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Týždenne do 18 210 domácností

Druhá nedeľa adventu
– nedeľa pokoja

Najlepší výber KOTLOV

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

Salón PK - centrum 0949 22 48 41

Mal som Vás všetkých rád a chcel
som ešte žiĢ, ale prišla tá chvíĐa,
keć som Vás vo veku 25 rokov,
musel všetkých opustiĢ.
Neplaþte a nechajte ma tíško spaĢ,
þo mi bolo súdené muselo sa staĢ.
Dňa 11. decembra 2019
si pripomenieme 1. výročie úmrtiaa

a PREDAJ KRMÍV

z Pezinka, ktorý nás navždy všetkých opustil.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Všetci priatelia a známi, ktorí ste ho mali radi a celá
smútiaca rodina s úctou a láskou naňho spomíname.

PALIVOVÉ DREVO

PREDAJ
MLÁDOK
od marca 2020

Viac informácií
NA STRANE č.
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du a jeho svetom je lož. Primitívna lož.
Spolieha sa na vyvolaný hnev z takejto
arogancie, ale... Ak v hneve prekročíme
kontrolu rozumu, vystavujeme sa riziku
množstva chýb a omylov, ktoré spravíme
či sa ich dopustíme. Mnohé a mnohí nás
Je nedeľa pokánia. Svätý František môžu nahnevať, my sami sa však oberátvrdí, že „len keď zabúdame na seba, me o vnútorný pokoj a rozvahu, ak púšťanachádzame seba samých“. Často narie- me takýto hnev mimo kontroly rozumu.
kame nad slabosťou svojho života, či už Riešenie konfliktov spočíva v rozumnom
ide o krehkosť telesnú, lebo podliehame uvedomení si záujmov druhej strany.
Svätý František Saleský mal veľmi
rôznym chorobám, ale i nad krehkosťou
morálnou, zúfame zo špiny amorálnosti, inšpiratívny prístup ku každodenným
arogancie a spupnosti, povýšenectva, nástrahám života. „Treba vždy a všade
najmä zo strany niektorých hlučných žiť pokojne. Ak nás stihne súženie, či už
mocných tohoto nášho malého sloven- vnútorné alebo vonkajšie, treba ho znáského sveta. Ale – často robíme to, čo šať pokojne. Ak ideme v ústrety radosti,
sami vzápätí odsudzujeme. Správame treba ju prijať pokojne, bez rozrušenia.
sa očividne nenormálne a nemorálne. Treba utekať pred zlom? Áno, ale aj to v
Plačeme nad biedou, v ktorej žijeme a ne- pokoji, nie v zmätku, pretože inak by sme
vieme či dokonca, čo je najabsurdnejšie, na úteku mohli spadnúť a dať nepriateľonechceme si pomôcť.
vi možnosť, aby nám vzal život. Ak treba
Potrebujeme pokoj. Bez pokoja ne- vykonať dobro, máme k tomu pristupovať
prežijeme. Živoríme, no nežijeme.
pokojne, aby sme v náhlivosti nenarobili
Hľadáme pravdu? Chceme ju čítať a zbytočne chyby. Dokonca aj
počuť? Alebo sa jej vyhýbame ako čert pokánie treba robiť s pokokrížu? Bojíme sa jej? Nemáme odvahu jom.“
sa s ňou zoznámiť? Akceptovať ju takou,
akou je a urobiť opatrenia na to, aby pravTakže – želám vám podou zostala? Úprimné hľadanie pravdy kojnú druhú, milí čitaznamená odloženie svojho subjektívne- telia!
ho pohľadu a pripustiť názory iných. Kto
nemá o ne záujem, kto im dokonca za» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
braňuje zaznieť, ten nemá záujem o prav-

24-0115

„Prajem ti pokojnú prvú adventnú“ –
prišlo mi minulú nedeľu ráno želanie.
Pokojnú. Nuž, želám vám pokojnú
druhú. S plným vedomím vzácnosti
obsahu slova pokoj.
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94-0091-1

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

Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov
031190175

786%29

OKIEN

0903 791 159

24-0019
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PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE
ZIMNÁ AKCIA
DEMISTAV, Pezinok, Holubyho 28

PK19-49

24-0116

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

51-0069

(predajňa je presťahovaná na 3. poschodie)
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politická inzercia, služby
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My v strane Łč7|sa sústredíme na program
ɢɭơɭȶƎǫȥˊƎȼƃǠȶƎƃȶʽȟȍŔƎˋƃǠࡲ¡ŖȟơʁɢǫƆȇȶ࢚
ʽˋʋǭȟȶƎŹȶɭȥǭȇȶʽŔʽơɭǭȟ˙ơ˖ȶòȍȶʽơȥɽȇŔʽˊ࢚
tvoríme jednu z najúspešnejších krajín sveta.
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Pezinok
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ING. KUBAŠKA

• UPRATOVANIE

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

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

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

0908 437 079

0905 593 810

52-0008-1

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

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

0,40

Pri predaji viac
ako 30 ks koží

5kg KRMIVA

ZDARMA!

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
38
5.12. 2019
16.1. , 6.2. , 27.2. , 19.3. 2020
Lehnice-trhovisko . . . 9,00 hod.
Kvetoslavov. . . . . . . 9,20 hod.
Hviezdoslavov . . . . . 9,40 hod.
Alžbetin dvor. . . . . 10,00 hod.
Štvrtok na Ostrove 10,20 hod.
Miloslavov . . . . . . . 10,40 hod.
Vlky. . . . . . . . . . . . . 11,00 hod.
Tomášov-KD . . . . . . 11,20 hod.
Malinovo-samoška . 11,40 hod.
Zálesie . . . . . . . . . . 12,00 hod.
N. Dedinka-pošta . . 12,20 hod.

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

PK19-49
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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

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

PREDAJ
MLÁDOK

od marca 2020
vždy v PIATOK v týchto termínoch:
13.12. 2019
24.1. , 14.2. , 6.3. , 27.3. 2020

Cerová. . . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Prievaly . . . . . . . . . . 9,15 hod.
Pl. Mikuláš-kostol . . . 9,35 hod.
Plavecké Podhradie 9,50 hod.
Sološnica . . . . . . . . 10,10 hod.
Rohožník . . . . . . . . 10,30 hod.
Kuchyňa . . . . . . . . . 11,00 hod.
Pernek . . . . . . . . . . 11,15 hod.
Vinosady . . . . . . . . 12,00 hod.
Dubová . . . . . . . . . . 12,20 hod.
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Častá-trhovisko . . . . 12,35 hod.
Doľany . . . . . . . . . . 12,50 hod.
Štefanová . . . . . . . 13,05 hod.
Dlhá . . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Košolná . . . . . . . . . 13,35 hod.
Suchá nad Parnou. 13,50 hod.
Dolné Orešany. . . . 14,10 hod.
Horné Orešany. . . . 14,30 hod.
Lošonec . . . . . . . . . 14,50 hod.
Smolenice . . . . . . . 15,05 hod.

