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Klampiarstvo
Pokrýva stvo
Izolácie striech

          0903 818 222
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 stavebné, demolačné a výkopové práce, drenáže
 realizácia plochých striech FATRAFOL, SIKA
 realizácia šikmých striech BRAMAC, TONDACH
 klampiarske práce, hydroizolácie
 zatepľovanie striech, fasád
 jadrové vŕtanie a zelené vegetačné strechy

0904 097 200 aj na splátky

STAVEBNÁ FIRMA REALIZUJE
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ROZUMIEME BEZPEČNOSTI

Bezpečnostné dvere a uzamykacie systémy

www.lock.sk
lock@lock.sk

Pezinok      Bratislavská 56   0948 754 798
Bratislava  Miletičova 67     0910 970 770
PREDAJ  •  SERVIS  •  PORADENSTVO

NON - STOP servis  0905 754 798
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Pre mnohých čosi neznáme

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Kto by netúžil po pokojnom, harmo-
nickom živote! Teda, okrem tých, 
ktorí už dávno zabudli na základnú 
skutočnosť, a to, že život  je dar a nie 
nárok. 

Nárok na niekoľko desiatok tisícové 
hodinky, nárok na policajnú ochra-
nu, nárok na panovanie, teda vlastne 
iba neobmedzenú moc, frajerku popri 
manželke, okázalý luxus, nárok na 
majetky aj za cenu ľudských životov. Je 
takých u nás dosť, ale vlastne – nestoja 
za nič. Lebo sú nič. Ľudsky iba jedno 
veľké nič.

Svetový deň vďačnosti sa stal kaž-
doročným významným dňom ľudstva 
na Havaji počas Dňa vďakyvzdania v 
roku 1965. Deň je príležitosťou ukázať 
svoju vďačnosť a uznanie. Pretože práve  
vďačnosť je základom harmonického a 
pokojného života. Ak by sme každý deň 
poďakovali za to, čo sme dostali ako dar, 
prišli by sme na mnoho krásnych vecí. 
Ako aj na fakt, že najväčším darom je 
samotný život. Stačí „málo“ - uvedomiť 
si, čo všetko dostávame. Nie privlastňu-
jeme si či kradneme. Dostávame.

Výskumy potvrdzujú, že tí z nás, 
ktorí dokážu byť vďační, sú šťastnejší, 
menej vystresovaní a trpia v menšej 
miere depresiami. Byť vďačný sa dá aj 

za maličkosti, za západ slnka za ho-
rami, za dobrú večeru, za krásnu kni-
hu, alebo, hoci aj keď sa na vás niekto 
usmeje. Mať nárok, vyhrať napríklad 
voľby a „môcť všetko“, to je z ľudského 
pohľadu pramálo, je to viac ako nič. A 
od ľudí, ktorí takto vnímajú život a svoje 
momentálne postavenie v ňom sa nedá 
čakať žiadna vďačnosť, ale ani radosť zo 
života, iba nenávisť a lož. Lebo nárok 
sa neuspokojí jeho splnením, naopak, 
vtedy obvykle vzniká množstvo ďalších 
nárokov.

Mimochodom, jednotlivci, ktorí 
praktizujú uvedomelú vďačnosť, majú 
posilnenú aktivitu mozgových štruktúr 
zodpovedných za sociálne poznanie, 
empatiu a pocity uznania. Povedzte 
preto „Ďakujem“ kedykoľvek máte prí-
ležitosť,  poďakujte niekomu a za niečo 
aj v duchu. Keď budete mať ťažký deň, 
vyberte si zopár spomienok 
a pripomeňte si svoje dary 
a všetko, za čo ste vďační.

Vďaka vám za pozor-
nosť a pekný skorojesen-
ný týždeň, začínajúci 
sa cez víkend Dňom 
vďačnosti!

0905 618 949

PORADÍME
   NAVRHNEME
ZREALIZUJEME

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

OPRAVY A REKONŠTRUKCIE
STAVEBNOKAMENÁRSKE PRÁCE

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

Holubyho 73
902 01 Pezinok

Kamenárstvo GRANIT
Raj ek Pavol         0905 618 949
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NEVÁHAJTE OBJEDNÁVAŤ, MNOŽSTVO JE OBMEDZENÉ.

prijíma objednávky na 16 týždňové nosnice Dominant
farby: hnedá, sussex, jarabatá, čierna, modrá a leghorn.
V ponuke:  aj obľúbené Green Shell a Dark Shell, sliepočky,
ktoré znášajú vajíčka zelenej a hnedej škrupiny. Toto je
posledný termín predaja kuričiek v tomto roku 4.10.2019

Predaj a K mnych zmesí v Budmericiach

,

19

Nájdete nás: Budmerice, námestie R.Fábryho
Bližšie info na tel.: 0948 256 789  ...tešíme sa na vašu návštevu
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   0903 740 740
VÝVOZ ŽUMPY
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ELEKTROINŠTALÁCIE
bleskozvody, prípojky, revízie

0903 908 807
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Jazyková škola SIDDHIS
kurzy nemeckého jazyka

pre deti, mládež a dospelých
individuálne a skupinové

20 ročná prax
individuálny kurz 8€/45 min.

skupinový kurz: 3€/45 min.
0910 736 722

martin.juras35@gmail.com
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Ponuka prác MINIBAGROM,
UNC a AVIOU 3 t. sklápač

· výkopové práce: 
  šírka 30 a 60 cm do hĺbky 2,1 m
· úpravy terénu
· obkopávanie  základov
  pre izolácie
· rozbíjanie betónu

0903 319 82828
www.fabi.sk

Minibager pri svojej
váhe 1600 kg prejde
otvorom šírky 1m
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Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA
02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk
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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 

Každý týždeň: 
Myslenice, Pezinok, Báhoň, 
Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, 
Modra, Svätý Jur, Viničné, Bud-
merice, Častá, Slovenský Grob, 
Viničné, Budmerice, Doľany 

pezinsko@regionpress.sk
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 PEZINOK

Pezinok
Modra

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
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Z listu čitateľky: „Mám tridsať rokov, 
moja matka päťdesiatšesť a už niekoľ-
ko rokov je diabetička. Je cukrovka 
dedičné ochorenie? A možno sa vôbec 
nejako preventívne chrániť pred cuk-
rovkou, ak ju už máme v rodine?“

Katarína z Nitry
Napriek tomu, že cukrovka trápi ľudí 

minimálne 3500 rokov, príčina vzniku 
ochorenia nie je stále známa. Vieme však, 
že na jej vzniku a rozvoji sa podieľajú ge-
netické vplyvy a mnoho faktorov vonkaj-
šieho prostredia.

Diabetes mellitus 1. typu postihuje 
zväčša deti a mladých ľudí. Ochorenie 
u nich vzniká na základe imunologicky 
podmieneného ničenia až úplného zniče-
nia buniek podžalúdkovej žľazy. Častejšie 
sa vyskytuje po infekciách, napr. po rube-
ole, infekčnej mononukleóze, po zápale 
príušných žliaz – predpokladá sa preto 
vplyv vírusov. Ale to nevysvetľuje všetky 
prípady. Známa je súvislosť s niektorými 
diétnymi faktormi – napr. s dĺžkou doj-
čenia (ochorenie sa častejšie vyskytuje u 
tých, ktorí boli prikrmovaní skôr ako v 6. 
mesiaci života), príjmom mäsa a údenín 
(pre obsah nitrozamínu) alebo gluténu 
(vyskytuje sa hlavne v pšeničnej múke). 
Pri 1. type cukrovky genetická predispo-

zícia zohráva úlohu len asi v 5 percentách 
prípadov (o niečo častejšie sa ochorenie 
vyskytuje ak postihnutým rodičom je 
otec). 

Diabetes mellitus 2. typu sa objavuje v 
ktoromkoľvek veku, ale obyčajne nie skôr 
ako v štyridsiatke. S pribúdajúcimi rokmi 
jeho výskyt stúpa, najčastejšie sa zisťuje u 
mužov medzi 45 a 65 rokmi a u žien medzi 
50 a 55 rokmi. Príčinou ochorenia sú tak 
genetické, ako aj environmentálne fakto-
ry. Vonkajšie faktory sú zväčša ovplyvni-
teľné – patrí sem prejedanie sa, obezita, 
nedostatok fyzickej aktivity, psychický 
stres, fajčenie a vplyv niektorých liekov. 
Nie náhodou až 90 percent diabetikov 
má nadváhu alebo sú obézni. Už pokles 
hmotnosti o 5 percent alebo fyzická akti-
vita minimálne 30 minút trikrát do týždňa 
znižuje riziko vzniku diabetu.

