlačilo schopnosť
ozvať sa proti neprávosti a schopnosť biť sa
za spravodlivosť.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

VONKAJŠIE
ŽALÚZIE

www.cevarom.sk
w

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

ROLETY
ZipScreen

51-0084

Kollárova 12
PezInOK
pezinsko@regionpress.sk

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

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

-12%

Tieniaca technika aj pre strešné okná.

w w w. ceva ro m . s k

akcia platí
do konca
septembra

51-0084

redakcia:

POVSTAŇME VOČI MAFII
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Severská diéta II

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

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
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

spôsobujú menšie a aj pomalšie zvýšenie
hladiny cukru v krvi v porovnaní s potravinami s vyšším GI. Raž je v severskej
strave celozrnným základom. Potraviny
bohaté na bielkoviny skôr zabezpečia
pocit sýtosti a bránia pred pocitom hladu. Namiesto sladkostí je vhodné ovocie,
orechy, celozrnný toast alebo chrumkavý
chlieb s nízkym GI s nátierkou z tmavej
čokolády.
Svetová zdravotnícka organizácia
(WHO) zistila, že stredomorská aj severská strava znižuje riziko rakoviny,
cukrovky a kardiovaskulárnych chorôb.
Diéta môže pomôcť s redukciou váhy.
Jesť viac rastlinnej stravy je dobré aj pre
životné prostredie. Vďaka sústredeniu sa
na ovocie, zeleninu a celozrnné výrobky je strava bohatá na vlákninu, ktorá
Pri výbere rýb sa možno oriento- pomáha udržiavať zdravý a normálny
vať na všetky – morské aj sladkovodné, pohyb čriev.
mastné – losos, sleď, makrela, alebo
Že účinky zdravej výživy severanov
chudé – treska, halibut. Ideálne jedlo má sú iné ako u nás, potvrdzujú čísla - vo
pomer sacharidov k bielkovinám 2: 1.
Švédsku je úroveň podiel len 10 percent,
v ostatných škandinávskych krajinách je
Typický tanier :
to podobné. A ako je to u nás? Na Slovenpolovica - zelenina, šaláty, ovocie, sku trpí nadváhou viac ako
36 percent a obezitou viac
strukoviny
štvrtina - sacharidy s nízkym glyke- ako 25 percent populácie,
čiže spolu takmer dve tremickým indexom
štvrtina - potraviny bohaté na bielko- tiny Slovákov má hmotviny
nosť, ktorá už ohrozuje
ich zdravie.
Rastlinné alebo živočíšne bielkovi- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
ny by mali byť pri každom jedle. PotraviDiabetologička, odborníčka na poruchy
ny s nízkym glykemickým indexom (GI)
metabolizmu a výživy
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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

51-0070
51-0075

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

Základom konceptu škandinávskej
stravy nie sú len odporúčania týkajúce sa jedla, ale aj udržateľného poľnohospodárstva, možno ich zhrnúť do
desiatich bodov:
- jedzte každý deň viac ovocia a zeleniny
- jedzte viac celých zŕn
- zaraďte viac potravín z morí a jazier
- vyberte si kvalitné mäso - ale jedzte ho
celkovo menej
- vyhľadajte viac potravín z voľnej prírody
- vždy, keď je to možné, používajte ekologické produkty
- vyhnite sa potravinárskym prídavným
látkam
- uprednostnite sezónne produkty
- konzumujte viac domácich jedál
-produkujte menej odpadu

Slovenčina naša

Nie zahájiť (školský rok),
ale začať, otvoriť.
Nie zhýčkať, zhýčkaný,
ale rozmaznať, rozmaznaný.

•KRTKOVANIE•
čistenie domovej a priemyselnej
kanalizácie tlakovým a strunovým strojom

NON - STOP 0905 351 406

54-0011 TT03

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

33-00031

3
POLITICKA INZERCIA
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PRÁVNIK RADÍ, POZOR LIEK / SPRAVODAJSTVO
Občianska
riadková
inzercia