51-0070
51-0075

DISTRIBÚCIA (18.210 domácností)
Každý týždeň:
Myslenice, Pezinok, Báhoň,
Častá, Doľany, Dubová, Jablonec,
Modra, Svätý Jur, Viničné, Budmerice, Častá, Slovenský Grob,
Viničné, Budmerice, Doľany
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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

Zverejnená nahrávka medzi generálnym
prokurátorom Trnkom a bývalým ministrom
˪ȥŔȥƃǫǭ òȟơɭʠ áȶƆǫŔʋȇȶȟ ʠȇŔ˖ʠǿơ ǉʠȥǌȶʽŔȥǫơ
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ȥǫơ ˖Ŗȇȶȥȶʽ ȥŔȟǫơɽʋȶ ʋȶǠȶ ɢȶȟŖǠŔȍ ʽʋơƎŔǿ࢚
ʁǫơȟʠ ȟǫȥǫɽʋɭȶʽǫ ˪ȥŔȥƃǫǭ ɢȶƎʽȶƎˊ ʠʋʠʋȍŖʽŔʍࡲ
Łࢱ ȥŔǠɭŖʽȇˊ ǿơ ˖ɭơǿȟŖ ȇȶȶɭƎǫȥŖƃǫŔ bǫƃȶʽǠȶ
ȟǫȥǫɽʋɭŔ ˪ȥŔȥƃǫǭ Ŕ ȶƆȥơɭȶʽǠȶ ǌơȥơɭŖȍȥơǠȶ
ɢɭȶȇʠɭŖʋȶɭŔ þɭȥȇʠ ɢɭǫ ȶƃǠɭŔȥơ ȥǫơ ʁʋŖʋȥˊƃǠ
Ŕȍơ ˖ȍȶƎơǿɽȇˋƃǠ ˖Ŗʠǿȟȶʽ ȇʋȶɭƢ ȟŔȍǫ ˖Ŕ ƃǫơȒ
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ȟơȥʋơȇɭˊȍŔǿɢɭơƎɽơƎŔʽȍŖƎˊèȶŹơɭʋbǫƃȶࡲĪȥŔ࢚
ǠɭŖʽȇơɽŔŔȇȶȇȒʡƆȶʽˋƆȍȶʽơȇɢɭǫȇŔʠ˖ơơȟǫɽǫơ
ɽɢȶȟǭȥŔŔǿʽʋơƎŔǿʁǭɢɭơƎɽơƎŔò¥òࡲơǠȶɢɭŔʽȶʠ
ɭʠȇȶʠ Źȶȍ ʠ˙ ʽʋơƎˊ ȥƎɭơǿ 7Ŕȥȇȶ ȇʋȶɭˋ ò¥ò
˖ŔɽʋʠɢȶʽŔȍ ʽȶ ʽǫŔƃơɭˋƃǠ ʁʋŖʋȥˊƃǠ ɢȶƎȥǫȇȶƃǠࡲ
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ɽǫŔʋȇˊȟǫȍǫȷȥȶʽơʠɭȇʋȶɭƢɽŔȟȶǠȍǫɢȶʠ˙ǫʍɢɭơ
ɭȶƎǫȥˊ Ŕ ƎȼƃǠȶƎƃȶʽࡲ 7ȶʋơɭŔ˖ ȥǫȇ ˖Ŕ ʋȶ ȥơŹȶȍ
ȶƎɽʡƎơȥˋࡲ7ȶŹɭȶɽȍŔʽþɭȥȇŔȇʋȶɭˋɽࢱȶƆȥơɭȶȟ
ɽɢȶȍʠɢɭŔƃȶʽŔȍ ȥǫơ ǿơ Ŕȥǫ ȶŹʽǫȥơȥˋ Ŕ ʽơɽơȍȶ
ŹơǠŖ ɢȶ ɽȍȶŹȶƎơࡲ ¶ŹƆŔȥǫŔ ƃǠƃʡ ȇȶȥơƆȥơ ʽˋ࢚
ɽȍơƎȇˊࡲ þǭ Ɔȶ ɢȶƎʽȶƎˊ ɢŖƃǠŔȍǫ ȟʠɽǫŔ ɽȇȶȥƆǫʍ
ʽȶʽť˖Źơࡲ¶ʋȶʽǫŔƃŔȇʋɭơɽʋȥʡƆǫȥȥȶɽʍɢŖƃǠŔȍǫ
ȒʠƎǫŔȇʋȶɭǭŹȶȍǫʽȶʽˊɽȶȇˋƃǠǉʠȥȇƃǫŖƃǠŔȟŔȍǫ
ƃǠɭŖȥǫʍ ˖Ŗʠǿȟˊ ʁʋŖʋʠ Ŕ ȶŹƆŔȥȶʽ ȥȶ ȥŔȟǫơɽʋȶ
ʋȶǠȶɢȶȟŖǠŔȍǫȟŔ˪ǫࡲ

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

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

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

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Nahrávka odhalila
zlodejov z SNS a Smeru

Objednávateľ: ZA ĽUDÍ, Jašíkova 4849/2, 82103 Bratislava, IČO: 52581675, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Kollárova 12
PEZINOK
pezinsko@regionpress.sk

   
   

33-00039

Redakcia:

Najčítanejšie regionálne noviny

relax

3

24-0122

PEZINSKO

PK19-49

3

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

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Dám do prenájmu garzónku v PK Sever, 0918 411 251,
0907 47 23 63.
»Dám do prenájmu 2 izb.
byt v PK - Sever, voľný
ihneď, 0905 593 810.
»Dám do prenájmu 2 izb.
byt v centre PK, 0908 445
029.

05 DOMY / predaj
»Predám starší RD v centre
Svätého Jura na Sasinkovej ul., 185.000 €, 0911 382
290.

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim rodinný dom, stavebný pozemok alebo byt
35 km od Bratislavy. Tel.
0903 765 606.
»Predám alebo prenajmem
vinicu 3898 m2, parc. č.
1973/88, 5€/m2, 0905 61
82 82.
»Kúpim 3 izb. byt v PK do
100.000 €, 0907 093 386.

Diabetes mellitus je ochorenie, ktoré je neporovnateľné s inými ochoreniami, samotný diabetik môže
ovplyvniť jeho stav, priebeh, vývoj a
prognózu neuveriteľnými 75-85 percentami.
Je to obrovská výhoda oproti pacientom s inými ochoreniami. Aktívna
účasť na liečbe znamená dodržiavanie
režimových opatrení - upravenie stravovacích zvyklostí a zvýšenie fyzickej
aktivity. A tu je kameň úrazu. Aj keď táto
možnosť je, nevyužívajú ju všetci.
Prieskumy ukazujú, že spomedzi
diabetikov až
- viac ako 75 percent sa stravuje nepravidelne,
- viac ako 75 percent konzumuje nevhodné potraviny,
- viac ako 77 percent si nemeria hladiny
cukru v krvi nepravidelne,
- viac ako 58 percent si aplikuje zlú dávku inzulínu,
- viac ako 45 percent nedodržuje určený
čas a dávku predpísaného lieku
Prečo je to tak? - Kompliancia je
miera spolupráce pri liečbe ochorenia.
Vyjadruje, ako sa pacient riadi radami,
ktoré dostane od lekára, zdravotnej sestry, z dostupnej literatúry. Platí to o dodržiavaní diéty, cvičení, užívaní liekov,
inzulínu, pravidelnosti kontrolných
vyšetrení. Dôraz je kladený na ochotu
spolupracovať s medicínskymi odporúčaniami. Úspechom liečby je stať sa
dobre informovaným a motivovaným