Dedičnosť pri 2. type cuk-
rovky zohráva dôležitej-
šiu úlohu ako pri prvom 
type. Ak jeden z rodičov 
má cukrovku, riziko, že 
ochorie jeho dieťa je 33-
45 percent a zvyšuje sa 
s vekom. 

Obavy z cukrovky

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 
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Myslíte si, že je 
najpodstatnejším 
problémom Sloven-
ska to, či majú ho-
mosexuáli registro-
vané partnerstvá? 
Určite nie a ani my 

nie. Bohužiaľ - PS/SPOLU a KDH sa tak 
celé leto tvária. Nerokujú o inom, len o 
tom, či návrh na partnerstvá homosexu-
álov predložia hneď po voľbách, ako chce 
PS/SPOLU, alebo až za 2 roky, ako navr-
huje predseda KDH.

A rozumní ľudia sú na Slovensku z 
toho v šoku. a najmä voliči KDH, ktorí 
nechápu o čo Hlinovi ide. Akoby sme v 
štáte, ktorý nám spod rúk uniesla mafia, 
nemali teraz iné problémy! Zároveň platí, 
že takto úplne zbytočne lejú tieto strany 
vodu na mlyn Ficovi a spol, ktorému teraz 
len stačí ľudí týmto strašiť a môže mu to 
pomôcť vyhrať voľby.

Preto sme minulý týždeň prišli s pr-
vou časťou plánu, ako opozícia môže spo-
ločne poraziť mafiu vo voľbách. Nazvali 
sme ju „NESTRAŠME ĽUDÍ“ - a sľúbili sme, 
že naše hnutie nevstúpi do vládnej koalí-
cie, ktorá by chcela zaviesť registrované 
partnerstvá a adopcie detí homosexuálmi. 
Že nevstúpime do vlády, ktorá by chcela 
uvoľniť boj voči drogám, ktorá by chcela 
brať ľuďom sociálne výhody, ktorá by chce-
la súhlasiť s kvótami pre migrantov.

Jasné, že teraz budú chvíľu na nás 

peniť ľudia z PS/SPOLU, KDH či od Kisku. 
Ale to nevadí a to sa poddá. Urobili sme to 
v dobrom záujme všetkých ľudí, ktorým 
na Slovensku úprimne záleží. Poďme 
bojovať za podstatné veci - poďme vrátiť 
unesený štát späť do rúk ľudí a nenahrá-
vajme úplne zbytočne našimi chybami 
Ficovej mafii. Dlhé roky ľudia túžia po 
zmene a nekazme si to zbytočným straše-
ním týmito témami, ktoré mnohých ľudí 
môžu od volieb odstrašiť.

Máme pred sebou posledných 5 me-
siacov boja za lepšie a spravodlivé Slo-
vensko. Máme pred sebou finálny zápas 
za Slovensko, kde budeme radi žiť. Ne-
kazme si to.

PS. Pellegriniho sa nám síce odvolať 
nepodarilo, ale bojovali sme dobrý boj. 
Sám som na schôdzi rečnil vyše troch 
hodín a pomohli aj moji kolegovia. Veľmi 
ma však mrzí, že nás poslanci za strany 
PS/SPOLU, KDH a ani 
kolegyňa Remišová 
zo ZA ĽUDÍ, nedo-
kázali podporiť ani 
jednou jedinou vetou 
v rozprave - v našom 
spravodlivom boji za 
spravodlivosť na Slo-
vensku. Opäť zvíťazilo 
ego, opäť sme museli 
bojovať sami.

Nestrašme ľudí 
a zoberme tromfy Ficovi z rúk

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

ING. KUBAŠKA

24
-0
00
4

HODINOVÝ MANŽEL
www.momentum.sk    0908 698 322

pezinsko@regionpress.sk

 

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

- obleky, saká,
  nohavice,
  košele, viazanky
- tri ká, mikiny
- bezplatná úprava
  zakúpených odevov
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Pánske obleky
už od 129,-

Slovenské obleky OZETA neo
NOVINKA

NOVINKA:
Slovenské obleky

OZETA neo
ky

- obleky, saká, nohavice,
  košele, viazanky
- tri ká, mikiny
- bezplatná úprava
  zakúpených odevov
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VÝVOZ  ODPADU
KONTAJNERMI

PREDAJ � ŠTRK
PIESOK � MAKADAM

0911 938 839

51
-0
05
2

Čistenie kanalizácie

www.havarijnapomoc.sk

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

NON - STOP  0949 177 200
Pezinská havarijná služba
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Objednanie k lekárovi online !   Objednanie k lekárovi online !   

www.topdoktor.sk

Viete, že ...
 do ambulancie všeobecného lekára a internistu (dr.med PV. s.r.o) v Pezinku 
 do gynekologickej ambulancie Fed – Gyn s.r.o. v Senci
 na mammograu, ultrazvuk, denzitometriu a RTG vyšetrenie v Pezinku

sa už môžete objedna  aj elektronicky cez   www.topdoktor.sk  ?

Pre o rezervácia online?
Lebo ...

 termín si môžete rezervova  24 hodín denne aj mimo ordina ných hodín
 termín vyšetrenia Vám pripomenie SMS a e-mail
 dostupný termín si rezervujete ve mi rýchlo

Na stránek www.topdoktor získate aj informácie o ordina ných hodinách a dovolenke.  

24
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50917 373 326 www.pemont.sk

DOVOZ:  štrk • piesok • makadam • zemina

ODVOZ ODPADU KONTAJNERMI
stavebný  bio  komunálny  zmiešaný

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM

Miestny spolok SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA
v Pezinku Vás pozýva na spoločné darovanie krvi
vo štvrtok 3. októbra 2019 od 8:00 do 11:00 h.
v Kultúrnom dome v Pezinku. Prineste si so sebou
OP a kartu poistenca. Pre darcov bezplatné parkovanie.

Šťastie máte v krvi, prečo ho nezdieľať ...

Darovanie krvi
...
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»Predám os. auto Hyundai 
I30 6st. diesel, r.v. 2010, 
173.900 km, klíma, airbag, 
centr. zamykanie, 3.300 €,  
0903 205 311.
»Predám Š105, r.v. 83, ga-
rážovaná, náhradné diely, 
0902 41 95 97

»CZ 175 JAWA 250 350 PI-
ONIER STADION MUSTANG 
SIMSON KÚPIM TIETO MO-
TORKY 0915 215 406.
»Kúpim auto pokazené 
alebo havarované, 0903 
517 742.

»Predám 2-izb byt v Malac-
kách na sídlisku Juh, posch. 
1/8, 52 m2, + pivnica, nová 
fasáda (zateplená bytov-
ka). V blízkosti obchody, 
škôlka, pošta, zdravotné 
stredisko. Cena 75.000 €, k 
dispozícii ihneď, s možnos-
ťou vybavenia hypotekár-
neho úveru, nie som RK. Tel. 
0948 091 425.

»Dám do prenájmu 3 izb. 
byt 56m2 v PK Jesenské-
ho ul., mes. 460 € vrátane 
energií, 0905 249 088.

»Kúpim vinohrad v Bratisla-
ve, Svätom Jure, Pezinku a 
okolí 0918 479 756.
»Prenajmem pivničné 
priestory v Modre, 0918 124 
794, 647 43 02.
»Kúpim lúku, pusták, 0944 
293 282.
»Predám vinicu 3898 m2, 
parc. č. 1973/88 (5€/m2), 
0905 61 82 82.
»Kúpim garáž na Malokar-
patskej, PK. 0907 120 035.
»Predám ornú pôdu v Bud-
mericiach 0902 192 512.

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Predám televízor zn. Phi-
lips + DVD zdarma, 0902 
083 000.

»Kúpim lúku, pusták, 0944 
293 282.
»Predám vinohrad v Modre, 
Dolné Grefty, p.č. 8320/93-
1913 m2 (3€/m2), 0948 20 

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

07 REALITY / iné    

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Pri skončení pracovného pomeru do-
chádza k zániku celého radu práv a 
povinností, ktoré tvoria obsah pracov-
ného pomeru a k zániku pracovného 
pomeru ako právneho vzťahu. 

