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PEZINSKO
Týždenne do 18 210 domácností

Akcia

KOBERCE - PVC

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

STAVEBNÁ FIRMA REALIZUJE

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

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

ໄ0904 097 200

na koberce 200x290 mm

- 40% zľava

aj na splátky

PredajĖa KĚmnych zmesí v Budmericiach

na všetky shyggy
shaggy koberce

prijíma objednávky na 16 týždňové nosnice Dominant
51-0068

Pokládka, dovoz

www.slovakiatap.sk

0905 20 70 59

www.plechovegarazesk.sk

59-0301

0903 740 740

- 30% zľava

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

PLECHY, voliery pre psov

51-0057

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

PLECHOVÉ GARÁŽE

VÝVOZ ŽUMPY

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
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NEVÁHAJTE OBJEDNÁVAŤ, MNOŽSTVO JE OBMEDZENÉ.
Nájdete nás: Budmerice, námestie R.Fábryho
...tešíme sa na vašu návštevu
Bližšie info na tel.: 0948 256 789

24-0092

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

94-0091-1

Najlepší výber KOTLOV

24-0080

Najčítanejšie regionálne noviny

0903 818 222

51-0198

ANTON JUDIAK

51-0057

« Klampiarstvo
« PokrývaÜstvo
« Izolácie striech

0903 430 796, 0908 486 061
Tel./Fax: 033/642 29 87
ee-mail: judiak@stonline.sk
tondo.judiak@gmail.com

maliarske a natieračské práce
www.judiak.sk

45-0027

nad 1500 € zľava -25%

ག

KÚPELNÍ

%
-20%
zľavy -20

ག

(aj podlahové)

• Sanita - montáž
• PRERÁBKY

KUPÓN

51-0196

- maĐby (byty, rod.domy, firmy)
- fasády - stierky
Rozpočet
- nátery (okná, dvere) a obhliadka
- špeciálne nástreky
ZDARMA!
- sadrokartón (montáž) možnosť
splátok!
- upratovacie práce

• VODA
• ODPAD
• KÚRENIE

Bezpečnostné dvere a uzamykacie systémy

kurzy nemeckého jazyka
pre deti, mládež a dospelých
individuálne a skupinové

práca s hydraulickou rukou a hákovým naťahovákom

51-0183

martin.juras35@gmail.com

lock@lock.sk

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

VODIČA NÁKLADNEJ DOPRAVY v rámci SR

20 ročná prax
individuálny kurz 8€/45 min.
skupinový kurz: 3€/45 min.

0910 736 722

www.lock.sk

prijmeme s nástupom ihneď

výhodné platové podmienky
potrebný: VP sk. C+E, KKV

PK19-39

PREDAJ • SERVIS • PORADENSTVO
ROZUMIEME BEZPEČNOSTI

ໄ0948 787 585

1

NON - STOP servis 0905 754 798

24-0006
24-0013

Jazyková škola SIDDHIS

51-0191

0904 285 359

24-0012

MATERIÁL so zľavou
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Modra

Pezinok

ING. KUBAŠKA

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Absencia pochybností
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