diabetikom, ktorý pozná možnosti a výhody liečby pre jeho zdravie.
Schopnosť chorého spracovať svoje ochorenie, vyrovnať sa s chronickou
diagnózou, nielen s cukrovkou, trvá
u každého rôzne dlho – niekto to dokáže
pomerne ľahko a veľmi skoro sa začne
zaujímať, čo môže aktívne zmeniť na
zlepšenie svojho zdravia a aj to realizovať. Niekto sa s ochorením vyrovnáva
veľmi dlho a niekto sa aj nevyrovná
a stále si kladie neriešiteľné otázky typu
„prečo práve ja?“. Chronické ochorenie,
akým cukrovka je, môžeme vnímať pesimisticky, poddať sa mu, alebo ho ignorovať. Prijatie ochorenia ale znamená začať kroky k liečbe a k lepším výsledkom.
Kompliancia je dôležitá k dobrej
metabolickej kompenzácii – k dobrej
kontrole glykémií a k predchádzaniu
komplikácií. Slabá motivácia znižuje
šancu na úspešnú liečbu. Je nevýhodná aj pre verejné zdroje zo zdravotného poistenia, lebo znamená plytvanie
prostriedkami na nespolupracujúceho
pacienta na úkor toho, ktorý sa chce liečiť a zlepšiť si svoje zdravie.
Každá snaha, aby sa diabetik stotožnil s liečbou,
je vítaná a môže zlepšiť
výsledok spoločnej snahy
lekár - pacient o úspešnú liečbu.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Vtipy
týždňa
» Nápis v škótskom kníh-

LTE

1€

BEZ viazanosti

za mesiac

»

Židovský Mikuláš príde
do škôlky, vyloží hračky a
vraví:
- No deti, môžeme prejsť k
biznisu?

platí pre prvé 3 mesiace

rýchlosť 15/2 MBit

0907 153 480
PALIVOVÉ
DREVO

POLIENKA aj GUĽATINA

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!
0917 649 213
pezinsko@regionpress.sk

» Na poštu príde list, adresovaný Mikulášovi. Poštári
ho otvoria:
- Milý Mikuláš. Sme veľmi
chudobní a preto neviem
kúpiť darčeky rodičom. Bolo
by super keby si mi poslal
100 eur na darčeky.
Poštári sa zľutujú, spravia
zbierku a pozbieraných 50
eur pošlú chlapcovi. Po pár
dňoch príde ďakovný list a
poštári ho s očakávaním
čítajú:
- Milý Mikuláš. Ďakujem za
peniaze, ale predstav si,
títo poštári ma okradli o
polovicu.
» - Žiadne darčeky k Vianociam mi kupovať nemusíš, oznamuje žene na začiatku
decembra pán Novák.
- Stačí, keď ma budeš milovať a budeš mi verná.
- Neskoro,“ povzdychla si
ženuška, „už som ti kúpila
kravatu.

08 STAVBA

Chcete si
podať
inzerát?

» Pán riaditeľ, môžete mi
dať zajtra voľno? - pýta sa
v práci pán Novák.
- Manželka chce, aby som
jej pomohol s vianočným
upratovaním.
- Z takého dôvodu vám
predsa nebudem dávať
voľno! - rezolútne to odmietne riaditeľ.
- Ďakujem, - vydýchne si
zamestnanec.
„Vedel som, že je na vás
spoľahnutie.“

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PK medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

Frézovanie

S

komínov

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

D9
O

K
ZĽAVAEZ 2
NA NER
U

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

PK19-49
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U

15-0004

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.

» Štyri etapy života muža:
- Veríš na Mikuláša.
- Neveríš na Mikuláša.
- Robíš Mikuláša.
- Vyzeráš ako Mikuláš.

internet

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

Príklad:
RP PK 12 Predám kočík,
0987 654 321.

kupectve:
- Kupujte knihy už teraz,
aby ste si ich mohli v kľude prečítať skôr, ako ich
venujete ako darček k Vianociam.

24-0114

01 AUTO-MOTO / predaj

Aktívna účasť diabetika na liečbe

16-0361

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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» Novoročné ráno
- Tak šťastný a veselý nový
rok. Ako si sa vyspal?
- Ale ušlo to, len keby o mňa
stále nezakopávali čašníci!
» Na Vianoce príde list od
známych z USA. Otecko si ho
prečíta a hovorí manželke:
- No pozerám, že sa tvoj
brat v tej Amerike nemá zle.
Tu píše, že dostal nejaké
elektrické kreslo.
» redakcia

služby

5

24-0110

PEZINSKO

PK19-49

5

spravodajsTvo, Služby

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám TV Philips LCD veľmi málo používaný 100 cm
uhlopriečka, tel.: 0905 593
810.

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám slnečnicu, 0911
206 899.

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu. Tel. 0907
374 235.
»Kúpim staré hodinky. Tel.:
0905 545 874.
»Kúpim odznaky, mince.
Tel.: 0905 545 874.

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
OZNAMY
SPOMIENKY
BLAHOŽELANIA

Vlastnícke právo patrí medzi jedno
z najdôležitejších práv, ktoré upravuje aj Ústava SR a Listina základných
práv a slobôd.
Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
sa eviduje v katastri nehnuteľností. Kataster nehnuteľností je verejný register
a zároveň informačný systém obsahujúci geometrické určenie, súpis a popis
nehnuteľností a údaje o právach k nim.
Práva k nehnuteľnostiam sa do katastra
zapisujú tromi spôsobmi: vkladom,
záznamom alebo poznámkou.
Vklad má právotvorné účinky, t. j.
právo k nehnuteľnostiam vyplývajúce zo
zmluvy vzniká, mení sa alebo zaniká až
povolením vkladu a je úkonom okresného úradu. Vkladom sú zapísané najmä
vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ale
môžu nimi byť zapísané aj iné vecné práva k nehnuteľnosti, záložné právo, alebo
práva z vecných bremien. Vklad možno
vykonať iba na základe právoplatného
rozhodnutia okresného úradu, katastrálneho odboru. V praxi sú bežné zápisy
vlastníckeho práva v spojení so zápisom
záložného práva banky, ak sú poskytované hypotekárne úvery. Vlastnícke
alebo iné právo k nehnuteľnosti vzniká,
mení sa alebo zaniká až v okamihu zápisu vkladu do katastra nehnuteľností. Konanie o povolenie vkladu je návrhovým
konaním, teda začína vždy len na návrh
účastníka konania. Návrh sa podáva na
príslušný okresný úrad, katastrálny odbor, v územnom obvode ktorého sa pred-

-/ǳ!à-/ßà(ȅ"^%,
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metná nehnuteľnosť nachádza.
Spolu s návrhom sa podáva aj zmluva ako základná príloha návrhu, ktorá
je právnym dôvodom vkladu práva do
katastra. Konkrétne môže ísť napríklad
o kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu,
zmluvu o zriadení alebo zániku vecného
bremena, atď. Podstatnou obsahovou
náplňou konania o povolenie vkladu je
skúmanie platnosti zmluvy. Ak by bola
zmluva vyhotovená vo forme notárskej
zápisnice alebo autorizovaná advokátom, úrad by ju posudzoval len z toho
hľadiska, či je v súlade s katastrálnym
operátom a či sú splnené procesné podmienky povolenia vkladu. Ostatné náležitosti zmluvy sa ponechávajú na tom,
kto zmluvu autorizuje, resp. garantuje
správnosť náležitostí zmluvy z občianskoprávneho hľadiska. Výsledkom konania o vklade je buď rozhodnutie, že sa
vklad povoľuje, alebo sa návrh zamieta.
Vklad sa povolí, ak sú splnené všetky
procesné podmienky na povolenie vkladu. V opačnom prípade sa zamietne. Proti rozhodnutiu o zamietnutí vkladu možno podať odvolanie na okresnom úrade,
ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní
odo dňa jeho doručenia.