Predkupné právo
spoluvlastníkov nehnuteľností

01 AUTO-MOTO / predaj

Každý vlastník je oprávnený nakladať
s vecou, ktorú má vo vlastníctve podľa svojho uváženia. Vlastník má právo
vec držať, užívať, požívať a disponovať
s ňou.
To, v akom rozsahu má vlastník právo
disponovať s vecou, záleží aj od toho či ide
o vec vo výlučnom vlastníctve alebo spoluvlastníctve. V prípade spoluvlastníctva
má každý zo spoluvlastníkov zásadne tie
isté oprávnenia, aké má jediný vlastník,
avšak jeho právo je obmedzené právom
ďalšieho alebo ostatných spoluvlastníkov.
Jeho právo je obmedzené aj tzv. zákonným
predkupným právom, ktoré sa uplatňuje
pri prevode spoluvlastníckeho podielu, a
ktoré vyplýva priamo zo zákona v prospech
spoluvlastníka alebo spoluvlastníkov.
Predkupné právo predstavuje určité obmedzenie zmluvnej voľnosti spoluvlastníkov.
Z predkupného práva vyplýva, že ak jeden
zo spoluvlastníkov chce svoj spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti previesť na
tretiu osobu, musí tento svoj podiel najskôr
ponúknuť všetkým ostatným spoluvlastníkom za tých istých podmienok, za akých
chce podiel predať tretej osobe.
Predkupné právo sa nevzťahuje iba na
prípady kúpy resp. predaja nehnuteľnosti
ale zákonné predkupné právo sa vzťahuje
aj na ďalšie prevody spoluvlastníckeho podielu, a to napríklad na prevod darovacou
zmluvou alebo zámennou zmluvou. Ak
však spoluvlastník prevádza svoj spolu-

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

03 BYTY / predaj
»Predám 1 izb. byt v PK Svätoplukova ul., po kompl.
rekonštr., 65.000 €, 0907
093 386.

04 BYTY / prenájom
»Hľadám spolubýbajúcu do
RD v Modre, 0905 581 601.
»Prenajmem 2 izb. byt v
RD v Slov. Grobe, 0905 473
005.

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim rodinný dom Pezinok, Svätý Jur, Šenkvice,
cena 200 tis., nie som RK,
0950 726 257.
»Kúpim vinohrad v Bratislave, Svätom Jure, Pezinku a
okolí 0918 479 756.
»Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt 35 km od Bratislavy. 0903 765 606.
»Dám do prenájmu na Píle
zariadený romantický 3 izb.
domček priamo pod hradom s veľkou záhradou a
potokom, od 1.10.2019, 0903
717 087.

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám hrozno Iršaj, Muller, Silván, Veltlín, 0903 856
536.

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staré hodinky, mince, bankovky, pohľadnice.
Tel.: 0903 753 758.
»Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu. Tel. 0907
374 235.
Kúpim ľudové kroje 0902
708 047.

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.

vlastnícky podiel jemu blízkej osobe, v takom prípade sa predkupné právo neuplatní.
V prípade predkupného práva spoluvlastníka majú právo odkúpiť podiel všetci spoluvlastníci a ak sa nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo odkúpiť podiel
pomerne, podľa veľkosti podielov.
Ponuku na prevod spoluvlastníckeho
podielu k nehnuteľnosti musí spoluvlastník
urobiť písomne, pričom v ponuke by mal
uviesť predmet prevodu, cenu a tiež ďalšie
podmienky, za ktorých má dôjsť k prevodu. Dvojmesačná lehota na prijatie ponuky
plynie každému spoluvlastníkovi samostatne od riadneho doručenia ponuky. Ak
spoluvlastník alebo ostatní spoluvlastníci
neprijmú ponuku, ich predkupné právo zanikne, a to bez ohľadu na dôvod prečo ponuku neprijali. V prípade, ak spoluvlastník
prevádzajúci svoj spoluvlastnícky podiel
nerešpektoval predkupné právo ostatných
spoluvlastníkov a opomenul svoju povinnosť ponúknuť svoj podiel prednostne
ostatným spoluvlastníkom, môžu ostatní
spoluvlastníci napadnúť prevod spoluvlastníckeho podielu a domáhať sa určenia relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode.

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

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

K najbežnejším miestom otráv
patria domácnosti
Celosvetovo predstavujú zásoby liekov
v domácnostiach, určené k dlhodobému (chronickému) alebo krátkodobému (akútnemu) užívaniu, potenciálne
zdravotné riziká.
Medzi najčastejšie dôvody zdravotných
rizík patria: nevhodné užívanie (resp. zle
zvolená liečba), zlé skladovanie a náhodné užitie. Na Slovensku sa ročne zbytočne
intoxikuje vyše 4 000 ľudí, pričom viac
ako polovicu tvoria deti. Ako uvádzajú
údaje Národného toxikologického informačného centra (NTIC) na Slovensku, 41,6
% telefonických konzílií bolo venovaných
práve intoxikácii liekmi. K najbežnejším
miestom otráv patria domácnosti s takmer
80% podielom na všetkých otravách.
K najčastejšie doma skladovaným liekom patria analgetiká (teda lieky proti
bolesti) a neúplne spotrebované balenia
antibiotík.
Lieky proti bolesti - základným pravidlom liečby bolesti tzv. samo-liečením
patrí liečba akútnej bolesti (bolesť hlavy,
kĺbov, zubov, menštruačná bolesť), teda
krátkodobé užívanie analgetík. Druhým
pravidlom je používať lieky proti bolesti zo
skupiny tzv. voľnopredajných, teda neviazaných na lekársky predpis. V žiadnom
prípade by pacient nemal užívať lieky určené na silnú a chronickú bolesť
a v tomto prípade by sa mal obrátiť na
odborníka.
Nesprávne alebo zbytočne užívané