Cogito, ergo sum. Múdrym túto sta- zas pokoj. Prípadne voľby. Kde je v deň
rú pravdu v latinčine netreba pre- volieb ten dav? Jeho požiadavky, proteskladať a hlupákom tiež nie. Lebo tí ty? No nikde, dav voliť nechodí, chodia
nemyslia. Dokonca myslenie nená- jednotlivci. Respektíve, chodia iba veľvidia. Lebo sa ho boja.
mi málo. Zdá sa, aspoň vzhľadom na
výsledky mnohých volieb za uplynulé
Naša spoločnosť prejavuje známky desaťročia, najmä jednotlivci, ktorým
rezignácie na schopnosť myslieť. Zvažo- úvodný latinský výrok nič nehovorí.
vať, posudzovať javy a udalosti, vyvo- Ani rozvážnosť, zodpovednosť, podzovať z nich závery a nastoľovať cesty chybnosti. Volia tí, ktorí nepochybujú,
ako ďalej. Naša spoločnosť sa aj preto väčšinou a masovo. A tí ostatní? Kde sú?
ponára do nenávisti. A ňou podporovaJe rozdiel medzi vsugerovanou tanej hlúposti.
kzvanou pravdou a poznaním. To prvé je
Všetko rieši dav. Jednotlivci sú manipulácia, to druhé ovplyvňuje mieru
zväčša ticho. Aj tí istí, ktorí, keď sú demokracie. A samozrejme, aj výšku jej
v dave, sú zrazu iní. Podivný prípad deficitu na ďalšie volebné obdobie.
(doktora) Jekylla a pána Hyda. Vyberte
Vážení čitatelia, v nedeľu je Svätého
si - román, dráma, horor, psychologický Michala. Je jedným z hlavných anjelov,
triler, fantasy tematika Roberta Louisa ktorý je považovaný za ochrancu BožieStevensona z roku 1886. Ja volím horor. ho ľudu, cirkvi, za záchrancu duší veČlovek s dvomi ja. Alebo ešte viac ich riacich z moci satana a je anjelom, ktorý
má. Mimochodom, aj to je výraz, po- sprevádza duše ľudí zo sveta
chádzajúci z latinčiny. „Horrere“ - zhro- pred Boží súd. Nenecháziť sa, stuhnúť. Dav žiada to a tamto, je vajme všetko iba na ňom,
proti takému a onakému javu. Dav. Ale aj keď je svätý. Z moci zla
politikom a ich politike prechádza aj sa musíme pokúsiť dostať
tak všetko.
najmä vlastnými silami.
Lebo dav je nič. Pre nich, ale nielen Ešte zaživa.
pre nich. Dav všeobecne je nič. Zhluk
Pekný týždeň
ľudí na jednom mieste v jednom čase,
trvajúci maximálne pol dňa. A potom
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Slovenčina naša
Nie
je tomu tak, ale je to tak.

PK19-39

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

0908 437 079

Vtipy
týždňa
»

Prečo majú politici také
vysoké platy?
Predsa nebudú hrať divadlo zadarmo!

• UPRATOVANIE

» Aký je rozdiel medzi našou vládou a obilím?
Žiadny. Oboje sa musí vymlátiť, inak pomrieme od
hladu.

» Viete prečo niektorí politici nikdy nemajú chrípku?
Aj vírusy majú svoju hrdosť.
» - Prečo majú včely med?
- Lebo majú kráľovnú, keby
mali premiéra, tiež by mali
iba sľuby.
VÝVOZ ODPADU
KONTAJNERMI
PREDAJ � ŠTRK
PIESOK � MAKADAM

0911 938 839

0903 168 625

» Päť pravidiel politického
života:
1.Nemysli!
2.Ak myslíš, nehovor!
3.Ak myslíš a hovoríš, tak
nepíš!
4.Ak myslíš, hovoríš a píšeš, tak neodpisuj!
5.Ak myslíš, hovoríš, píšeš a
odpisuješ, tak sa nečuduj!
» Vždy som si stál za svojím názorom, a preto som
nezamestnaný...

PLYN
KÚRENIE
VODA

Nie podtrž- Slovenčina naša
ník, ale podčiarkovník.
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16-0282

preto, lebo sa boja reakcie iných ľudí.
Zároveň sme zákonom navrhli, aby
mohli byť tieto detičky ihneď po pôrode osvojené náhradnými rodičmi,
a nemuseli by čakať dlhé mesiace na
adopciu.
Andrej Danko sa na nedávnom
Národnom pochode za život pretŕčal
pred kamerami a rozprával, že je za život a chce robiť všetko preto, aby sme
tehotným ženám a ich deťom pomohli.
O tri dni neskôr nepodporil návrh zákona, ktorý zásadne pomáha matkám
v núdzi, tehotným a týraným matkám,
ktoré sú tlačené do interrupcie.
Pýtam sa preto Andreja Danka,
či je takéto konanie v súlade s kresťanstvom, za ktoré sa tak rád skrýva?
Lebo ak niekto hlása kresťanstvo ako
lásku, nemôže ho premôcť nenávisť až
tak veľmi, že úmyselne ublíži tehotným matkám v núdzi,
a hodí cez palubu
ich deti, ktoré nosia
pod srdcom.
Najlepšie slová
sú skutky. Danko zlyhal pri prvej
skúške a ublížil matkám v núdzi. Ukážkový farizej.