0800 500 091 - www.konstrukter.sk

85_0805

Vklad do katastra nehnuteľností

Holubyho 35, PEZINOK Tel.: 0903 82 82 30

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

www.windorpezinok.sk

po - pia: 10.00 - 17.00

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

NOVINKA
6-komorový
+
profil TROCAL 88
lom
jsk
s tro

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

NAJLEPŠIE
CENY
V MESTE
PREDAJ
AJ NA SPLÁTKY

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

POĎAKOVANIA

51-0004

Občianska
riadková
inzercia
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Tel: 0903 283 308
0903 408 819
e-mail: bas2@stonline.sk

(nákupné centrum BOZIN, pri bývalej Hypernove)

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.

- mechanické práce
- digitálna geometria
- test motora - pneuservis
- výmena oleja
- montáž ťažných zariadení
- plnenie a čistenie autoklimatizácií

AKCIA
NOŽNICE ෬ PÍLKY ෬OTVARÁKY
SOMELIERSKE POTREBY
V ponuke aj

darēekové ŉaše • obaly • drevené kazety

U
D3

-15%

O6
K

-20%

Akcia na celý sortiment BAHCO
platí od 1.12.2019 do 31.01.2020.
(neplatí na už zlacnené akciové sady Bahco, právo na zmenu cien vyhradené)

PK19-49
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51-0235

Chcete si
podať
inzerát?
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51-0204

PEZINOK, Kupeckého 50

Šenkvická cesta 12 F, Pezinok

politická inzercia, služby

PEZINSKO

7
Pripravení prevziať
zodpovednosť

Citáty
týždňa
»

www.lock.sk
45-0027

lock@lock.sk

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

PREDAJ • SERVIS • PORADENSTVO
ROZUMIEME BEZPEČNOSTI

pezinsko@regionpress.sk

24-0006
24-0013

NON - STOP servis 0905 754 798

» „Radosť z dobra a nádej

na jeho víťazstvo v človeku
a vo svete nevylučujú obavu o toto dobro ani strach
pred zmarením nádeje.“
Ján Pavol II.

· Stanovenie nároku. Nemôže byť všetko
pre všetkých zadarmo, ale musíte vedieť,
čo koľko stojí a čo za svoje peniaze dostanete.
· Zdravotná starostlivosť včas a v garantovanej
kvalite.
· Pravidlá majú platiť pre všetkých rovnako.
Pre chudobných bez známostí, aj pre bohatých
s konexiami.
· Keď sa staráte o svoje zdravie, štát sa vám
odmení.
· Prepojenie registrov, možnosť dobrovoľného
objednávania na presný termín.
· Uvoľnenie cesty pre nové lieky.
· Investície do nemocníc formou projektového
financovania.
· Poisťovne nesmú mať dlhy voči lekárom
a musia mať vytvorenú rezervu.

» „Nijaká technika a nijaká

inštitúcia nemôže nahradiť
ľudské srdce, ľudské úsilie, keď ide o stretnutie s
utrpením blížneho. Úcta k
ľudskej dôstojnosti sa tak
spája s láskou k trpiacemu
človeku.“
Ján Pavol II.

» „Len bratská láska môže

Populistické lacné bludy Fica
či Kotlebu priniesli akurát tak to,
že po 12 rokoch je zdravotníctvo
v katastrofálnom stave. Reálne
zmeníme fungovanie zdravotníctva v prospech občanov.

spôsobiť, že ten, kto niečo
má, neuzavrie sa egoisticky
do seba, a kto je chudobný,
nebude sa cítiť ponížený vo
svojom nedostatku.“
Ján Pavol II.

» „Kto miluje, ten chce darovať seba samého.“
Ján Pavol II.
» „Žene je zvláštnym spô-

sobom zverená radostná
úloha viesť deti od najútlejšieho veku k objaveniu
nadprirodzeného sveta.
Žena má chápavé, citlivé
a súcitné srdce, ktoré jej
umožňuje dať láske jemnú
a vecnú podobu.“
Ján Pavol II.

» „Ani v budúcnosti sa nevybuduje nová civilizácia
lásky, ak sa nezmení kvalita lásky.“
Ján Pavol II.

» „Ste povolaní, aby ste
napriek svojej chudobe
obohatili svet.“
Ján Pavol II.
» „Základnou drámou človeka je to, že nedostatočne
vníma zmysel života, že žije
bez zmyslu.“
Ján Pavol II.

» „Potrebujeme nadšenie
mladých. Potrebujeme radosť zo života, akú majú
mladí. V nich sa odráža
čosi z pôvodnej radosti,
ktorú mal Boh, keď stvoril
človeka.
Ján Pavol II.
» redakcia

Predstavili sme 138 riešení pre zdravotníctvo.
Žiadne kozmetické zmeny, žiadne akože vylepšenia
pre zalepenie očí, ale vážne, systematicky zoradené a premyslené kroky. Rozpracované do detailov,
prekonzultované s odborníkmi priamo v ambulanciách, nemocniciach, lekárňach a poisťovniach. Na
ich konci bude spokojný a správne liečený pacient.
Zdá sa vám to utópia? Nám nie, pretože presne vieme, ako na to a nebojíme sa pomenovať veci, ktoré
iní obchádzajú. Tu je pár zo 138 našich riešení:

Richard Sulík
predseda SaS

Memorova-nie
Nie je šťastné v kampani školských
politikov populisticky vyzdvihovať
niektoré tézy, napr. odmietanie memorovania, teda učenia sa žiakov
naspamäť.
Škola nie je letný tábor a potrebuje,
aby sa žiaci aj učili. Ak by sme aj denne
využívali tie najnázornejšie vyučovacie
hodiny, nedá sa spoľahnúť na to, že sa
poznatky u žiakov utvrdia tak, že ich
dokážu aplikovať bez toho, aby sa pri
každom kroku nepozerali na internet
alebo do kníh. Len si predstavme, že
by sa žiak pri počítaní slovných úloh
neustále pozeral do tabuľky s malou
násobilkou. V prospech memorovania
hovoria aj skúsenosti z pracovného
života. Stretávame sa so situáciami,
keď nám informácie spamäti uľahčia
či urýchlia pracovné úlohy. Aj pri robení vodičského preukazu sa musíme
spoliehať na pamäť. Je veľmi mnoho
takýchto situácií. Nehovoriac o tom, že
pamäťové učenie cibrí mozog a predchádza (aj diagnostikovanej) zábudlivosti. Takmer denne počúvame, že je
mládež čoraz hlúpejšia, nezapamätá si
ani telefónne číslo či zabúda podstatné
informácie (napr. rôzne ankety, čo si pamätajú z histórie).
Isto, voči sústavnému memorovaniu sa dá namietať, predsa v dobe
explózie informácií nie sme odkázaní
na „drvenie sa“ kategórií a tried živočíchov. Avšak skratkovité brojenie proti
memorovaniu namiesto riešenia dlho-