Výpoveď je jednostranný právny úkon 
účastníka pracovného pomeru, na zák-
lade ktorého sa  pracovný pomer ukončí 
uplynutím výpovednej doby, a to bez ohľa-
du na vôľu druhého účastníka. Skončiť 
pracovný pomer výpoveďou je oprávnený 
tak zamestnanec ako aj zamestnávateľ, 
avšak zamestnávateľ je vo väčšej mie-
re limitovaný zákonom. Zamestnávateľ 
môže dať zamestnancovi výpoveď iba z 
dôvodov, ktoré upravuje Zákonník práce. 
Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi 
výpoveď v ochrannej dobe - napríklad je 
zakázaná výpoveď tehotnej zamestnanky-
ni, zamestnancovi, ktorý je dočasne práce-
neschopný alebo zamestnankyni na ma-
terskej dovolenke. Zamestnanec môže dať 
zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek 
dôvodu, alebo bez uvedenia dôvodu. Vý-
poveď nesmie byť viazaná na podmienky. 

Výpoveď musí byť písomná a doru-
čená, inak je neplatná. Riadne doručená 
výpoveď zo strany zamestnávateľa je 
tá, ktorá je zamestnancovi doručená do 
vlastných rúk, pričom doručovať možno 
na pracovisku zamestnanca, v jeho byte 
alebo kdekoľvek bude zastihnutý, alebo 
ak to nie je možné, možno výpoveď doru-
čiť prostredníctvom poštového podniku 

formou doporučenej zásielky. Účinky do-
ručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec 
(alebo zamestnávateľ) prijatie písomnosti 
odmietne. Pracovný pomer sa následne 
nekončí doručením výpovede, ale končí až 
uplynutím výpovednej doby. Výpovedná 
doba je časový úsek, ktorý musí záväzne 
uplynúť od doručenia výpovede a skutoč-
ným skončením pracovného pomeru. 

Ak v pracovnej zmluve nie je dohod-
nutá výpovedná doba alebo ak nie je vý-
povedná doba zakotvená v  kolektívnej 
zmluve, uplatní sa výpovedná doba stano-
vená Zákonníkom práce. Zákonník práce 
ustanovuje všeobecnú výpovednú dobu 
najmenej jeden mesiac, ktorá sa uplatní, 
ak Zákonník práce neustanovuje inak. Pri 
skončení pracovného pomeru výpoveďou 
môže zamestnancovi prináležať odstupné 
(t. j. finančná čiastka), ktoré má svoj zmy-
sel a  plní účel, ktorým je kompenzácia 
za stratu zamestnania bez zavinenia za-
mestnanca. Zamestnanec nemusí vyko-
nať žiadny úkon, nárok na odstupné mu 
vzniká priamo zo zákona. Odstupné však 
nenáleží zamestnancovi vždy, ale len v zá-
konom vymedzených prípadoch.

Skončenie 
pracovného pomeru výpoveďou

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Výmena tesnenia
a oprava

všetkých druhov
a typov

OKIEN
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PLASTOVÉ OKNÁ
a DVERE

PREDAJ
AJ NA SPLÁTKY

Holubyho 35, PEZINOK
(po schodoch nad hodinárstvom HOFI)
po - pia: 10.00 - 17.00

Tel.: 0903 82 82 30
e-mail: windorpezinok@gmail.com
www.windorpezinok.sk

- kalkulácie
- zameranie
- dovoz, odvoz
   ZADARMO NAJLEPŠIE

CENY
V MESTE

NAJLEPŠIE
CENY

V MESTE

a e a e
- dovoz, odv
    ZADARMO

NOVINKA
6-komorový
profil TROCAL 88+

s trojsklom 
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Dôvodov, prečo 
som sa rozhodol vstú-
piť do politiky je mno-
ho. Azda najsilnejší je 
ten, že mi v nej chýba 

normálnosť. Nielen ľudskosť, solida-
rita a slušnosť by mali byť normálne. 
V politike by mali byť normálne aj 
program a dosahovanie skutočných 
výsledkov. Pretože reči každodenný 
život ľudí nezlepšia. A práve normál-
nosť chýba nielen mne, ale aj ľuďom 
naprieč Slovenskom. Presvedčil som 
sa o  tom v  mestách a obciach počas 
zbierania podpisov potrebných na 
registráciu politickej strany Dobrá 
voľba. Rekordných takmer 30-tisíc 
podpisov sa nám spoločne podarilo 
vyzbierať za menej ako mesiac, čo je 
pre náš tím veľmi  motivujúce. Ľudia 
jasne vyjadrili svoj názor a  potrebu 
obsahu,  skutočných výsledkov a  rie-
šení vnímame rovnako. 

Považujem za normálne, keď 
štát pomáha tam, kde máme najväč-
ší problém a  najväčší dlh voči spo-
ločnosti. A práve na tieto skupiny sa 
sústreďuje program Dobrej voľby. 
Dôstojný život a podpora najzraniteľ-
nejších skupín sú oblasti,  ktoré boli 
roky zanedbávané. Založenie rodiny 
musí byť pre mladých radosťou a  ži-
votným poslaním, a nie fi nančnou zá-
ťažou. Rovnako nesmieme zabúdať 
ani na seniorov, ktorí majú po rokoch 

ťažkej práce nárok na zaslúžený od-
počinok a  odmenu, a  nie nedôstojné 
prežívanie zo dňa na deň. Toto však 
nevyrieši jednorazový vianočný prí-
spevok. Veľkú pozornosť si nepochyb-
ne zaslúžia aj pacienti a celé zdravot-
níctvo. Zdravotnú politiku musíme 
nastaviť tak, aby bola zdravotná sta-
rostlivosť dostupná pre všetkých bez 
rozdielu. Tieto oblasti však musíme 
riešiť naprieč všetkými regiónmi Slo-
venska. Ak sa totiž budeme sústrediť 
len na región hlavného mesta, rozdie-
ly v našej krajine sa budú prehlbovať. 
Obce, mestá a regióny najlepšie vedia, 
čo potrebujú, a preto musia spoluroz-
hodovať o tom, čo sa s nimi bude diať. 

V našom tíme sú ľudia, ktorí pre 
túto spoločnosť už niečo dokázali 
a ich cieľom je urobiť ešte viac. Verím, 
že spoločnými silami sa nám poda-
rí naplniť naše ciele a  ľuďom doručiť 
reálne výsledky. Lebo len rečami nič 
nezlepšíme. 

Ďakujem, ak mi v  tom pomôžete 
a spoločne pomôžeme 

Slovensku a  všet-
kým, ktorí tu žije-
me.

Chceme ľuďom prinášať reálne výsledky
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Tomáš Drucker
 Dobrá voľba
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ

Nie Angličan ( v zmysle obyvateľ 
Veľkej Británie všeobecne), ale Brit.

Nie bývam na internáte, 
ale bývam v internáte.

Slovenčina naša
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CRH Betonáreň Pezinok

Výroba, doprava a čerpanie  
kvalitných betónových zmesí

0903 554 630

CRH (Slovensko) a.s., Senecká cesta, Pezinok
www.crhslovakia.com
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• VODA
• ODPAD
• KÚRENIE
    (aj podlahové)
•  Sanita - montáž

MATERIÁL so zľavou

• PRERÁBKY 
   KÚPELNÍ
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- 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

BÚRACIE
A VÝKOPOVÉ PRÁCE
s pásovým minibagrom
a traktorbagrom
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www.plechovegarazesk.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
PLECHY, voliery pre psov
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO

0905 593 810

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

Obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0907 887 056

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
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Občianska
riadková
inzercia
68 43.
»Predám hrozno v Mod-
re, Cabernet Sauvignon 
1000-1500 kg (0,60€/L) a 
Rizling vlašský 150-200kg 
(0,50€/L),  0948 20 68 43.

»Kúpim staré hodinky, od-
znaky, vyznamenania, min-
ce. Tel.: 0905 545 874.
»Kúpim ľudové kroje 0902 
708 047.
»Kúpim rôzne starožitnosti 
aj v poškodenom stave. Tel.: 
0903 753 758.
»Kúpim staré hodiny, min-
ce, bankovky, odznaky. Tel.: 
0903 753 758.