Slovenskému Grobu bude počas najbližšej soboty (31. 8.) kraľovať husacina. Svoje pomyslené
brány štvrtýkrát otvorí Kráľovstvo husaciny, a to pri
príležitosti 19. ročníka Dňa otvorených dverí Cechu
husacinárov.
„Husacina je pre túto časť regiónu typická a
vyhľadávaná. Každoročne sa sem vracajú turisti a
návštevníci z rôznych kútov Slovenska a nevynechávajú ho ani domáci obyvatelia, ktorí tak zistia,
že husacinu si môžu vychutnávať počas celého
roka, nielen v jesennom období,“ poznamenal predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)
Juraj Droba.
Rozvoniavať tak budú husacina, kapusta a
lokše, návštevníci si budú môcť pochutnať aj na vínach od regionálnych vinárov. Okrem toho sa podľa
organizátorov podujatia stanú zároveň svedkami
ocenenia práce cechárskych majstrov pri príprave
tradičného pečenia husaciny, „kde im počas historického sprievodu v dobových kostýmoch bude
kráľovským poslom preukázaná úcta k tomuto remeslu“. Najmenší návštevníci sa môžu tešiť na detské divadelné predstavenie, atmosféru podujatia
doplní hudobný program či večerná ohňová šou.
Autobusové spojenie zabezpečí spoločnosť
Slovak Lines. Autobusy pôjdu z Bratislavy z dvoch
nástupných miest. Z autobusovej stanice Mlynské
Nivy bude vypravených osem spojov, zo Zlatých
pieskov 11.
Organizátormi podujatia sú BSK, Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism, obec Slovenský Grob a Cech husacinárov v
Slovenskom Grobe.

» TASR

antibiotiká predstavujú pre spoločnosť
problém v podobe antibiotickej rezistencie (odolnosti baktérií na antibiotickú
liečbu). Antibiotiká je potrebné užívať
iba v prípade, ak ich predpísal ošetrujúci
lekár, nikdy nie je vhodné doužívať nespotrebované antibiotiká z predchádzajúcej liečby alebo „posúvať“ nedoužívané balenia antibiotík rodinným
príslušníkom alebo známym, alebo
sa dožadovať predaja antibiotík bez
lekárskeho predpisu.
Spotrebitelia často k rozbaleným baleniam liekov neuchovávajú príbalové
letáky, uchovávajú zvyšky liekov, ktoré
nevedia identifikovať a tiež používajú lieky po uplynutí doby použiteľnosti resp.
exspirácie.
Jedom sa liek môže stať pri nesprávnom
užívaní, ale aj nesprávnym znehodnocovaním, kedy liek neškodí iba jednému
človeku, ale prispieva
k poškodzovaniu prostredia všetkých. Správne znehodnocovanie
liekov znamená, že
lieky po uplynutí času
použitia alebo nespotrebované lieky odovzdáme
do
ktorejkoľvek
lekárne.

» PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

2. viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory
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Vodiči musia rátať s úpravou
organizácie dopravy
na Myslenickej
V Pezinku musia vodiči rátať s úpravou organizácie dopravy na Myslenickej ulici. Na úseku pred
svetelnou križovatkou s Limbašskou cestou v smere
od Bratislavy do centra Pezinka bude umiestnené
dočasné dopravné značenie. Na svojom webe o tom
informuje pezinská samospráva.
„Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky a odstránenia kolón vytvárajúcich sa v poobedňajšej špičke na Myslenickej ulici sa vlastník
cesty – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) - rozhodol osadiť prenosné dopravné značky a dopravné
zariadenia,“ vysvetľuje mestský úrad. Dva jazdné
pruhy na konci Grinavy (križovatka pred obchodným centrom smerom na Modru) totiž nie sú priebežné. V pravom pruhu do mesta sa počas pracovného týždňa vytvárajú kolóny a odbočovací ľavý
pruh na Limbach využívajú podľa mesta niektorí
vodiči na predbiehanie a zaraďovanie sa tesne pred
rozdelením.
Cieľom je nastaviť striedavé radenie do pruhu,
takzvané zipsovanie, ktoré by malo zabezpečiť
rýchlejší a plynulejší prejazd križovatkou. Dočasná
zmena organizácie dopravy na Myslenickej je podľa samosprávy naplánovaná do marca 2020. Počas
tohto obdobia plánuje správca cestnej komunikácie
Regionálne cesty Bratislava monitorovať a analyzovať mieru efektivity tejto zmeny.