dobo zlých učebných osnov, ktoré sú
stále postavené na encyklopedickosti
a faktografickosti, je neodborným jednostranným pohľadom. Odpor k memorovaniu je dôsledkom zlyhávania
dlhodobo zlého obsahu vyučovania.
Isté však je, že sú témy, ktoré musia
byť prostriedkom memorovania. Napr.
v chémii sa sotva pohneme bez ovládania periodickej sústavy chemických
prvkov. Pravopis sa takisto musí učiť
naspamäť, keďže nie všetky ortografické pravidlá sa dajú odvodiť alebo znázorniť. Všeobecne sa hovorí, že zažité
učivo sa automaticky pamätá. Avšak
nie z každého učiva či témy sa dá spraviť zážitok, ktorý sa zavŕta do mozgových závitov žiakov.
Môžeme ísť do extrému, že memorovanie sa úplne zruší. To však bude v
rozpore so životom, ktorý požaduje istú
databázu informácií ako základnú výbavu človeka. Bez nej by sa spomalili
nadväzné procesy myslenia či konania.
Len si na chvíľu predstavme, že by sa od
medika nepožadovalo memorovanie. A
nemá sa práve učiť učiť sa naspamäť na
základných a stredných školách?
Som prístupný novým metódam či
filozofiám. Avšak cestou rozbíjania overených a v živote potrebných spôsobov
učenia sa bez kritického pohľadu na ne
s cieľom politického marketingu ako
učiteľ nemôžem prijať.

PK19-49

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ
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» „Majte trpezlivosť s Cirkvou. Vždy je spoločenstvom
slabých a hriešnych ľudí.“
Ján Pavol II.

Čo prinesie reforma zdravotníctva? Pozitívny kvantový skok

Bezpečnostné dvere a uzamykacie systémy

„Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky nenunesieš.“
Ján Pavol II.

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

PREDAJŇA
PREDAJGA
MATERIÁLOM
S INŠTALANÝM MATERIÁLOM
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Chceme žiť v našej krajine a pracovať na zlepšení života v nej

Modlite sa za nás, aj my sme kresťania

V rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom nás navštívil
pakistanský kňaz otec Emmanuel
Yousaf. Spýtali sme sa ho na situáciu v jeho krajine aj na cestovanie
po Slovensku.

studne a podobne. V 80. rokoch však
prebrala správu krajiny armáda a islamské zákony šaría sa začali sprísňovať.
Najviac nám robí starosti zákon o rúhaní, ktorý platí dodnes a extrémne často
sa zneužíva.

Ako sa zneužíva?
Zákon o rúhaní hovorí, že za znevažovanie proroka Mohameda či Koránu vás
čaká trest. A jediným trestom v tomto
prípade je smrť. Často ho však využívajú
radikáli na to, aby riešili svoje osobné
spory. Nielen s kresťanmi, ale aj s umier„Chceme žiť s bratmi moslimami v
nenými moslimami, ktorých je väčšina.
našej spoločnej krajine a pracovať
Ak mám problém s kolegom či konkuna jej zlepšení, tak, ako Slováci
rentom, obviním ho z rúhania. Kým sa
pracujú na zlepšení Slovenska.“
z toho “vyseká”, dávno ho vyhodia z
moslimami. Nemali sme žiadne rozpo- práce a ja mám pokoj. Dotyčný však trpí
ry… Teda, mali sme ich veľa, ale boli to a môže sa stať, že ho odsúdia na smrť za
klasické detské prekáračky (smiech). vymyslené obvinenie. Koniec-koncov,
Náboženstvo nikdy nebolo témou. Môj to bol aj prípad Asie Bibi, ktorý je Slováotec pracoval v armáde a tiež mal viacero kom dobre známy.
moslimských priateľov. Pamätám si, že
Skúste ho napriek tomu priblížiť.
na vianoce sme piekli koláče a roznášali
ich po moslimských rodinách. A tie rodi- Asia Bibi bola obvinená z rúhania, ktoré
nespáchala. Skutočným dôvodom bolo,
ny robili to isté počas ich sviatkov.
že jej moslimská kolegyňa nechcela,
Kedy sa situácia kresťanov začala aby pila vodu z rovnakých pohárov ako
oni. Asia Bibi to odmietla a o pár dní
zhoršovať?
Miestami bolo diskrimináciu cítiť aj prišlo toto vykonštruované obvinenie.
vtedy, najmä v menších mestách a de- Trvalo niekoľko rokov, kým sa na Najdinách. Nemohli piť vodu z rovnakej vyššom súde podarilo rozsudok smrti
Aké to bolo vyrastať v Pakistane
ako dieťa kresťanských rodičov?
V porovnaní s dneškom veľmi dobré. Študoval som na katolíckej škole, napriek
tomu bola väčšina mojich spolužiakov

Otec Emmanuel zdôrazňuje, že napriek ťažkej situácii nemáme kresťanov
v Pakistane ľutovať. „Modlite sa za nás,“ vraví.
zvrátiť. Asia Bibi mala šťastie, viacerí ho
však nemajú.

žiu prozreteľnosť. Ľudia od kresťanstva
neodchádzajú, žijeme ako komunita.

Ako to myslíte?
Asiu Bibi zatkla po obvinení polícia. To
sa niekedy nestane a zakročí rozvášnený dav - tieto obvinenia totiž rozhlasujú
cez mešity a dozvie sa o nich rýchlo celá
komunita. Nie raz sa stalo, že dav takto
obvineného človeka zlynčoval.

Cestovali ste po celom Slovensku.
Čo bol váš hlavný odkaz?
Kresťania, sme Pakistanci, sme kresťania. Chceme žiť s bratmi moslimami v
našej spoločnej krajine a pracovať na
jej zlepšení, tak, ako Slováci pracujú na
zlepšení Slovenska. K tomu potrebujeme pomoc - aj finančnú, aj politickú, no
najmä pomoc silnej modlitby. Modlite
sa za nás, prosím.