»Predám kvalitný kočík 
značky Uppababy Vista 
vhodný pre dvojičky alebo 
detičky narodené krátko po 
sebe. Kočík je ešte v záruke. 
PC 1800 eur teraz 1300 eur. 
Info 0918 836 429.

»Predám krovinorez zn. 
Hecht, cena 60 €, 0902 459 
707.

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 mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 no-
vinách, PK zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

SPOMIENKY

14 RÔZNE / iné    

BLAHOŽELANIA

OZNAMY

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Tí zo šťastnejších,  ktorí majú záhra-
du, vedia. Teda, vedia minimálne to, 
že je to síce drina, ale aj radosť, že je 
to pokračovanie práce predkov a sa-
mozrejme, aj určitá šikovnosť.

Na jeseň sa zdanlivo rok záhradníka 
končí. Záhony spustnú, stromy opada-
jú, stodola sa zavrie a čaká sa do jari.

V praxi je to inak. Vrstvíme kom-
post, ukladáme ovocie, aktuálne sa pri-
pravujeme na zber orechov, skúsenejší 
vedia, že aj jamy pre nové stromky je 
dobré kopať už teraz, keď je ešte dobré 
počasie a budú  mať dostatok času sa 
„vyvetrať“. V špecializovaných obcho-
doch sa pomaly končia výpredaje na 
záhradnú techniku i náradie, sú naozaj 
zaujímavé a prečo ich nevyužiť? Gazda 
dobre vie, že v plnej sezóne je všetko 
drahšie. Pod orechmi treba dôkladne 
vykosiť porast, uľahčíte si prácu s ich 
zbieraním. Inak tiež drobná finta – ak 
už nestihnete pokosiť a orechy vám do 
vyššej trávy padajú spolu s lístím, opäť 
pomôže motorová kosačka. Akurát tre-
ba nastaviť najvyššiu výšku podvozku, 
dať najnižšie obrátky motora a ona vám 
spoľahlivo lístie „povysáva“ do zber-
ného koša a orechy zostanú tam, kam 

padli.
Na založenie kompostoviska sú 

bežne k dostaniu zaujímavé kompos-
téry, ako aj prímesi, ktoré je vhodné do 
kompostu prisypávať. Inak drobná fin-
ta, využiteľná pri uskladnení ovocia zo 
stromov – dlhšie vydrží, ak bude ulože-
né v polohe, v akej dozrievalo na stro-
me. Teda stopkou nahor a uschnutým 
zvyškom okvetia nadol. Ak ho uložíte 
iba v jednej vrstve, máte šancu v dob-
rých podmienkach s ním vydržať až do 
ďalšej úrody.

Záhony treba tiež prekypriť, porý-
ľovať, alebo, podľa plochy – poorať. Ak 
máte rýle a podobné náradia zaschnuté 
zo suchého roku, šup s nimi do vedra 
s vodou, inak sa dosť natrápite. Keďže 
sa skôr stmieva, určite sa občas aj v 
záujme zachovania duševnej pohody 
oplatí vynechať večer sledovanie tele-
vízie a radšej si urobiť plánik kam s no-
vými prírastkami do záhrady či sadu. 
Vopred tak budete mať jasno v tom, 
koľko čoho vlastne potrebujete. Predaj 
stromov, krov a iných drevín sa čoskoro 
rozbehne naplno. Jeseň je jednoducho 
čas, keď sa sezóna pre záhradkára prá-
ve začína.

Úspech sa začína už na jeseň

» ib

Pred 70 rokmi vznikol Slovenský ľu-
dovoumelecký kolektív (SĽUK), sú-
bor, ktorý preslávil slovenský folklór. 
Stalo sa tak oficiálne v septembri v 
roku 1949.

Slovenský ľudový umelecký kolektív 
je profesionálny súbor, ktorý sa zaoberá 
umeleckým spracovaním a interpretá-
ciou folklóru na Slovensku. Jeho progra-
my vychádzajú zo slovenského ľudového 
umenia a sú spracované aj v modernej 
scénickej podobe. 

S myšlienkou založiť ľudový ume-
lecký súbor prišiel v roku 1948 povereník 
informácií a osvety Ondrej Pavlík. Pripra-
voval oslavy piateho výročia Slovenské-
ho národného povstania a mal v úmysle 
spojiť všetky existujúce amatérske súbo-
ry, aby na veľkolepom podujatí vystúpi-
li s jednotným programom. Myšlienku 
podporoval aj vtedajší povereník škol-
stva a básnik Laco Novomeský.

Prvým zamestnancom SĽUK-u sa 
stal bývalý riaditeľ rozhlasu Emil Rusko, 
ktorého 17. novembra 1948 vymenovali za 
riaditeľa pofesionálneho súboru SĽUK. 

Prvým umeleckým vedúcim sa stal Pavol 
Tonkovič. Členmi prípravnej komisie boli 
napríklad aj hudobní skladatelia Alexan-
der Moyzes, Andrej Očenáš, či herec a di-
vadelný režisér Karol L. Zachar.

Od januára do mája 1949 prebiehal 
na celom Slovensku nábor do tanečného 
súboru, speváckeho zboru a orchestra. 
Na konkurz sa prihlásilo 900 uchádza-
čov, komisia ich vyskúšala 700. Medzi-
tým SĽUK dostal svoje prvé priestory na 
Sliači v hoteli Štubňa. Tam 1. mája 1949 
nastúpilo 38 tanečníkov, 15. mája 45 čle-
nov speváckeho zboru a 1. júna 18 členov 
orchestra.

S prvým umeleckým programom 
vystúpil súbor 29. augusta 1949 na osla-
vách piateho výročia SNP vo Zvolene. 
Zožal obrovský úspech a po premiére ab-
solvoval veľký vlakový zájazd po celom 
Slovensku. Oficiálnym dátumom vzni-
ku Slovenského ľudového umeleckého 
kolektívu sa napokon stal 5. september 
1949. Od roku 1950 sídli súbor v Bratisla-
ve-Rusovciach.

Sedemdesiatnik SĽUK

» TA SR

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

w w w . c e v a r o m . s k

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

Tieniaca technika aj pre strešné okná. akcia platí
do konca

septembra
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siete
okenné

-12%
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EUROOKNÁ A DVERE
• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové

e
r ové brány

mob.: 0911 39
info@eur ro.s .eur r

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
AKCIA!

Ak nejakú profe-
siu vykonáva (alebo funkciu zastá-
va) žena, je prirodzené používať jej 
pomenovanie v ženskom rode, napr. 
predsedníčka, starostka, advokátka.

Slovenčina naša
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VŠETKO
PRE VÁŠ DOM

TOP KVALITA
0907 304 888

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

KÚRENIE

VODA

0903 168 625

AKCIA

STIHL - ECKERT
predaj • servis  motorových píl • kosačiek • malotraktorov ... 

výrazné
zľavy

VINOSADY, Pezinská 85, tel./fax: 033/646 11 54, 0905 828 231
www.pily-eckert.com, servis@pily-eckert.com
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Jesenná

AKCIA

-5 až -15%
na výrobky

STIHL
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Jesenná

AKCIA

-5 až -15%
na výrobky

STIHL
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06:00 Teleráno 08:30 Záme-
na manželiek 09:40 Oteckovia 10:40 Rodinné 
prípady 11:40 Kobra 11 13:40 FARMA 15:55 Rodin-
né prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 
Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTO-
VÉ NOVINY 20:30 Susedia Sitkom MN 12 (SR) 2019 
P. Marcin, A. Kraus, Z. Tlučková, V. Ráková, M. Slá-
dečková, D. Richterová. 21:25 FARMA 22:40 Ro-
dinné prípady 23:40 Kobra 11 01:40 FARMA 02:55 
NCIS: New Orleans 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 
10:35 Rodinné záležitosti 12:00 NOVINY O 12:00 
12:45 TOP STAR 13:10 SÚDNA SIEŇ 14:15 SÚDNA 
SIEŇ 15:20 ZÁCHRANÁRI 16:10 NAŠI II. 10,11 17:30 
NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVO-
JA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:50 
INKOGNITO 23:00 Myšlienky vraha IV. 13 23:55 
Profesionáli II. 19 00:55 ZÁCHRANÁRI 01:45 NO-
VINY TV JOJ 02:35 TOP STAR 02:50 DIVOKÉ KONE 