» TASR
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SLUŽBY, GASTRO, ZDRAVIE

• upratovanie

0908 437 079

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM

0911 938 839

DOVOZ: štrk • piesok • makadam • zemina
24-0090

• čistenie kožených
sedačiek

3,70 € / ks

stavebný • bio • komunálny • zmiešaný

PREDAJ - ŠTRK
PIESOK - MAKADAM
52-0008-1

7

ODVOZ ODPADU KONTAJNERMI

VÝVOZ ODPADU
KONTAJNERMI

0917 373 326

www.pemont.sk

24-0035

ing. kubaška

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,-

N OV É JA Z Y KOV É K U R Z Y
U Ž O D 1 6 .9. 2 0 1 9

OZETA neo

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

Kurzy pre deti, kurzy pre dospelých, individuálne hodiny.
Prihlásiť sa môžete na www.languagebistro.sk
alebo oﬃce@languagebistro.sk, alebo 0948 112 580.

24-0088

51-0018
51-0009

NOVINK
Slovenské obleky OZETA neo

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

PK19-35 strana -
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51-0163

mamografia
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ŠKOLA / PRÁCA

prijme do TPP pracovníkov
do strážnej služby pre
objekt v Senci

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ

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

• ROBOTNÍKOV do výroby, expedície a lisovne
• NASTAVOVAČOV orezových liniek
• KNIHÁROV - zoraďovačov a rezačov
• MECHANIKA polygrafických strojov
• STROJNÍKA energetických zariadení
• SKLADNÍKOV, EXPEDIENTOV
• ELEKTRONIKOV

kontakt : 0908 986 420
prijme do TPP

AUTOMECHANIKA
Výkon práce: Bratislava. Nástup: ihneď.
Požiadavky: samostatnosť, spoľahlivosť,
zodpovednosť, VP sk. C vítaný,
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
od 7 €/h + pohyblivá zložka mzdy do výšky 1 €/ h
(po skúšobnej dobe) + príplatky v zmysle platnej
legislatívy + 1350 € jednorázový stabilizačný
príspevok + ročné odmeny podľa dosiahnutých
výsledkov.
Ubytovanie zabezpečíme.

Mzda od 800 € - 1 100 €

(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)

Požiadavky:

• zdravotná spôsobilosť na výkon práce v noci
• vyučenie v odbore výhodou, nie podmienkou

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

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

Nie obloha (ze- Slovenčina naša
leninová), ale príloha, obloženie.

BLAHOŽELANIA
OZNAMY

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.

pers@slovaklines.sk • 0905 203 990

Nie pilotný (projekt, film), ale Slovenčina naša
skúšobný, úvodný, testovací, začiatočný.

O rok vzdelanejší
Prázdniny sa skočili rýchlo. Rovnako ujde aj nastávajúci školský rok.
Doba je rýchla. Chceme veľa stihnúť,
zažiť. Občas treba spomaliť, pozerať
sa, pochopiť. Aj na to slúži vzdelanie.
Učí nás predchádzať chybám, skúšať
svoje možnosti, upozorňovať na zmeny.
Stáva sa aj, že otvorí obzory, ktoré desia.
O to viac v štáte, kde sa vzdelávanie degraduje, nie je dôležitou hodnotou a je
ničené politickou mocou. Vzdelaný človek vidí stále viac a vidí aj to, že zmena
je ďaleko. Vzdelanie mu môže byť príťažou.
Generácia, ktorá sedí v školách,
sa vyučuje popri ťažkých problémoch
ľudstva. Egoistická politika, morálne
zlyhávania osobností, nebezpečné klimatické perspektívy. Môžeme povedať,
že sa stráca motivácia: Uplatním sa so
vzdelaním v práci, keď nemám známosti? Mám mrhať čas učením sa, keď
o niekoľko rokov bude klíma skazonosná? Vyštudujem povolanie, ktoré budú
začas vykonávať stroje? Sám mám neutíchajúce pochybnosti o svojom konaní.
Súvisí so školstvom, slovenčinou, estetikou životného prostredia. Keď však
sledujem spravodajstvo, takéto témy
sú zanedbateľné oproti tomu, čo sa deje
vo svete. Alebo aj na Slovensku, kde
šikovní, múdri a eticky bezúhonní dostávajú každý deň „po hube“.
Všetko je v rukách politickej mašinérie,
v ktorej sa skoncentrovalo cynické, arogantné a egoistické zlo tváriace sa ako