Jeden
jediný
hlas chýbal ku
schváleniu zákona, ktorý by pomohol tehotným
a týraným ženám
a ich deťom, ktoré
nosia pod srdcom. Jeden jediný hlas
mohol zachrániť stovky nenarodených detí.
OĽANO predložilo zákon, ktorý
mal podať pomocnú ruku tehotným
ženám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej
situácii. Zákon by prešiel, ak by farizej Andrej Danko potlačil svoje ego a
keby hlasoval za. Lenže jeho nenávisť
voči mne je oveľa silnejšia. Zaslepila
ho až natoľko, že radšej nepomohol tehotným a týraným matkám v núdzi a
ich nenarodené deti hodil cez palubu.
Náš návrh posilňoval práva tehotných žien, ktoré sa kvôli zlej finančnej
alebo spoločenskej situácii rozhodli
pre utajený pôrod. Navrhli sme, aby
sme týmto ženám umožnili pred pôrodom aj „utajené tehotenstvo“, kedy
by od polovičky tehotenstva (keď už
žena nevie skryť tehotenstvo), mohli
tieto ženy ísť na nemocenskú a neboli
tak na očiach iných ľudí pred ktorými
chcú svoje tehotenstvo skryť.
Vytváral pre ne lepšie podmienky
pre to, aby mohli donosiť svoje deti, a
neboli donútené ísť na interrupciu len

0911 990 463

52-0008-1

Kollárova 12
PEZINOK
pezinsko@regionpress.sk

PALIVOVÉ DREVO

24-0090

Redakcia:

Mohli sme pomôcť tehotným ženám
v núdzi. Vyhralo však ego Andreja Danka

» Modlitba chlapca:
- Bože, vzal si mi môjho
obľúbeného speváka Michaela Jacksona, moju
obľúbenú speváčku Whitney Houston. Hovoril som
Ti už, kto je môj obľúbený
politik?
51-0011

PEZINSKO

Najčítanejšie regionálne noviny
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» - Viete, prečo politici nehrajú schovávačku?
- Lebo by ich nikto nehľadal.

» Na plot pred úradom
vlády vyliezol chlap a policajt na neho volá:
- Zlezte dolu!
- Nejdem! Som slobodný
občan
demokratického
štátu!
- Prepáčte, nevedel som, že
ráčite byť cudzinec.
» Za ministrom príde návštevníčka a hovorí sekretárke:
- Idem za ministrom. Povedzte mu, že som jeho
priateľka zo študentských
čias!
- To nemôže byť pravda.
Náš minister nechodil do
školy.
» redakcia

pezinsko@regionpress.sk

Školy, zdravie

PEZINSKO
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Objednanie k lekárovi online !

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 objednaƛ aj elektronicky cez

www.topdoktor.sk ?

Preēo rezervácia online?
Lebo ...
} termín si môžete rezervovaƛ 24 hodín denne aj mimo ordinaēných hodín
} termín vyšetrenia Vám pripomenie SMS a e-mail
} dostupný termín si rezervujete veŰmi rýchlo
51-0163

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

PK19-39
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politická inzercia / služby, kultúra

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

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

87-0097 Objednávateľ: Produkčná s.r.o., Železiarenská 49, 04015 Košice-Šaca, IČO: 52622452 Dodávateľ: REGIONPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim auto pokazené
alebo havarované, 0903
517 742.
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely - DOHODA ISTÁ
0908 205 521
»CZ 175 ŠPORT SKUTER JAWA
90, 250, 350 PIONIER STADION KÚPIM TIETO MOTORKY
0915 215 406.

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

04 BYTY / prenájom

Pezinská havarijná služba

NON - STOP 0949 177 200

51-0052

01 AUTO-MOTO / predaj
»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, garážovaná, náhradné diely,
0902 41 95 97.

ODVOZ ODPADU KONTAJNERMI
stavebný ો bio ો komunálny ો zmiešaný

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM
DOVOZ: štrk • piesok • makadam • zemina

0917 373 326

www.pemont.sk

24-0035
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05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim starý vinohrad, poľnoh. pôdu v lokalite Horné/
Dolné Orešany; Dlhá, Doľany. Tel: 0905 312 223.
»Kúpim vinohrad v Bratislave, Svätom Jure, Pezinku a
okolí 0918 479 756.
»Kúpim lúku, pusták, 0944
293 282.
»Predám vinicu 3898 m2,
parc. č. 1973/88 (5€/m2),
0905 61 82 82.
»Kúpim stavebný pozemok
al. starý RD v PK, 0903 475
328.
»Predám ornú pôdu v Budmericiach 0902 192 512.