Kresťania tvoria v Pakistane menšinu, len tri percentá populácie. Ako
vyzerá ich viera, ich kresťanský život?
Pán Boh nás požehnal a nemáme probViac informácií o Týždni pomoci prenalém s nedostatkom kňazov, čo sa často sledovaným kresťanom a o možnostiach
stáva. V skutočnosti musíme zháňať pomoci nájdete na www.prenasledovani.sk
prostriedky - napríklad od ACN - na výZdroj: Dominik Harman
stavbu nových. V tomto cítim veľkú BoPápežská nadácia ACN – Slovensko

VSTUPNÁ BRÁNA
DO VAŠEJ ZÁHRADY

vianoēný
stromēek
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Vianočná polievka podľa chute, zemiakový šalát a ryba

Pripravujeme jedlá na štedrovečerný stôl
To aké jedlá servírujeme na štedrovečerný stôl častokrát závisí od
toho, z ktorej časti Slovenska pochádzame. Každý región má svoje
špecifiká a dokonca i každá rodina má svoje obľúbené vianočné
menu, ktoré sa dedí z matky na
dcéru. Čo však na štedrovečernom
stole zvyčajne nesmie chýbať sú
oblátky s medom, kapustnica na
rôzne spôsoby, ale aj šošovicová,
hubová či rybacia polievka. Hlavným chodom sú prevažne rôzne
druhy rýb a zemiakový šalát. Prinášame vám zopár receptov, necháte sa inšpirovať?
Vianočná kapustnica

200 ml smotany na varenie, 1 cibuľa, 3
zemiaky, soľ, olej, sušený tymián, ocot
(nemusí byť), chlieb

Postup: Sušené huby zalejeme horúcou vodou a necháme ich aspoň hodinku odstáť. Potom v hrnci rozhorúčime
olej, pridáme najemno nasekanú cibuľu a opečieme dosklovita. Pridáme na
kocky nakrájané zemiaky a huby. Všetko spolu krátko opražíme a zalejeme
vodou, v ktorej sme namáčali huby a
dolejeme ešte vodou do požadovaného
objemu. Privedieme k varu a varíme asi
20 minút. Vmiešame smotanu a varíme, kým polievka trochu nezhustne.
Potom časť húb odoberiem a zvyšok
polievky rozmixujeme. Dochutíme soľou a podľa chuti aj octom. Hubovú polievku podávame s chlebom, ozdobenú
odloženými hubami, lyžičkou smotany
a bylinkami.

Suroviny: 400 g bravčového mäsa
(môže byť pliecko), 150 g údeného
mäsa, 2 klobásy, 1 cibuľa, 400 g kyslej
kapusty, soľ, mleté čierne korenie, mletá červená paprika, sušené huby (hrsť),
4 sušené slivky, olej, šľahačková smo- Vianočná šošovicová polievka
tana, chlieb
Suroviny: 250 g suchej šošovice, 2 hrste sušených húb, 4 sušené slivky, 4 až 5
Postup: Na oleji speníme cibuľu, pri- zemiakov, 2 lístky bobkového listu, soľ,
dáme papriku a na kocky pokrájané 250 ml smotany na varenie, 1 PL hladmäso. Popražíme, podlejeme vodou a kej múky, pochúťková smotana, ocot
dusíme. Po 30 minútach pridáme kyslú podľa chuti (nemusí byť), chlieb
kapustu, sušené huby, sušené slivky,
celé klobásy a na kocky nakrájané úde- Postup: Sušené huby namočíme priné mäso. Soľ a korenie pridáme podľa bližne na hodinu do horúcej vody tak,
chuti. Po uvarení kapustnice z nej vy- aby boli zaliate. Šošovicu v miske preberieme klobásy. Nakrájame ich na ko- pláchneme vodou, vložíme do hrnca
lieska a vrátime do hotovej kapustnice, a zalejeme ju približne dvojnásobným
ktorú ešte môžeme zjemniť šľahačko- množstvom vody. Pridáme namočevou smotanou. Kapustnicu podávame né huby, soľ, 2 bobkové listy a všets chlebom.
ko dáme spolu variť. Keď je šošovica
takmer mäkká, pridáme na malé kocky
Náš tip: Niektoré gazdinky uvaria úde- nakrájané zemiaky a sušené slivky. Keď
né mäso zvlášť, len v hrnci s vodou, keď je všetko uvarené domäkka, vyberieme
je hotové, pokrájajú prípadne natrhajú z polievky bobkový list. Zo smotany na
ho na kúsky a vložia do už uvarenej ka- varenie a hladkej múky si pripravíme
zátrepku a vmiešame ju do polievky.
pustnice.
Miešame, kým polievka nezačne zľahka vrieť. Na záver polievku podľa potreVianočná krémová
by dochutíme octom. Šošovicovú pohubová polievka
Suroviny: Dve hrste sušených húb, lievku podávame s chlebom, ozdobenú

Vianočná hubová polievka.
kopčekom pochúťkovej smotany.

Vianočný zemiakový šalát

foto autor cattalin pixabay

PK19-49

oboch strán v dostatočnom množstve
oleja.

Suroviny: 1 kg zemiakov (varný typ A),
Vianočný kapor na cesnaku
3 vajcia, 1 cibuľa, 4 mrkvy, sterilizovaSuroviny: 1 kapor, 3 strúčiky cesnaný hrášok (konzerva), 6 sterilizovaných ku, 1 PL masla, 1 citrón, soľ, biele kouhoriek, 1 majonéza 225g, soľ, mleté renie, olej
čierne korenie
Postup: Očisteného kapra umyjeme
Postup: Zemiaky umyjeme a varíme a nakrájame na podkovičky, osolíme,
v šupke asi 20 minút, podľa veľkosti. okoreníme, potrieme roztlačeným cesKontrolujeme vidličkou, aby sa neroz- nakom. Na panvici zohrejeme olej a
varili. Necháme mierne vychladnúť a kapra z oboch strán opražíme. Podlejeešte vlažné olúpeme. Vajíčka uvaríme me vodou a podusíme. Šťavu necháme
natvrdo a po vychladnutí ošúpeme. vyvariť a kapra ešte opečieme. Pred
Mrkvu očistíme, nakrájame na men- podávaním ho pokvapkáme citrónovou
šie kocky a uvaríme v osolenej vode šťavou.
do mäkka. Cibuľu nakrájame nadrobno. Hrášok scedíme, nálev nebudeme
Pečený losos s bylinkami
potrebovať. Do veľkej misky dáme vySuroviny: čerstvý losos, 1 lyžica rastchladnuté zemiaky, vajíčka a uhorky, linného oleja, soľ, kajenské korenie,
všetko nakrájané na kocky. Pridáme mleté čierne korenie, tymian, citrónová
mrkvu, cibuľu a hrášok. Osolíme, oko- šťava, papier na pečenie
reníme a opatrne premiešame. Na záver zľahka vmiešame majonézu.
Postup: Najskôr si pripravíme marinádu zmiešaním oleja, tymianu, štipky
Náš tip: Ak chcete šalát odľahčiť, mô- soli a korenia. Lososa nakrájame na jedžete majonézu nahradiť kvalitným notlivé porcie, pokvapkáme citrónovou
bielym jogurtom. Odskúšali sme, chutí šťavou, potrieme pripravenou marinávýborne. Ak nemáte na tento experi- dou a necháme chvíľku stáť pri izbovej
ment odvahu, pripravte si ho len men- teplote. Lososa potom vložíme kožou
šie množstvo na skúšku či degustáciu. nadol na rozohriatu panvicu. Opekáme
Odoberte trochu šalátu do inej nádoby z každej strany približne 2 minúty a preešte pred pridaním majonézy, pridajte ložíme opäť kožou nadol na plech vylobiely jogurt a ochutnajte.
žený papierom na pečenie a dáme na 10
minút piecť do rúry vyhriatej na 180° C.