52-0130

» V hlbokom zármutku a
neopísateľnej bolesti oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym,
že nás dňa 15.08.2019 vo
veku 73 rokov navždy opustila naša milovaná maminka, babička, sestra, teta,
priateľka
Marta Achbergerová,
rod. Suchá.
„Odišla si rýchlo, tak ako si
aj žila. Každému z nás si
vniesla do života tie najkrajšie zážitky, ktoré sa
tvojím odchodom premenia
na spomienky a ostanú
naveky v našich srdciach. Z
ľudí ako Ty sa po smrti stávajú legendy. A my Ti ďakujeme, že sme toho mohli
byť súčasťou. Navždy Ťa
budeme ľúbiť!“
Tvoj syn Adinko s priateľkou
Zuzkou, dcéra Klaudika s
manželom Mirkom, vnúčatká Klaudika s priateľom
Marekom, Mirko s priateľkou Miškou a Katka s priateľom Tomášom.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

52-0133

SPOMIENKY

SBS RaVI s.r.o.

Slovenská Grafia a.s.

6 2

služba ľuďom, Zemi. Pod takýmto vplyvom vyrastá nová generácia. Ako sa to
prejaví, neviem. Rezignácia? Cesta zla?
Ignorácia zla? Hľadanie východiska v
extrémoch?
Dovolil som si dlhší úvod o paradigme, v ktorej žijú naši žiaci a s vekom ju
začínajú vnímať. Aby bolo pochopené
moje novoročné želanie:
Žiaci, hľadajte zmysel života. Ak ho
nájdete, nedajte si ho vziať, bojujte zaň.
Nezabudnite, že máločo sa dá vykonávať
bez vedomostí. Nešetrite otázkami, no
buďte opatrní, aké odpovede dostávate.
Nezabudnite, že žijete v kolónii, nie v izolácii. Robte dobro. Zlo má neisté smery a
konce.
Kolegovia, vzdelanie je len jednou z
ciest. Pomáhajme žiakom hľadať aj iné.
Nehľadajme problémy v žiakoch, aj oni
sú produktom doby. Viďme v nich predovšetkým ľudí, ktorých budeme potrebovať. Hľadanie zla v nich je preskočením
pedagogiky. Problémy poznáme, búrajme ich skutkami.
Rodičia, pomáhajte nám, vašim deťom a školstvu, máme veľa spoločného.
Nezabudnite, že aj bezcieľne konanie
detí či generačné konflikty sú súčasťou
života. Možno sa z vašich detí nestanú
slávne celebrity, ale ak sa nespreneveria
toľko hľadanému človečenstvu, naplnia
svoje poslanie.
Príjemný školský rok!

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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Občianska
riadková
inzercia
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PRÁCA, SLUŽBY

PRÁCA - ponuka ZAMESTNANIA

PRÁCA - ponuka ZAMESTNANIA v okolí

hľadáme ľudí do administratívy na PREDAJ a NÁKUP / inzerát aj na profesii
Pezinok - Grinava (pod servisom ŠKODA)

hľadáme šikovných a manuálne zručných ľudí,
vhodné pre mužov vo veku 20 až 50 rokov podľa obsadzovanej pozície

Technicko-Obchodný referent: 1000-1500 € brutto

Pezinok - Grinava (pod servisom ŠKODA)

Náplň práce: rišenie obchodných prípadov, cenové ponuky, objednávky, príprava pre výrobu
a realizáciu, komunikácia so zákazníkom,... vítaná prax v predaji - stavebníctvo, strojárstvo

Strojná a ručná výroba z plechu a železa: 850-1150 € brutto

Náplň práce: nákup, expedícia, logistika, skladové hospodárstvo, fakturácia, predaj, administratívne
práce,... nutná prax v nákupe a skladovom hospodárstve

(príprava dielov, strihanie, ohýbanie, skladanie dielov, bodovanie, rezanie, vŕtanie, ...)

Administratívna referentka: 1100-1300 € brutto

voľné pozície: robotník, klampiar, zámočník, skladník s rozvozom, ...

HĽADÁME

prijme do TPP aj živnostníkov

-PRACOVNÍKA DO PNEUSERVISU
-VYUČENÉHO AUTOMECHANIKA
0903 657 414, sracing@stonline.sk, sracingt@mail.telecom.sk

na farmu ČASTÁ

96-081-9 TT31

Mesačne od 1 000 Eur / netto, prax nutná
Bratislavská 8 (areál Poľnonákupu), Trnava

príjme do pracovného pomeru

OŠETROVATEĽA HYDINY

VODIČOV kategórie C
na rozvoz sypkých hmôt na prevádzke v Bernolákove.
Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail: sandrock@sandrock.sk