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.
»Predám plechový stavebný sklad vo Vinosadoch,
0903 475 328.

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú linku, rôzne, 0919 17 62 33.
»Predám málo používaný
kotol na drevo za polovičnú
cenu nového, zn. Atak 35
85_0313

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.

PK19-39
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služby, zdravie
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ELEKTROINŠTALÁCIE

Šťastie máte v krvi, prečo ho nezdieľať ...

Darovanie krvi

51-0036

bleskozvody, prípojky, revízie

0903 908 807

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.

HODINOVÝ MANŽEL
www.momentum.sk 0908 698 322

24-0004

PEZINSKO

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

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

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

OZETA neo

51-0018
51-0009

NOVINK
Slovenské obleky OZETA neo

17 ROKOV NA TRHU

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

OZVITE SA
NÁM NA:

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej
republiky úplne zadarmo.

bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk

PK19-39
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ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

320025-6

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby.
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

zdravie / služby, práca

6
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Občianska
riadková
inzercia
kW, 0904 323 951.

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Kúpim lúku, pusták, 0944
293 282.
»Predám klietku pre králika 70x38x49 (š/v/h), bledo
modrá, používaná krátko ako nová 25 € + prenosnú
klietku modrú zadarmo,
foto pošlem, 0905 963 035

w w w.stavkvet.sk
Pezinok, Moyzesova 8

Jesenn
á
akcia

0905 880 452, stavkvet@stavkvet.sk

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staré hodinky, odznaky, vyznamenania, mince. Tel.: 0905 545 874.
»Kúpim ľudové kroje 0902
708 047.

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj

Výpredaj vzoriek sanity
zčavy až do

70%

»Predám krovinorez zn.
Hecht, cena 60 €, 0902 459
707.
»Predám 580 l nerezový
sud na víno 0904 323 951.

14 RÔZNE / iné
»Kúpim staré odznaky,
mince, vyznamenania, veci
po vojakoch a armáde, staré pohľadnice a knihy. 0908
707 350.

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

51-0199

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
SPOMIENKY
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.

TLAČIAR - STROJMAJSTER
NÁPLŇ PRÁCE:

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

Neplatí sa mesiac dozadu, Slovenčina naša
ale mesiac spätne. Nie pahýľ, ale kýpeť.

POŽIADAVKY:

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

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:

O tehotenskej cukrovke
Dočítala som sa, že v tehotenstve sa
môže u žien objaviť tzv. tehotenská
cukrovka, ktorá údajne môže u niektorých žien neskôr prepuknúť do cukrovky druhého typu. Môžem nejako preventívne chrániť seba i dieťatko pred
diabetom? Ako zistím,či nemám náhodou predispozíciu na vznik cukrovky?
Henrieta z Popradu.
Tehotenská cukrovka - gestačný diabetes mellitus - je samostatným typom cukrovky. Ide o poruchu metabolizmu cukrov
rôzneho stupňa, ktorá sa po prvýkrát
objaví v tehotenstve. Súvisí s vylučovaním placentárnych hormónov, z ktorých
niektoré účinkujú proti inzulínu. Najčastejšie ide o prechodnú poruchu, ktorej trvanie je obmedzené na obdobie gravidity.
U nás sa vyskytuje asi u 4 percent budúcich mamičiek. Nepoznaná a neliečená
cukrovka môže spôsobiť komplikácie
plodu (ale nie cukrovku dieťatka ako sa
pýta čitateľka). Väčšinou ide o bezpríznakové ochorenie, preto majú gynekológovia povinnosť vyšetrovať každú tehotnú
ženu na vylúčenie gestačného diabetu.
Vyšetrenie sa vykonáva medzi 24. a 28.
týždňom gravidity, u rizikových prípadoch (vek nad 35 rokov, problémy v predchádzajúcej gravidite, obezita, výskyt