Tradičný vianočný
vyprážaný kapor

Pečený losos.

foto autor Zozz pixabay

Náš tip: Ak nemáte chuť na tradičSuroviny: 1 kapor, hladká múka, strú- ný vianočný zemiakový šalát, môžete
hanka, olej, 1/2 dl mlieka, 2 vajcia, soľ
pečeného lososa podávať s grilovanou
zeleninou, prípadne so zeleninovým
Postup: Kapra môžeme kúpiť už očis- šalátom preliatym zálievkou, ktorú
teného. Pred prípravou ho osušíme, pripravíme zmiešaním dvoch lyžičiek
nakrájame na podkovičky, posolíme a dijonskej horčice, jednej lyžičky trstinonecháme stáť 15 minút. Potom kapra vého cukru, troch lyžíc extra panenskéobalíme v múke, vo vajíčkach, ktoré ho olivového oleja, šťavy z jedného citsme rozšľahali v mlieku a napokon v róna, soli a mletého čierneho korenia.
strúhanke. Kapra pomaly smažíme z
Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Digitálny svet 08:35 Zámena manželiek 09:45
Oteckovia 10:45 Rodinné prípady 11:40 Kobra 11
13:40 FARMA 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reﬂex 17:50 Lovci peňazí
17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30
Susedia 21:25 FARMA 22:40 Rodinné prípady
00:35 Kobra 11 01:35 FARMA 02:55 Susedia 03:30
Policajné prípady 04:15 Rodinné prípady 04:55
TELEVÍZNE NOVINY

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Utajený šéf 09:45 Rodinné prípady 11:40 Kobra
11 - NOVÉ ČASTI 13:40 FARMA 15:00 Policajné
prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reﬂex 17:50 Lovci peňazí
17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30
Dobre vedieť! 21:40 FARMA 22:55 Horná Dolná
00:05 Kobra 11 02:10 FARMA 03:10 Policajné prípady 03:50 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE
NOVINY

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Varte s
nami 08:40 Zámena manželiek 09:50 Rodinné
prípady 11:45 Kobra 11 - NOVÉ ČASTI 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 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ
NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:35 FARMA 23:35
Susedia 00:20 Kobra 11 02:20 FARMA 03:10 Policajné prípady 03:55 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30
Svokra 09:45 Rodinné prípady 11:45 Kobra 11
- NOVÉ ČASTI 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 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30
Horná Dolná 21:40 FARMA 22:55 Dobre vedieť!
00:00 Kobra 11 02:00 FARMA 03:00 Policajné
prípady 03:50 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ
NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:35 SÚDNA SIEŇ
10:35 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 2 12:00 NOVINY O 12:00
12:30 TOP STAR 12:45 SÚDNA SIEŇ 13:45 SÚDNA
SIEŇ 14:50 POLICAJTI V AKCII 16:50 NAŠI IV. 9 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 INKOGNITO 21:45
INKOGNITO 22:55 Myšlienky vraha 00:50 POLICAJTI V AKCII 01:55 KRIMI 02:30 NOVINY TV JOJ
03:10 Profesionáli

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ
NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:35 SÚDNA SIEŇ
10:25 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 3 12:00 NOVINY O 12:00
12:30 TOP STAR 12:45 SÚDNA SIEŇ 13:50 SÚDNA
SIEŇ 14:50 POLICAJTI V AKCII 16:50 NAŠI IV. 10 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 Rýchlo a zbesilo
7 23:40 Myšlienky vraha VII. 6,7 01:35 POLICAJTI V
AKCII 02:40 KRIMI 03:10 Profesionáli VII. 4 03:45
MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ
NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:35 SÚDNA SIEŇ
10:35 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 4 12:00 NOVINY O 12:00
12:30 TOP STAR 12:45 SÚDNA SIEŇ 13:45 SÚDNA
SIEŇ 14:50 POLICAJTI V AKCII 16:50 NAŠI IV. 11 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 Nebezpečná láskavosť 23:20 Myšlienky vraha VII. 8,9 01:15 POLICAJTI V AKCII 02:20 NOVINY TV JOJ 03:05 TOP STAR
03:20 Profesionáli

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:35
SKUTOČNÉ PRÍBEHY 5 12:00 NOVINY O 12:00 12:30
TOP STAR 12:40 INOVUJME SLOVENSKO 12:55 SÚDNA SIEŇ 13:50 SÚDNA SIEŇ 14:50 POLICAJTI V AKCII
16:50 NAŠI IV. 12 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 INKOGNITO 21:50 NA HRANE 22:20 SEDEM
23:20 Myšlienky vraha VII. 10,11 01:15 POLICAJTI V
AKCII 02:20 NOVINY TV JOJ 03:00 TOP STAR

RTVS 05:35 Správy RTVS „N“ 07:00
Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy
RTVS 08:40 Španielsko 09:10 Durrellovci 09:55
Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:20
Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Don Matteo
15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS
16:25 Úžasné záhrady 16:55 Durrellovci 17:50
Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Bella a Sebastián 22:10 Reportéri 22:40 Rédl 23:55
Don Matteo 00:45 Zajtrajšie noviny 01:30 Bella a
Sebastián 03:10 Dámsky klub

RTVS 06:00 Správy RTVS „N“ 07:05
RTVS 05:45 Správy RTVS „N“ 07:05
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Úžas- Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40
né záhrady 09:10 Durrellovci 10:00 Zajtrajšie Úžasné záhrady 09:10 Durrellovci 10:00 Zanoviny 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky jtrajšie noviny 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:00
klub 13:55 Folklorika 14:25 Don Matteo 16:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:25 Don MatSprávy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:55 Dur- teo 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady
rellovci 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy 16:55 Durrellovci 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00
RTVS 20:30 Nevera po slovensky 21:45 Mediciov- Správy RTVS 20:30 Wyatt Earp 23:35 Stará škola
ci 22:45 Stará škola 23:45 Tajomstvo 00:35 Don 00:35 Don Matteo 01:30 Zajtrajšie noviny 02:15
Matteo 01:30 Mediciovci 02:30 Slovensko v obra- Autosalón 02:40 Dámsky klub 04:25 Správy
zoch 02:55 Dámsky klub 04:25 Správy RTVS „N“ RTVS „N“

RTVS 05:45 Správy RTVS „N“ 07:05
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Úžasné záhrady 09:10 Durrellovci 09:55 Zajtrajšie
noviny 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky
klub 13:55 Folklorika 14:25 Don Matteo 15:30 Slovensko s Tiposom 16:25 Úžasné záhrady 16:55
Durrellovci 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Zlaté časy 21:30 Kráľovná Viktória
23:05 Neskoro večer 00:00 Don Matteo 00:55
Kráľovná Viktória 02:25 Svet v obrazoch 02:50
Dámsky klub 04:25 Správy RTVS „N“

PIATOK

13.12.2019

SOBOTA

14.12.2019

NEDEĽA

15.12.2019

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Sladká
výzva 08:40 Zámena manželiek 09:45 Rodinné
prípady 11:45 Kobra 11 - NOVÉ ČASTI 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 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ
NOVINY 20:30 FARMA - FINÁLE Kto z farmárov
vyhrá 75 000 €? MN 12 23:00 Mechanik zabijak
Akčný triler MN 15 (USA) 2011 J. Statham, B. Foster,
D. Sutherland 00:50 Kobra 11