51-0017

e-mail: kariera@tinron.sk • web: www.tinron.sk

24-0016

reagovať na uvedený mail

24-0016

VÝROBA VZDUCHOTECHNIKY
tel.: 0903 301 186
e-mail: kariera@tinron.sk • web: www.tinron.sk

VÝROBA VZDUCHOTECHNIKY

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

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

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

51-0087

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

0903 818 222

51-0057

« Klampiarstvo
« Pokrývačstvo
« Izolácie striech

Umenie je na Veky.

okná a dv
vé

Kvalita má meno!

e
er

Plastové okná a dvere

BRUVO Slovakia

‘A
’

ené na
Vyrob sku
Sloven
KV
A L I TA

Priemyselná 5, 926 01 Sereď
031/701 25 26, info@bruvo.sk, www.bruvo.sk
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96-0009-1 TT22

plast
o

Kvalita Bruva je veľmi viditeľná, cítite to do úplného detailu.
BRUVO Slovakia vyrába plastové okná a dvere, ktoré si môžete
vychutnávať rok za rokom... Každé okno, vyrobené z plastových
profilov triedy “A”, má vo vnútri rámu štandardne oceľovú výstuž,
čo zabezpečuje nulovú deformáciu. Maco bezpečnostné kovanie
nedá dlhoprstým žiadne šance a je to takisto štandard každého
okna a dverí. BRUVO Slovakia je viac ako plast. Nie... je to umenie,
životný štýl, ktorý isto oceníte.
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naši NEVIDIACI,
nevidiaci ZAHRANIČIE / SLUŽBY
NAŠI

Biela pastelka v Bratislavskom kraji

Dvadsiateho septembra 2019 sa
uskutoční už 18.
ročník
zbierky,
ktorej cieľom je
upozorniť na problematiku ľudí so zrakovým postihnutím a pomôcť im žiť čo najkvalitnejší a samostatný život.
Prať, žehliť, fejsbúkovať či cestovať
– to všetko sa po strate zraku dá naučiť, iba sa treba obrátiť na skúsených
odborníkov. Pomocnú ruku ponúka
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), ktorá je organizátorom verejnej zbierky Biela pastelka.

pomôcky zrakovo postihnutým pomáhajú.
Máte pocit, že sa vám horšie číta? Vyskúšajte
si priamo na mieste čítanie pomocou elektronických lúp a optických pomôcok, rady vám
ponúknu vyškolení odborníci. Zaujíma vás,
ako vidia ľudia s rôznymi typmi zrakových
ochorení – potom siahnite po simulačných
okuliaroch. Vyskúšať si môžete aj písací stroj
na písanie v Braillovom písme. K dispozícii
bude aj foto stena či maľovanie na tvár.

Skontrolujeme zrak
malým i veľkým!

Špeciálne by sme chceli upozorniť na
možnosť skontrolovania stavu vášho zraku. Na jednom mieste, rýchlo a bezbolestne získate základné skríningové informácie
a tiež možnosť konzultácií s odborníkmi.
Zástupcovia spoločnosti Novartis vám
Bratislavské podujatie
skontrolujú vnútroočný tlak a stav sietv znamení hudby a zábavy
„Hlavný stan“ Bielej pastelky bude na nice pomocou OCT prístroja. Ako je na
námestí pred OC Eurovea (pri soche M. R. tom s očkami váš drobec môžete zistiť rýchŠtefánika). Návštevníkov bratislavského lym a bezbolestným zmeraním prístrojom
podujatia čaká bohatý celodenný program. Plusoptix, o ktoré sa postarajú sympatické
pracovníčky Krajského strediska ÚNSS
• Peter Zbranek & Peter Bažík
v Bratislave.
• Fragile
• OPAK & Veronika Strapková
• Sima Martausová
Pastelkové tímy
• KORBEN DALLAS
V Bratislavskom kraji i po celom SloZačíname už o 12:00 hod. Nebude chý- vensku bude mať verejná zbierka svoje
bať ani ukážka výcviku vodiacich psov, zbierkové tímy.
zábavné súťaže a zaujímavé vstupy.
Členovia tímu Bielej pastelky sú ľahko
V našich informačných stánkoch nás identifikovateľní. Majú oblečené biele tričká
nájdete už od 10:00 hodiny. Môžete sa oboz- s logom bielej pastelky. Finančné prostriednámiť s tým, aké kompenzačné a optické ky zbierajú do bielo-modrých papierových