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

cukrovky v rodine) však ihneď po zistení
tehotenstva. Je jednoduché a nenáročné
– 2 hodiny po vypití roztoku s presným
obsahom glukózy sa vyšetrí krv a stanoví sa v nej hladina cukru (glykémia).
Gestačný diabetes je potvrdený, ak sa
zistí glykémia vyššia ako 7,8 mmol/l. Od
tohto času budúca mamička bude pravidelne sledovaná diabetológom, obyčajne v 2-týždňových intervaloch. Väčšina
žien zvládne svoju metabolickú poruchu
iba zmenou jedálnička, dodržiavaním
racionálnej diabetickej diéty a zvýšenou
fyzickou aktivitou. Odporúča sa cvičenie, chôdza, plávanie. Budúca mamička
realizuje selfmonitoring glykémií glukomerom, hodnoty pred jedlom majú byť do
5,6 a po jedle do 6,8 mmol/l.
Najlepšou prevenciou pred vznikom gestačného diabetu je udržiavanie
si normálnej hmotnosti
pred aj počas gravidity,
a primerané tehotenské
cvičenie, ktoré zlepšuje
metabolizmus cukrov.
Budúcej mamičke
prajem všetko dobré
a radosť z dieťatka.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

PK19-39
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PONÚKANÝ PLAT:

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

0905 555 044
rado@regionpress.sk
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2,
917 01 Trnava
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služby, reality, kultúra

PEZINSKO

7

PALIVOVÉ
DREVO

POLIENKA aj GUĽATINA

0917 649 213

16-0282

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

BÚRACIE
A VÝKOPOVÉ PRÁCE
s pásovým minibagrom
a traktorbagrom

0904 527 658

Súēasƛou akcie je BAZÁR, ktorého výƛažok bude venovaný deƛom a mádeži SOKOLA PEZINOK.
Ponuka bazáru: stany, spacie vaky, bicykle, lyže, korēule ... všetko za űudové ceny :-)

51-0070
51-0075

- Vývoz, nakládka,
likvidácia odpadu 5 m3, 7 m3 a 8 m3 kontajnermi
- Čistenie a planírovanie pozemkov s UNC + kladivo
- Dovoz štrkopieskov a makadamu
martinheriban7@gmail.com

Frézovanie

PEZINSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

komínov

Týždenne do 18 210 domácností

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

ZĽAVAEZ
15-0004

51-0197

ER

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

PK19-39
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27-0119

0948 322 399
w
w w.absol.sk
www.absol.sk

PREDAJŇA
PRESŤAHOVANÁ:
PEZINOK,
ul.
Šenkvická
14/U 2/A
PREDAJŇA:
PEZINOK,
Silvanová
PEZINOK,
ul.
Šenkvická
14/U,
ང
0918620
620835,
835,
e-mail:
absol@absol.sk
tel./fax:
033/645
31
61,
0918
e-mail:
absol@absol.sk
ང 0918 620 835, e-mail: absol@absol.sk,
www.absol.sk

Pripravte sa na zimu ...
... kotle VIESSMANN a radiátory KORADO

za fantastické
ceny

U nás nájdete
ájd t rôzne
ô
d
druhy
h k
kotlov!
tl ! Bližši
Bližšie iinfo na predajni.

PK19-39

ZABEZPEČUJEME montáž kotlov
ZABEZPEČ
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51-0128
51-0240

á
n
n
e
s
je ia
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PREDAJŇA
PREDAJGA
MATERIÁLOM
S INŠTALANÝM MATERIÁLOM
S INŠTALAČNÝM

stavba, okná-dvere

PEZINSKO

OBNOVA STRIECH

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

9

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32

BEZ DEMONTÁŽE!

t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
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

Holubyho 35, PEZINOK Tel.: 0903 82 82 30

VONKAJŠIE
ŽALÚZIE

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

www.windorpezinok.sk

PLASTOVÉ OKNÁ
a DVERE

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

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

51-0084

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,
rolety ZipScreen, žalúzie, markízy, siete,
rolety
parapety, kľučky, prahy, prechodové lišty exteriérové

-20%

Tieniaca technika aj pre strešné okná.

akcia platí
do konca
októbra

09-85

w w w. ceva ro m . s k

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

45-0119

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

1$ä$675(&+$

51-0177

Dejiny sa neprepisujú,
ale obohacujú, pripisujú.
Nie čestné prehlásenie,
ale čestné vyhlásenie.