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy 
RTVS 08:40 Skryté Taliansko 09:10 Rodina dok-
tora Kleista 09:55 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 
5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 
Druhá šanca 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 
Správy RTVS 16:25 Skryté Taliansko 16:55 Rodina 
doktora Kleista 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 
Správy RTVS 20:30 Nikto nie je dokonalý 22:10 
Reportéri 22:40 Rapl 23:45 Pán Selfridge 00:30 
Druhá šanca 01:15 Nikto nie je dokonalý 

06:00 Teleráno 08:30 Svokra 
09:35 Oteckovia 10:35 Rodinné prípady 11:30 
Kobra 11 13:30 FARMA 14:55 Policajné prípady 
15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE 
NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 
Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 PO-
ČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Sestričky 
Seriál o hrdinkách s jedinečným poslaním MN 15 
(SR) 2019 21:40 FARMA 22:55 Horná Dolná 00:10 
Kobra 11 02:10 FARMA 03:10 NCIS: New Orleans 
04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 
10:35 Rodinné záležitosti 12:00 NOVINY O 12:00 
12:45 TOP STAR 13:10 SÚDNA SIEŇ 14:15 SÚDNA 
SIEŇ 15:20 ZÁCHRANÁRI 16:10 NAŠI II. 12,13 17:30 
NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVO-
JA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 TRHLINA 2/2 
22:00 MINISTRI II. 22:50 Myšlienky vraha IV. 14 
23:50 Profesionáli II. 20 00:50 ZÁCHRANÁRI 01:45 
KRIMI 02:15 NOVINY TV JOJ 03:00 DIVOKÉ KONE 

05:40 Správy RTVS „N“ 07:00 
Hurá do záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 
08:40 Skryté Taliansko 09:10 Rodina doktora 
Kleista 10:00 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 
proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 
13:55 Folklorika 14:25 Druhá šanca 16:25 Skry-
té Taliansko 16:55 Rodina doktora Kleista 17:45 
Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 S 
úsmevom po Slovensku 21:15 Mama klame 22:10 
Ponorka 23:10 Ray Donovan 00:10 Druhá šanca 
00:50 Mama klame 01:45 Ponorka 

06:00 Teleráno 08:30 Varte s 
nami 08:40 Zámena manželiek 09:45 Oteckovia 
10:45 Rodinné prípady 11:45 Kobra 11 13:45 FARMA 
15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 
Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVI-
NY 20:30 Extrémne premeny Slovensko - Dru-
há šanca na život 22:20 FARMA 23:20 Susedia 
00:10 Kobra 11 02:10 FARMA 02:50 NCIS: New 
Orleans 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 
10:35 Rodinné záležitosti 12:00 NOVINY O 12:00 
12:45 TOP STAR 13:10 SÚDNA SIEŇ 14:15 SÚDNA 
SIEŇ 15:20 ZÁCHRANÁRI 16:10 NAŠI II. 14,15 17:30 
NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVO-
JA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 DELUKSE 5 21:35 
ČAU, LUJZA! 22:35 Extrémni žgrloši II. 23:25 Myš-
lienky vraha IV. 15 00:25 Profesionáli II. 21 01:20 
ZÁCHRANÁRI 02:15 NOVINY TV JOJ 

06:05 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Zdra-
vá maškrta 08:40 Skryté Taliansko 09:10 Rodina 
doktora Kleista 09:55 Nash Bridges 10:50 Duel 
11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky 
klub 13:55 Folklorika 14:25 Druhá šanca 15:30 
Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 
Skryté Taliansko 16:55 Rodina doktora Kleis-
ta 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 
20:30 Vtedy na západe 23:10 Druhá šanca 23:55 
Nash Bridges 00:40 Vtedy na západe 

06:00 Teleráno 08:30 Slad-
ká výzva 08:40 Extrémne premeny Slovensko 
- Druhá šanca na život 10:00 Oteckovia 11:00 
Rodinné prípady 11:55 Kobra 11 13:50 FARMA 
15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 
Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 
20:30 Horná Dolná 21:40 FARMA 22:55 Sestričky 
II. 00:05 Kobra 11 02:05 FARMA 03:10 NCIS: New 
Orleans 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 
10:35 Rodinné záležitosti 12:00 NOVINY O 12:00 
12:45 TOP STAR 13:10 SÚDNA SIEŇ 14:15 SÚDNA 
SIEŇ 15:20 ZÁCHRANÁRI 16:10 NAŠI II. 16,17 17:30 
NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVO-
JA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:50 
NA HRANE 22:20 SEDEM 23:25 Myšlienky vraha 
IV. 16 00:25 Profesionáli II. 22 01:25 ZÁCHRANÁRI 
02:15 NOVINY TV JOJ 03:00 DIVOKÉ KONE 86 

06:10 Správy RTVS „N“ 07:30 
Ranné správy RTVS 08:40 Skryté Taliansko 09:10 
Rodina doktora Kleista 09:55 Nash Bridges 
10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 
Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Druhá šanca 
15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 
16:25 Skryté Taliansko 16:55 Rodina doktora Kle-
ista 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 
20:30 Zlaté časy 21:30 Patrím mu 23:00 Neskoro 
večer 23:55 Druhá šanca 00:35 Patrím mu 02:05 
Autosalón 02:55 Svet v obrazoch 

PONDELOK 23.9.2019
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 24.9.2019 STREDA 25.9.2019 ŠTVRTOK 26.9.2019

Ťažko písať o školstve bez dotyku s 
politikou. Tá stojí za všetkým, čo sa 
deje vo výchove a vzdelávaní, žiaľ. V 
posledných rokoch školstvu škodí, 
ba ponižuje učiteľský stav a vzdelá-
vanie. 

Ak sú aj spoluzodpovední učitelia, aj 
to je dôsledkom dlhodobo zlej školskej 
politiky. Možno by si kompetentní pria-
li, aby nás zahnali do kúta, a aby sme 
prosili o prežitie.  Preto sú ich útoky 
opakované, ponižujúce, strach nahá-
ňajúce. Tváriace sa ako pravda. 

V posledných mesiacoch sa ma-
sírovanie verejnej mienky stupňuje. 
V takých chvíľach si prajem kriticky 
mysliaceho a konštruktívneho občana, 
ktorý by odhalil skreslené vyhlásenia 
ideovo obmedzených politikov a ich zá-
mery, ktoré sú zištné, chcú získať hlasy 
aj za cenu skreslenia reality. Nuž, blížia 
sa voľby a stále sa verí podsunutým in-
formáciám.  

S akou marketingovou ľahkosťou 
sa prezentujú obedy „zadarmo“. Za 
nimi sa však skrýva úmorná práca zle 
platených kuchárok, preťažených úrad-
níkov obce, bežných ľudí,  ktorí musia 
denne podstupovať byrokraciu, aby sa 
politici mohli chváliť niečím, čoho dô-
sledky netušia. Napokon sa to prejaví 
na premrhaní oveľa väčšej čiastky, ako 
sa minula pri obedoch po starom.

Najnovšie bolo verejnosti vsuge-
rované klamstvo o 400-eurovom (!) 

zvýšení platu učiteľom. Skratkovito, 
bez faktu, že sa zvyšovalo v dlhšom 
časovom období, paralelne so zvyšova-
ním cien. Dokonca padlo vyjadrenie, že 
sa plat takto zvýšil nie iba začínajúcim 
učiteľom. Prirodzená otázka laickej ve-
rejnosti: Čo tí učitelia chcú? Ale dôklad-
ná analýza  nedôstojného nárastu platu 
učiteľov sa málokedy šíri. Isté však je, 
že sa to dobre prezentuje: Učiteľom sme 
zvýšili platy o 400 eur! Ani nehovorím 
o tom, že peniaze na to prídu školám 
oveľa neskôr, ako sa zmenia platové 
dekréty. Apolitická škola si musí pora-
diť sama, aby sa podieľala na politic-
kom marketingu.

Polarizácia je súčasťou politickej 
manipulácie. Školstvo je rezort, ktorý 
vyžaduje mnoho prostriedkov. A keď 
sa vykresľuje ako bohaté, s najlepšími 
podmienkami a najrýchlejšie stúpajúci-
mi platmi, klame sa o skutočnom stave, 
verejnosť ho považuje za zabezpečené.  