Únia nevidiacich Slovenska organizuje v septembri pravidelnú výročnú zbierku Biela pastelka.
Prosí však venovať pozornosť tejto jej výzve:
Zaznamenali sme takú nemilú vec, že na našej zbierke BIELA
PASTELKA chce parazitovať jedno OZ.
Dali si do názvu Biela pastelka Oravy, registrácia prebehla
a chcú zbierkovať od 1. do 14. 9., kedy nám vrcholí mediálna
kampaň, nakoľko následne máme 20.9. hl. zbierkový deň.
Nenechajte sa preto, vážení podporovatelia ÚNSS zmiasť takýmto konaním!
pokladničiek, ktoré sú zapečatené nálepkou s popisom, na ktorej sa nachádza:
• názov organizácie: Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska
• názov zbierky: VEREJNÁ ZBIERKA
BIELA PASTELKA 2019
• logo zbierky a číslo pokladničky
• informácia o registrácii na MV SR spolu
s registračným číslom a fungujúci QR kód
• zbierkový tím sa tiež vie prezentovať Poverením na vykonávanie zbierky vydaným ÚNSS

Aj vďaka vám nevidiaci
varia i pracujú na počítači...

Pri každej zbierke sa zväčša pýtame
KAM idú naše peniaze. V prípade Bielej pastelky si môžete byť istí, že peniaze
budú kvalitne využité. Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska vďaka nim môže
pomáhať výučbou čítania a písania Braillovho písma, učiť nevidiacich samostatne
sa pohybovať v uliciach pomocou bielej

palice. Ani práca na počítači či ovládanie
dotykového telefónu dnes nie je pre nevidiacich problémom a pod odborným vedením ho poľahky zvládnu. Vďaka zbierke
Biela pastelka môžu nevidiaci a slabozrakí
absolvovať kurzy práce s kompenzačnými
a optickými pomôckami, ktoré im výrazne
uľahčujú život. Naučia sa tiež samostatne
fungovať v domácnosti – zvládnu varenie,
pranie i žehlenie. Aj vďaka vám sa mnohým ľuďom otvorí nová kapitola samostatného a radostnejšieho života... Ďakujeme!

Nevidiacich a slabozrakých
môžete prostredníctvom
zbierky podporiť aj teraz:

• zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo
820 v sieti Orange, Telekom a O2
• príspevkom na účet SK23 1111 0000
0014 3025 8006
• alebo online darom prostredníctvom
www.bielapastelka.sk.

Mnohí z vás majú príbuzných a priateľov z rodnej hrudy v Británii. Zhruba
100.000 Slovákov a dvojnásobok Čechov tu skrátka nemôžete prehliadnuť.
Mnohí z vás už isto volali svojim príbuzným, či sa po Brexite budú musieť
vracať do rodnej krajiny. Stalo sa to aj
mne. Teraz je situácia o to vyhrotenejšia, že sa premiérom stal Boris Johnson,
zástanca Brexitu a bolo oznámené, že
po 31. októbri je koniec voľného pohybu
osôb z krajín EÚ. Žiadna kaša sa však
neje taká horúca ako sa navarí a posledné, čo EÚ aj Spojené kráľovstvo potrebujú, je hromadný záchvat paniky.
Ak by sa malo ísť „nadoraz“, tak tým
Británia neuveriteľne utrpí. Nemalá časť
nielen slovenských občanov, ale aj občanov iných krajín EÚ tu má vlastný biznis
a zamestnáva aj miestnych ľudí, produkujú teda spoločne HDP prospešné všetkým. Hromadne týchto ľudí „hodiť cez La
Manche“ je absolútne nereálna možnosť.
Dlhodobo by to zamestnalo obrovský
štátny aparát, ktorý nie je poruke, začali by kolabovať celé oblasti ekonomiky,
realitný trh, služby. Európania v Spojenom Kráľovstve nie sú len umývači riadov, skôr naopak. Viac než s menšinou
z menšiny východoeurópskych Rómov
(myslím tu časť z nich, ktorá žije z dávok)
tu majú problém s domácou mládežou,
ktorá má ďaleko k zodpovednému správaniu a mama-hotel je pre nich jediný
životný štýl, ktorý poznajú.
Šanca dohodnúť sa ešte síce existuje,