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

87-0012

Slovenčina naša

51-0004

PREDAJ
AJ NA SPLÁTKY

51-0006

NOVINKA
6-komorový
+
profil TROCAL 88
s trojsklom

ROLETY
ZipScreen

NAJLEPŠIE
CENY
V MESTE

51-0084

po - pia: 10.00 - 17.00

www.cevarom.sk
w

PK19-39
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Okamžité
skončenie pracovného pomeru

Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

WâSPCOÈTQPMPǏOPTǸWPCMBTUJQPMZHSBöDLÏIPQSJFNZTMV

PRIJME IHNEĎ

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

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

nástupná mzda 1100 €

(z toho: základná zložka mzdy 600 €, prehodnotenie po skúšobnej dobe)
Požiadavky:
tÁQMOÏTUSFEOÏW[EFMBOJF t"OHMJDLâKB[ZLoQPLSPǏJMâ
#MJäÝJFJOGPSNÈDJF

tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111
e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk

52-0148

Okamžité skončenie pracovného pomeru je neodvolateľným jednostranným
právnym úkonom, ktorým sa ukončí
pracovný pomer s druhým účastníkom,
a to jeho doručením. Takéto skončenie pracovného pomeru nie je viazané na uplynutie
výpovednej doby. Ide o spôsob skončenia
pracovného pomeru, ktorý si môže zvoliť tak
zamestnanec, ako i zamestnávateľ. V zmysle
platnej právnej úpravy musí byť okamžité
skončenie pracovného pomeru urobené písomne a je nutné v ňom vymedziť jeho dôvod
tak, aby nebol zameniteľný s iným dôvodom
a zároveň musí byť druhému účastníkovi
doručené, a to v zákonom presne ustanovenej lehote, inak je neplatné. Výnimočnosť
tohto spôsobu ukončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca je vyjadrená
už v samotnej podmienke jeho odôvodnenia. Zamestnanec môže okamžite skončiť
pracovný pomer v troch prípadoch. Prvým
prípadom je, ak podľa lekárskeho posudku
nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho
ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ
ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú
prácu. Druhým prípadom je, ak zamestnávateľ zamestnancovi nevyplatil mzdu,
náhradu mzdy či cestovné náhrady alebo
ich časť do 15 dní odo dňa splatnosti. Tretím prípadom je, ak je zamestnanec bez-

prostredne ohrozený na živote alebo zdraví.
Raz uvedený dôvod okamžitého skončenia,
nie je možné následne meniť a rozširovať.
Okamžite môže zamestnanec ukončiť pracovný pomer v lehote jedného mesiaca odo
dňa, keď sa dozvedel o niektorom z dôvodov
taxatívne uvedených v Zákonníku práce.
V prípade ak zamestnávateľ nesúhlasí s takýmto okamžitým skončením pracovného
pomeru zo strany zamestnanca, môže sa
dovolávať neplatnosti skočenia pracovného pomeru na príslušnom súde, to isté platí
i v opačnom prípade. Zákonník práce priznáva tak zamestnancovi ako aj zamestnávateľovi možnosť skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe. Zamestnanec i zamestnávateľ
môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej
dobe z akéhokoľvek dôvodu, ale i bez udania dôvodu. Písomné oznámenie o skončení
pracovného pomeru sa má doručiť druhému
účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred
dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.
Trojdňová lehota má však len poriadkový
charakter a jej nedodržanie nespôsobuje neplatnosť skončenia pracovného mieru. Skúšobná doba môže byť v pracovnej zmluve
dohodnutá najviac na tri mesiace.

Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
ROBOTNÍKOVóþvýroby,expedíciealisovne
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROV-ĉþāðġþąðĝþąðāôĉðĝþą
MECHANIKAÿþûĈöāðŷòúŭò÷Ăăāþùþą
STROJNÍKAôýôāöôăøòúŭò÷ĉðāøðóôýı
SKLADNÍKOV
ELEKTRONIKOV
Mzda od 820 € - 1 100 €

[UPIP[ÈLMBEOÈ[MPäLBN[EZPEû QSÓQMBULZEPû

Požiadavky:

t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

Bližšie informácie:

tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111
e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk

PK19-39
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52-0148

(a skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo strany zamestnanca)

reality, práca

vodičov LKW

farmaceuta /
magistru laboranta
farmácie
farmaceutického

min. prax 2 roky
VP skupín C a E
nástup možný ihneď

hĐadá do svojho tímu

resp. farmaceutického laboranta/-ku
Nástup je možný od 1.10.2019

príjme do TPP

obchodné priestory - služby
350 m2 v centre Pezinka

nika

automecha

cena 1300 €/mes. bez energií

ného)

0905 939 321

(aj pomoc

nástup možný ihneď

0905 939 321

hľadá do tímu

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.

pani / slečnu
na upratovanie

0904 996 772

prijme do TPP pracovníkov
do strážnej služby pre
objekt v Senci

83-0355

Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

SBS RAVI s.r.o.

domácností a firiem - TPP.
Bezúhonná, spoľahlivá,
ústretová.

ང0911 624 990

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

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

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0017

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

52-0146

KONTAKT : 0908 986 420

UPRATOVACIA SLUŽBA

Spoločnosť zo TT
51-0195

info@cargo24.sk

51-0195

0905 939 321

51-0189
51-0238

na plný úväzok
Kontakt: 0910 946 111
e-mail: sekretariat@pharim.sk
Kontakt: 0910 946 111

DÁM DO PRENÁJMU

v PEZINKU

prijme do TPP
prijme do pracovného pomeru

AUTOSERVIS

51-0195

PREPRAVNÁ
SPOLOČNOSŤ

Holubyho 28
Pezinok

11

24-0097

PEZINSKO

Slovenčina naša

pezinsko@regionpress.sk

Damaro Slovakia s.r.o
so sídlom v Nitre

príjme do pracovného pomeru

OŠETROVATEĽA HYDINY

prijme na TPP

na farmu ČASTÁ

vodiča MKD
Striktné dodržiavanie
AETR samozrejmosťou.

Víkendy doma

jedna odjazdená sobota v mesiaci

Plat 1500€ (600€
v čistom + diéty + prémie)

Parkovanie áut v Bratislave

Kontakt: 0911 997 728

45-0293

0

93 81

5
0905

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

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

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

51-0087

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

prijme do pracovného pomeru:

VODIČOV na nákladné vozidlá
Mzda: 1000 €, Termín nástupu: ihneď
Požiadavky: kvalifikačná karta vodiča, psychotesty

VODIČA na VZV

Mzda: 1000 €, Termín nástupu: ihneď

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

PK19-39
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51-0032

Nie bude tomu tak,
ale bude, stane sa, udeje sa.
Nie budeme sa sústrediť,
ale sústredíme sa.

zdravie / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto
nástup možný ihneď

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

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

34-0171

12

PRÁCA V ČR

spoločnosť pre prieskum trhu,
médií a verejnej mienky

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ A INÉ ....

MZD A OD 850 €
DO 1300 €

HĽADÁ

externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA
schopných vykonávať aj náročnejšie
projekty
(rozhovory s respondentmi)

(získavanie respondentov do
rôznych projektov)

33-0032

Kremnická 6, 851 01 Bratislava V
02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

PRACUJ
U NÁS

0800 500 091

85_0005

REGRUTÁTOR/KA

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku - aj muži!

KRBY
kachle
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Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Ruské skleníky - ZGT

viac ako

300

www.krby-tuma.sk
k
prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom
prev.: Pezinok
- 0917 861 305
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prev.: Košice
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- 0908 136 854
prev.: Nitra
prev.: Bans.Bystrica - 0915 905 112

modelov

429,4

pece TUMA 362
362,-€

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!

tel. 0905 394 055

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

Facebook: aiwsk

PRÁCA PRE
STOLÁROV
V NEMECKU

zasklievanie terás

splátky od 149 €

www.aiw.sk

32-0077

grily,

40-0050

DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý

splátky od 98 €

rma
Ubytovanie a doprava zda
s.r.o.
yk
jaz
cký
me
ne
ý
Potrebn
pomer,
Práca na trvalý pracovný
PLAT: 2800€ netto

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

PK19-39

63-0150

www.balkona.eu
0948 787 777

0948 754 727
0940 610 120

Možnosť výhry 250 €
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JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%