Bez viny však nie je ani učiteľský 
stav. Na základe jeho pasivity a bez 
hlasnej  argumentácie vychádzajúcej 
zo skúsenosti sa javí, že všetko je tak, 
ako má byť. Ak učiteľov nerozrušia ve-
rejne prezentované klamstvá politikov, 
nemožno hovoriť o ich cti. Musíme len 
dúfať, že tých pár aktívnych učiteľov 
bude kričať tak, že aj verejnosť pochopí 
skutočný príbeh slovenskej školy. Ak 
nie, zostaneme terčom. 

Tolerované klamstvo

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ

Účinok lieku závisí nielen od jeho 
zloženia, ale aj od množstva potra-
vín, ktoré či už bezprostredne spolu 
s liekom alebo v čase dôležitom pre 
účinok lieku pacient príjme. Pacient 
by preto mal vedieť, ako sa liek 
správne užíva: či nalačno, alebo s 
akým časovým odstupom od jedla. 

Ak vás lekár alebo lekárnik upozorní 
na termíny ako „užívať liek nalačno“ 
alebo „po jedle“, je dôležité sa uvede-
nými odporúčaniami riadiť. Dôležité 
je ale poznať aj význam uvedených 
odporúčaní. „Liek nalačno“ zname-
ná užitie na prázdny žalúdok, teda 
pacient by mal byť „hladný“. Hlav-
ným miestom absorpcie liekov je ten-
ké črevo, preto objem, ale aj zloženie 
stravy prechádzajúcej žalúdkom môže 
ovplyvniť rýchlosť vstrebávania liekov 
v organizme. Niektoré lieky, ako napr. 
lieky proti osteoporóze sa užívajú ráno 
nalačno tak, aby už pacient zostal vo 
vzpriamenej polohe, aby bola zabezpe-
čená správna absorpcia liečiva a  pre-
dišlo sa nežiadúcim účinkom. 

Naopak, máme lieky, u ktorých je 
žiadúce užívať ich spolu s  potravou, 
resp. po jedle, nielen kvôli ich spôsobu 
vstrebávania v  organizme ale naprí-
klad aj pre zníženie výskytu nežiadú-
cich účinkov. „Po jedle“ znamená, 
aby pacient užil lieky najneskôr do 
2 hodín po jedle alebo inak povedané, 
aby v čase užitia lieku bol „sýty“. Na-

príklad tzv. nesteroidné antiflogistiká, 
teda protizápalové lieky (napr. s obsa-
hom kyseliny acetylsalicylovej, ibupro-
fénu alebo diklofenaku) sa užívajú po 
jedle, aby sme zabránili prípadnému 
dráždeniu sliznice žalúdka a možnému 
vzniku vredov. 

Kľúčovým faktorom pre správne 
dávkovanie a  teda aj pre znížení vý-
skytu nežiaducich účinkov liekov je aj 
tekutina, s ktorou pacienti lieky zapíja-
jú. Všeobecne platí pravidlo, že lieky 
sa zapíjajú čistou vodou, najlepšie 
z vodovodu. Mlieko a minerálne vody 
obsahujú rôzne ióny, ktoré môžu vy-
tvoriť s molekulou liečiva v organizme 
nerozpustné komplexy, čím môže dôjsť 
k  oneskorenému účinku, dokonca sa 
môže stať, že liek nebude účinný vôbec. 

Aj u liekov, ktoré pacienti používajú 
lokálne v ústach (napríklad rôzne pas-
tilky, kloktadlá alebo spreje), je dôležité 
po ich použití resp. aplikácii minimál-
ne polhodinu nič nejesť, ani nepiť. 

Je nevyhnutné poznať správne 
užívanie liekov, či už viazaných na 
lekársky recept alebo aj tzv. voľno-pre-
dajných. K efektívnej liečbe nestačí iba 
správne určená diagnóza a  správne 
zvolený liek, jedným z  rovnako dôle-
žitých faktorov je správne dávkovanie 
lieku a dodržiavanie odporúčaní leká-
rov a lekárnikov.

Dávkovanie liekov

» Miroslava Snopková, PharmDr., PhD.
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Citáty
o kráse

» „Život je: šanca - využi ju; 
krása - obdivuj ju; blaže-
nosť - užívaj ju; sen - usku-
točni ho; výzva - príjmi ju; 
povinnosť - naplň ju; hra 
- hraj ju; láska - poteš sa 
ňou; splň ho; smútok - pre-
konaj ho; hymna - spievaj 
ju; boj - príjmi ho; šťastie 
- zaslúž si ho; život - bráň 
ho.“ 
Matka Tereza, rímsko-kato-
lícka mníška 1910 – 1997.

» „Všetky knihy zožltnú, 
ale kniha prírody má každý 
rok nové, nádherne vyda-
nie.“ 
Hans Christian Andersen, 
dánsky autor, autor rozprá-
vok a básnik.

» „Krása je znakom inteli-
gencie.“ 
Andy Warhol, americký 
maliar, filmový tvorca a 
dôležitá osobnosť hnutia 
pop art .

» „Život toho, kto miluje a 
zabúda na seba, je plný po-
kojnej krásy. Každé priateľ-
stvo predpokladá vnútorný 
boj. A niekedy kríž vnáša 
svetlo do bezodnej hĺbky 
lásky.“
Roger Louis Schütz-Mar-
sauche, švajčiarsky mních. 

» „Pravá krása ženy nie je 
v jej postave, v spôsobe ob-
lečenia, v šatách, ktoré nosí 
alebo štýle jej účesu. Krásu 
ženy vidno v jej očiach, pre-
tože sú oknom do jej duše, 
miestom, kde prebýva lás-
ka.“ Audrey Hepburn, brit-
ská herečka 1929 – 1993. 

» „Každý potrebuje krásu, 
rovnako ako chlieb, miesta, 
kde sa môže hrať a modliť 
sa, kde príroda môže liečiť 
a povzbudzovať a dávať 
silu telu i duši.“ 
John Muir, v Škótsku naro-
dený americký prírodove-
dec a autor 1838 – 1914.

» „Dobrá žena muža in-
špiruje, vtipná ho zaujme, 
krásna ho okúzli, ale iba 
súcitná ho dostane.“ 
Victor Hugo, francúzsky 
básnik, prozaik a dramatik 
1802 – 1885.

» „Krása má toľko význa-
mov ako človek nálad.“ 
Oscar Wilde, írsky spisova-
teľ a básnik 1854 – 1900. 

» „Krása tkvie v oku pozo-
rovateľa.“
William Shakespeare, ang-
lický dramatik a básnik 

                       » redakcia

Vtipy 
týždňa
» - Viete, čo je to 90-50-
90?
- Jazda v meste okolo po-
licajtov.

» V správach hovorili, že by 
každý, kto vyrazí na cesty v 
zimnom počasí, mal mať so 
sebou reťaze, lopatu, deku, 
rozmrazovač, ťažné lano, 
baterku, hever a náhrad-
né koleso. No, vyzeral som 
ráno v tej električke ako 
blbec.

» Stretnú sa dve Tatrovky 
v úzkej uličke.
- Cúvaj, - zavrčí jeden z tat-
rovkárov - lebo urobím to 
isté, čo som urobil minule.
Druhý pre istotu zaradí 
spiatočku a vycúva. Potom 
mu to predsa nedá a pýta 
sa prvého tatrovkára:
- Počuj, a čo si to vlastne 
minule urobil?
- Vycúval som.

» Predám auto s nehrdza-
vejúcou, pontónovou ka-
rosériou, nepodliehajúcou 
módnym vplyvom, s dvoj-
taktným motorom pracujú-
cim na princípe náhodných 
výbuchov.
Zn: Wartburg 323 Sedan.

» Počítačového maniaka 
zrazí auto, postaví sa a 
povie:
 - To nič mam ešte dva ži-
voty.

» Redaktor motoristického 
časopisu robí na ulici an-
ketu a pýta sa náhodného 
okoloidúceho:
- Dobrý deň, prosím vás, 
ako často meníte olej?
- Ako často? Nóóó, tak raz 
za rok?
- Raz za rok??? A neškodí 
to vášmu motorovému vo-
zidlu?
- Akému vozidlu? Ja mám 
stánok s hranolkami.