ale silne pochybujem, že k tomu dôjde.
Dôvodom je okrem aktuálnej skladby
vlády aj časový sklz a neochota spochybniť referendum ako „vôľu ľudu“, hoci je
už dávno jasné, že teraz by to referendum dopadlo inak a aj s väčším rozdielom. Nezabúdajme, že Brexit prešiel o 3.8
percenta a k mnohým heslám sa nehlásia ani ich vlastní protagonisti.
Pripusťme katastrofický scenár žiadna dohoda. V takom prípade, ak
by sa všetci budú držať litery zákona,
nastane chaos v niekoľkých smeroch jednak ľudia v panike vykúpia obchody
(to robia aj keď sú cez Vianoce zatvorené
obchody), keďže krajina stojí a padá na
importe potravín. V druhom smere dôjde
k takým protestom v mestách, teda tam,
kde nemajú dôveru k tomu, že „imigranti z východu EÚ vám kradnú prácu“, že
rumunské protesty proti korupcii budú
pripomínať nedeľný piknik. Dôjde k šialenému prepadu libry (o 17 percent padla
už pri referende) a dominovým efektom
sa po EÚ spustí niečo ako bol pád banky
Lehman Brothers, ktorý odštartoval svetovú finančnú a hospodársku krízu. V
tom momente sa nové referendum stane
realitou. Každopádne vyhadzovanie ľudí
cez La Manche by proces len akcelerovalo, lebo ako prvé by sa zrútilo verejné
zdravotníctvo a pán Johnson by nemal
žlté len vlasy, ale aj celý oblek - od vaječných žĺtkov a od samotných Britov.
» Pre REGIONPRESS Ondrej Putra
Veľká Británia

87-0012

Slováci v Británii a Brexit

Slovenčina naša
Nie rameno, ale plece. Nie
preslov, ale predslov, prejav, príhovor, reč.
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PLECHOVÉ GARÁŽE

Čistenie kanalizácie

0905 20 70 59
www.kupdodomu.sk

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

59-0277

PLECHY, voliery pre psov

pezinsko@regionpress.sk

www.momentum.sk 0908 698 322

PALIVOVÉ
DREVO

STOP EXEKÚCIAM
A EXEKÚTOROM

POLIENKA aj GUĽATINA

51-0052

0917 649 213

16-0254

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

Pezinská havarijná služba

NON - STOP 0949 177 200

HODINOVÝ MANŽEL

24-0004

9
SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ

VOLAJTE
0950/894340

Bratislava, Malacky

59-0042

INFO LINKA

0950/894339
Kancelárie:

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

✆ 0918 620 835, e-mail: absol@absol.sk, www.absol.sk
www.absol.sk
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PREDAJGA
PREDAJGA
MATERIÁLOM
SSINŠTALANÝM
INŠTALANÝM MATERIÁLOM

51-0128
51-0128
51-0231

PEZINOK, Silvanová 2/A

10
HLAVU
SLUŽBY,HORE
AUTO-MOTO

51-0177

1$ä$675(&+$

EUROOKNÁ A DVERE

• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
žalúzie a doplnky
• Garážové brány

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
ŽALÚZIE

Trnava, Suchovská 5
mob.: 0911 391 426, 0902 469 252
info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

16-0029

AKCIA!

Frézovanie

komínov

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

ZĽAVAEZ
15-0004

ER

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155
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15-0197

11
AUTO-MOTO
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ŠKOLA / STAVBA, PRÁCA

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

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

www.aiw.sk
STAJAN SLOVAKIA PRIJME

Facebook: aiwsk

32-0077

• 20 rokov pomáhame opatrovateľkám v Rakúsku
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža
• stále dostatok ponúk - aj pre mužov
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

la
cn
ep
el
et
y.s
k

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

PRACOVNÍKOV
NA POZÍCIU:
- ELEKTROTECHNIK

zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

S VYHLÁŠKOU §21

splátky od 98 €

( 732€ + 50€ + 50€ + 15€ + stravné
lístky + ubytovanie ZDARMA )

- VODIČ VZV -SKLADNÍK
( 676€ + 50€ + 50€ + 15€ + stravné
lístky + ubytovanie ZDARMA )

ZĽAVY AŽ DO 25%

ZMENY

KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

85_0586

PRÁCA LEN NA DVE

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

www.balkona.eu
0948 787 777

HĽADÁTE
ĽUDÍ?

PRACUJ
U NÁS

zamestnancov
alebo
živnostníkov?

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

85_0005

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Inzerujte v rub

PRÁCA V NEMECKU
A ŠVAJČIARSKU

Stavebná spoločnosť prijme

rike

Zamestnáme V
ás!

dlhodobá a stabilna práca

výhodné platové podmienky

STAVEBNÉHO MAJSTRA
so skúsenosťami zo železobetónovými
konštrukciami

ELEKTRIKÁRI

TPP - 1200 EUR / ŽIVNOSŤ- podľa dohody

ŽELEZIAROV
TPP - 6 EUR/ hod.

od 13 - 20 €/hod. netto

ŽIVNOSŤ- podľa dohody

85_0550

sokolova@granila.eu
0950 301 301

85_0593

ubytovanie a doprava hradené

Práca na území SR. Nástup po dohode.
tel: 0918/413582, 0904/881 418,
mail: info@gsksro.sk

Možnosť výhry 250 €

Kontaktujte:
0905 963 035, 0905 593 810
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63-0139

Miesto práce: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