» Včera som inštruktoro-
vi v autoškole prešla cez 
rozum. Ako? Zadným kole-
som.

» Chlapík v novom volve 
XC90 T6 v plnej výbave, s 
nadupanou elektronikou, 
zastane na červenú na 
križovatke. Stojí, čaká na 
zelenú, už ide oranžová, 
keď tu zrazu DZIIIIIIIIIIGGG!! 
Zozadu sa do neho nabú-
ra trabant.S Volvom to len 
mierne kývne, chvíľku sa 
nič nedeje a potom sa chla-
píkovi na palubnom počíta-
či objaví hláška:
- Bol zistený nový hard-
ware! Chcete nainštalovať 
ovládač?        » redakcia

51
-0
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4

Sú as ou akcie je BAZÁR, ktorého vý ažok bude venovaný de om a mádeži SOKOLA PEZINOK.
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Vedenie školy spustilo výučbu od-
boru 2561_M  informačné a sieťové 
technológie, ktorý poskytuje pre 
budúcich informatikov špecializo-
vane zamerané štúdium. 

V súčasnosti chýba na  Slovensku 
viac ako 12.000 odborníkov v IT sektore,  
ich počet bude stále rásť. Tento sektor 
totiž patrí k najrýchlejšie sa rozvíjajú-
cim. To budúcim absolventom štúdia 
poskytuje záruku, že budú patriť k naj-
žiadanejším na trhu práce, navyše s veľ-
mi zaujímavým a vysoko motivujúcim 
finančným ohodnotením.

Myslia na budúcnosť žiakov
Cieľom školy je pripraviť budúcich ab-

solventov pre pracovný trh 21. storočia v 

oblasti informatiky, programovania a 
robotizácie. Týmto vzdelávaním reagujú 

na aktuálne potreby priemyselnej revo-
lúcie Priemysel 4.0. V tomto smere budú 
ich vedomosti a zručnosti presahovať 
stredoškolskú úroveň. Školský učebný 
plán je postavený tak, aby absolventi 
po skončení štvorročného štúdia dispo-
novali v niektorých oblastiach takými 
vedomosťami a zručnosťami, ktoré sú v 
súčasnosti predmetom štúdia v prvých 
semestroch vysokých škôl. 

Vyučovanie v odbornom partnerstve
Škola ponúka uchádzačom štúdium v 

systéme duálneho vzdelávania v spolu-
práci s partnerskou firmou Continental 
Automotive Systems Slovakia s.r.o. vo 
Zvolene, ktorá sa špecializuje na výro-
bu a predaj bŕzd a brzdových systémov 
pre všetky typy motorových vozidiel. Po 
skončení školy majú možnosť pracovať 
v tomto úspešnom nadnárodnom pod-
niku na pracovných pozíciách ako PLC 
programátor, CNC programátor, SW 
programátor, SW vývojár či technik skú-
šobných zariadení.

Príprava na vysokoškolské štúdium
Pri tvorbe školského vzdelávacieho 

programu sa zohľadnili aj záujmy štu-

dentov, ktorí chcú pokračovať v štúdiu 
na vysokej škole. Týmto študentom škola 
poskytne kvalitnú prípravu pre štúdium 
na vysokých školách technického za-
merania, predovšetkým v oblasti infor-
mačných a komunikačných technológií, 
programovania, ako aj v iných technic-

kých oblastiach, vyžadujúcich od uchá-
dzačov vedomosti z matematiky a fyziky 
na úrovni gymnázia. Preto okrem odbor-
ných predmetov zameraných na informa-
tiku a programovanie je výrazne posilne-

ný obsah učiva z matematiky a fyziky.

Logika mladých je jasná
Stredná odborná škola sv. Františka As-

siského v Banskej Štiavnici ponúka kvali-
tu a profesionalitu v spojení s ústretovos-
ťou, individuálnym prístupom a rodinnou 
atmosférou. Na otázku, prečo si vybral 
práve túto školu, jeden zo študentov od-
povedal: „Tento odbor má budúcnosť a ja 
sa chcem uplatniť, mať stabilné a dobre 
platené zamestnanie.“ Stredná odborná 
škola sv. Františka Assiského je aktuálnou 
a praktickou odpoveďou na narastajúci 
dopyt na trhu práce po kvalifikovaných 
odborníkoch v IT oblasti a správnou voľ-
bou pri výbere strednej školy.                 red

V systéme duálneho vzdelávania už aj  informačné a sieťové technológie

Prvenstvo školy sv. Františka Assiského 
v Banskej Štiavnici

Škola začala vzdelávať v tomto od-
bore štúdia od 1. 9. 2019 s počtom 
žiakov 24 a v záujme prepojiť výuku s 
praxou u zamestnávateľov dokázalo 
vedenie školy nadviazať spoluprácu 
v systéme duálneho vzdelávania.

ŠKOLA Najčítanejšie regionálne noviny

Začiatkom septembra 2019 podpísa-
lo na pôde školy učebné zmluvy so 
zamestnávateľom 13 žiakov.

Stredná odborná škola sv. Františka Assiského                                             Zdroj: škola
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06:00 Teleráno 08:30 
Hviezdna cesta 08:40 Zámena manželiek 09:45 
Oteckovia 10:45 Rodinné prípady 11:40 Kobra 
11 13:45 FARMA 15:00 Policajné prípady 16:00 
Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 
17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 FARMA Západ vs. Vý-
chod, kto z farmárov získa výhru 75 000 €? MN 
12 22:45 Sabotáž 00:55 Kobra 11 02:40 FARMA 
04:35 NCIS: New Orleans  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:25 UMELECKÝ SEN 08:35 SÚDNA SIEŇ 
09:35 SÚDNA SIEŇ 10:40 Rodinné záležitosti 
12:00 NOVINY O 12:00 12:45 TOP STAR 13:10 SÚDNA 
SIEŇ 14:15 SÚDNA SIEŇ 15:20 ZÁCHRANÁRI 16:10 
NAŠI II. 18,19 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ 
LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
Úkryt v ZOO 23:40 Panfilovci - 28 hrdinov 02:00 
Naši a ja 03:50 Profesionáli II. 23 04:45 NOVINY 
TV JOJ  

06:10 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 
Skryté Taliansko 09:10 Rodina doktora Kleista 
09:55 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 
12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:50 Ži-
jem pre umenie 14:35 Druhá šanca 16:00 Správy 
RTVS 16:25 Najkrajšie miesta na potápanie 16:55 
Rodina doktora Kleista 17:45 Duel 18:20 5 proti 
5 19:00 Správy RTVS 20:30 Milujem Slovensko 
21:55 Cestou necestou 22:30 Útek z Alcatrazu 
00:15 Druhá šanca 01:00 Nash Bridges 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:05 Zajac Bugs a priatelia 07:55 Tom a Jer-
ry 08:55 Krotitelia duchov 2 11:00 Beethoven 5 
12:50 Tvoja tvár znie povedome 15:40 Lepšie ne-
skoro ako nikdy 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 
20:30 Atomic Blonde Akčný film MN 15 (Nemec-
ko-Švédsko-Maďarsko) 2017 Ch. Theronová, J. 
McAvoy, J. Goodman, S. Boutellová, T. Jones. 
23:00 Bláznivá jazda v L. A. 01:10 Atomic Blonde 
03:10 Mechanik zabijak 04:25 Policajné prípady  

05:25 KRIMI 06:00 NOVINY TV 
JOJ 06:50 SpongeBob v nohaviciach VIII. 1,2/26 
07:45 Labková patrola I. 1/26 08:20 PRÁZDNINY 
7,8 10:20 NAŠI III. 3,4 11:35 MILÁČIKOVO 12:20 ČES-
KO SLOVENSKO MÁ TALENT 14:00 Avengers 2: Vek 
Ultrona 17:00 Krúdovci 19:00 KRIMI 19:30 NOVI-
NY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 
20:35 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT Slovensko-
-česká súťažno-zábavná šou. MN 12 2019 22:10 
TAKE ME OUT 00:25 Ochranca 02:30 Penny sa bojí 
04:15 NOVÉ BÝVANIE  

06:15 Správy RTVS „N“ 07:25 
Včielka Maja 07:40 Sofia Prvá 08:15 Levia stráž 
08:40 Fidlibumove rozprávky 09:35 Daj si čas 
10:00 Merlin 10:45 Hore a dole po Hodvábnej ceste 
11:40 On air 12:00 Záhady tela 13:05 Milujem Slo-
vensko 14:40 Grand hotel 16:00 Poirot: Sen 16:55 
Fetiše socializmu 17:55 Cestou necestou 18:25 Po-
stav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 
Záhady tela 21:25 Neskoro večer 22:20 3 pódiá 
23:10 Fetiše socializmu 23:40 S úsmevom po Slo-
vensku 00:25 Grand hotel 01:45 Poirot: Sen 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Zajac Bugs a priatelia 07:30 Tom a Jerry 
08:25 Beethoven 5 10:20 Spider-Man 2 13:00 
Na telo 13:30 Miss špeciálny agent 2: Krásna a 
nebezpečná 16:05 Horná Dolná 17:20 Susedia 
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Tvoja tvár znie povedo-
me Osem známych slovenských osobností v koži 
svetoznámych interpretov. MN 12 23:10 Lepšie 
neskoro ako nikdy 01:50 Uväznené pod hladi-
nou 03:20 Horná Dolná 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:25 NOVINY TV JOJ 06:15 
KRIMI 06:50 NOVINY TV JOJ 07:40 SpongeBob 
v nohaviciach VIII. 3 08:10 Labková patrola I. 2 
08:30 Bláznivý Russell 10:30 Knight Rider 2 11:30 
Krúdovci 13:40 Ošetrovateľ 15:50 NOVÁ ZÁHRADA 
16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Veľký čínsky múr Ame-
ricko-čínsko-hongkonský akčný dobrodružný 
fantazijný film . MN 12 2016 23:00 Prekliaty kšeft 
01:05 Medzi vlkmi 03:25 KRIMI 03:50 NA CHALUPE  

05:45 Správy RTVS „N“ 07:10 
Včielka Maja 07:25 Sofia Prv 08:00 Levia stráž 
08:50 Táraninky 09:05 Kriminálka 5.C 09:40 Au-
tosalón 10:05 Otvorené nebo 11:00 Slovensko v 
obrazoch 11:55 O 5 minút 12 „N“ 13:00 Občan za 
dverami 13:35 Poirot: Dáma so závojom 14:25 
Bud Bindi 15:00 Zlaté časy 16:05 Boj o Moskvu 
17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej ku-
chyne 19:00 Správy RTVS „N“ 20:30 Baba z ľadu 
22:10 Domáca opatera 23:40 Poirot: Dáma so 
závojom 00:30 Baba z ľadu 02:10 Boj o Moskvu 

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 27.9.2019 SOBOTA 28.9.2019 NEDEĽA 29.9.2019
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP 
NA SOBOTNÝ 

VEČER

28.9.2019 20:30  
ATOMIC 
BLONDE
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom 

Svätý Jur
Najnižšie podanie: 301 000,00 EUR 

Termín konania dražby: 
dňa 18.10.2019 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby: 
Konferenčná miestnosť K3, 
na prízemí, HOTEL COLOR, Pri 
Starom mýte 3095/1, 831 04 
Bratislava, Bratislava, okres 
Bratislava III, Bratislavský kraj.

Dražobná zábezpeka: 20 000,00 EUR
Predmet dražby: rodinný dom s prístavbou so súp. č. 122, postavený na 
parcele č. 181/1 a pozemky parcely registra „C“ evidované na katastrálnej 
mape ako parc. č. 181/1, parc. č. 181/3, parc. č. 181/5, parc. č. 181/6 
o celkovej výmere 327 m2. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 1673, 
k.ú. Svätý Jur. Rodinný dom so súp. č. 122, postavený na parcele č. 181/2 
a pozemok parcely registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape ako parc. 
č. 181/2 o celkovej výmere 43 m2. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 
3237, k.ú. Svätý Jur.

Kontakt: 02/32202721, 0911 833 869, 
bela@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk
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Prijmeme
vodičov MKD
na prácu SK, CZ, DE

Práca pondelok–piatok,
víkendy voľno. Plat 650 €

mesačne brutto + odmeny +
bonusy, spolu 1400–1800 €.

0948 534 542

Spoločnosť zo TT
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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BRIGÁDA V BA IHNEĎ
- vykladanie balíkov 4,20 € / hod. (brutto) len muži
- pomocné práce v tlačiarni 3,60 € / hod. (brutto) muži + ženy

+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok 
BEZ UBYTOVANIA

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!
Kontakt: 0902 626 696, o�ce@spotjob.sk
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PREPRAVNÁ
SPOLOČNOSŤ

prijme do TPP

vodičov LKW
min. prax 2 roky
VP skupín C a E

nástup možný ihneď

0905 939 321
info@cargo24.sk

AUTOSERVIS
v PEZINKU
príjme do TPP

nástup možný ihneď

0905 939 321

automechanika

(aj pomocného)
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DÁM DO PRENÁJMU
obchodné priestory - služby

350 m2 v centre Pezinka
cena 1300 €/mes. bez energií

0905 939 321

h adá do svojho tímu

magistru farmácie
resp. farmaceutického laboranta/-ku

na plný úväzok

Kontakt: 0910 946 111
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Holubyho 28
Pezinok

farmaceuta /
farmaceutického laboranta

Kontakt: 0910 946 111
e-mail: sekretariat@pharim.sk
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prijme do pracovného pomeru

Nástup je možný od 1.10.2019

Budmerické
mäsiarstvo
tradícia kvality
(areál PD Budmerice)

tel.: 033/644 81 84
www.budmerickemasiarstvo.sk

p r í j m e

mäsiara - údenára
s možným nástupom ihneď

info: 0905 813 249

mäsiara - údenára
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Pre posilnenie pracovného tímu príjmeme pracovníkov do tlačiarenskej 
prevádzky na pozíciu:

NÁPLŇ PRÁCE:
» obsluha rotačného offsetového tlačiarenského stroja ROTOMAN (16, 32 strán)

POŽIADAVKY:
» min. 1 rok prax v oblasti offsetovej tlače na pozícii tlačiar

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:
» miesto výkonu práce - Trnava
» možnosť pracovať aj na vedľajší PP, (živnosť, dohoda)

PONÚKANÝ PLAT:
» základná zložka mzdy  980 € (brutto) / mesiac
» + variabilná zložka, až do výšky 2 000 €

TLAČIAR - STROJMAJSTER

REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2
917 01 Trnava

rado@regionpress.sk0905 555 044
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výhodné platové podmienky
potrebný: VP sk. C+E, KKV 0948 787 585

p r i j m e m e  s  n á s t u p o m  i h n e ď

VODIČA NÁKLADNEJ DOPRAVY v rámci SR
práca s hydraulickou rukou a hákovým naťahovákom

Nie o ktorej 
(hodine), ale o koľkej.

Slovenčina našaNie ide 
byť jeseň, ale bude jeseň.

Slovenčina naša
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €ZĽAVY AŽ DO 25%

VOLAJ IHNED:

Personálna & pracovná agentúraPe
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0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520
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EURO    personal
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PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091
MZDA OD 850 € DO 1300€BEZPLATNÁ

INFOLINKA

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
PRÁCA S PC - ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ
A INÉ ....
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PRÁCA V ČR

www.bauservice.sk
info@bauservice.sk

 0948 952 320
0948 297 597
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ODPREDÁME STAVEBNÉ 
PROJEKTY 

V NEMECKU 

���������
�������������� 

ZA 1000€

Skladník (Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

3000 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 350
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PRIJMEME

2400 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar-pomocník  (Rakúsko)

0944 113 140
AKCIA

 -2
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HĽADÁM pani,
najlepšie dôchodkyňu

pre prácu v predajni

od 1000 - 1400

(pondelok - piatok)
podmienkou práca s PC

0905 493 088
0948 493 088
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Kontaktujte nás:
distribucia.pk@regionpress.sk

0905 963 035

Kontaktujte nás:
distribucia.pk@regionpress.sk

0905 963 035

HĽADÁTE
ĽUDÍ?
zamestnancov
alebo živnostníkov?
Inzerujte v rubrike
Zamestnáme Vás!

Kontaktujte:
0905 593 810, 0905 963 035