MARKÍZA 05:00 TELEVÍZNE NOVINY
06:00 Priatelia Toma a Jerryho 06:45 Nové
dobrodružstvá Toma a Jerryho 07:10 Vianočná
pošta 09:15 Vianoce so Santom 11:00 Legenda
o sovích strážcoch 12:50 Sám doma: Stratení
na letisku 14:40 Nezabudnuteľné Vianoce 16:40
Shrek Tretí 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY
20:30 Uväznení v horách Akčný ﬁlm MN 15 (Kanada) 2018 J. Momoa, J. Wagnerová, Z. McClarnon 22:35 Bleskový muž 00:40 Sudca

MARKÍZA 05:00 TELEVÍZNE NOVINY
06:00 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho
06:20 Priatelia Toma a Jerryho 06:40 Legenda
o sovích strážcoch 08:25 Sám doma: Stratení
na letisku 10:15 Shrek Tretí 12:00 CHART SHOW
14:00 Súboj Titanov 16:10 Horná Dolná 17:15
Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Ocko je doma 2
22:35 Spojenec 01:15 Ocko je doma 2 02:45 Mechanik zabijak 04:00 Horná Dolná 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ
NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:35 SÚDNA SIEŇ
10:35 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 6 12:00 NOVINY O 12:00
12:30 TOP STAR 12:45 SÚDNA SIEŇ 13:45 SÚDNA
SIEŇ 14:50 POLICAJTI V AKCII 16:50 NAŠI IV. 13 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 Rozpoltený 23:20
Viem, kto ma zabil 01:35 Profesionál 03:25 Profesionáli VII. 7 04:00 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO
TVOJA

TV JOJ 05:00 NOVINY TV JOJ 05:55
KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:15 SpongeBob
SquarePants IX. 5 07:45 Labková patrola II. 5
08:15 PRÁZDNINY 09:30 NAŠI 10:10 MILÁČIKOVO
10:50 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 13:50 John
Carter 16:40 Ratatouille 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:35 Kráska a zviera Americký rodinný romantický fantazijný rozprávkový muzikál.
MN 12 2017 Emma Watsonová, Dan Stevens, Kevin Kline, Luke Evans, Josh Gad 23:30 Nehanební
bastardi 02:50 Viem, kto ma zabil

TV JOJ 05:35 KRIMI 06:05 NOVINY TV
JOJ 06:55 SpongeBob SquarePants IX. 6 07:25
Labková patrola II. 6 07:50 Snehová kráľovná
09:30 Ratatouille 11:50 Johnny English 13:45
Kráska a zviera 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 V SIEDMOM
NEBI 22:40 Pí a jeho život Americko-tchajwansko-britsko-austrálsko-kanadsko-francúzsky
akčný dobrodružný ﬁlm - adaptácia. MN 12 2012
01:25 Nehanební bastardi 04:20 KRIMI

RTVS 05:45 Správy RTVS „N“ 07:05
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Úžasné záhrady: 09:10 Durrellovci 10:00 Zajtrajšie
noviny 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy
RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25
Don Matteo 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné
záhrady 16:55 Durrellovci 17:45 Duel 18:15 5 proti
5 19:00 Správy RTVS 20:30 Milujem Slovensko
21:55 V dobrej spoločnosti 22:30 Cestou necestou 23:00 Kasíno 01:50 Don Matteo 02:50 Dámsky klub 04:20 Tajomstvo mojej kuchyne

RTVS 05:00 Správy RTVS „N“ 06:20
Kniha džunglí 06:35 Včielka Maja 07:15 Soﬁa
Prvá 07:55 Levia stráž 08:15 Fidlibumove rozprávky 08:45 Trpaslíci 09:15 Daj si čas 09:45
Merlin 11:15 Priateľ pes 11:50 On air 12:15 V dobrej spoločnosti 12:50 Milujem Slovensko 14:25
Grand hotel 15:40 Poirot: Dolina 17:55 Cestou
necestou 18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00
Správy RTVS 20:30 Záhady tela 21:25 Neskoro
večer 22:20 3 pódiá 23:15 Grand hotel 00:30 Poirot: Dolina 02:05 Merlin 03:35 On air

RTVS 05:45 Priateľ pes 06:35
Včielka Maja 07:20 Soﬁa Prvá 07:55 Levia stráž
08:20 Zázračný ateliér 08:45 Táraninky 09:00
Koleso osudu 09:40 Autosalón 10:10 Japonsko
zhora 11:00 Slovensko v obrazoch 11:30 Svet v
obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:35 Poirot: Záhada
španielskej truhlice 14:30 Ben Hur 17:55 Čarovný
kamienok 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00
Správy RTVS 20:30 Po strnisku bosý 22:15 Polčas
rozpadu 00:00 Poirot: Záhada španielskej truhlice 00:55 Ben Hur

PK19-49
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TIP
NA SOBOTNÝ
VEČER

14.12.2019 20:30

UVÄZNENÍ
V HORÁCH

služby, reality

13

HODINOVÝ MANŽEL
www.momentum.sk 0908 698 322

Bližšie informácie a podmienky nájdete
na úradnej tabuli obce Doľany a jej webovom sídle

www.dolany.sk

KÚPIME

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
09-70

oznamuje

vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
na predaj nehnuteľného majetku.
51-0121

0915 399 662

BYTY, RODINNÉ DOMY
platíme ihneĵ,
aj v dražbe alebo s exekúciou.

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

0911 62 55 37

51-0245

zateplenie striekanou pur penou

OBEC DOĽANY
51-0205

PUR ZATEPLENIE.sk

24-0004

PEZINSKO

- 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

Slovenčina naša
Nie byť
k smiechu, ale byť na smiech.

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

PK19-49
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ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

320025-12

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

práca, služby

Najčítanejšie regionálne noviny

Symbolika adventu I

Mená sviečok na adventnom
svietniku s piatimi sviecami:
1. sviečka Nádej (fialová), odporúčané
čítanie pri zapálení sviečky Nádej - Izaijáš 60: 2-3.
2. sviečka Mier, pokoj (fialová), odporúčané čítanie pri zapálení sviečok Nádej a Mier - Evanjelium sv. Marka 1: 4.
3. sviečka Priateľstvo, radosť, vzá-

0

93 81

5
0905

príjme s nástupom ihneď
brigádnikov na umývanie riadu.
Mzda na hodinu 4€ netto / hod.
Kontakt p. Hrčka 0903

456 662

52-0177

jomnosť, (ružová „Gaudete“, odporúčané čítanie pri zapálení sviečok Nádej,
Mier a Priateľstvo - Izaijáš 9: 6-7 35:10.
4. sviečka Láska (fialová), odporúčané čítanie - Izaijáš 9: 6-7.
5. sviečka Kristus (biela), zapálenie
všetkých piatich sviečok po západe
slnka. Odporúčané čítanie pri zapálení
Sviečky sa zapaľujú proti smeru sviečok - Evanjelium sv. Lukáša 1: 68hodinových ručičiek. Časté sú aj vence 79 a Evanjelium sv. Lukáša 2: 1-20.
Druhá adventná nedeľa sa tiež
s piatou - bielou sviečkou - uprostred.
Tá sa zapaľuje na Štedrý deň a symbo- nazývala bronzová. Moderná doba
lizuje Krista. Na prvú nedeľu adventnú nedávnych rokov z troch posledných
sme rozsvietili prvú (fialová) svieca. nedieľ pred Štedrým dňom spravila
Táto sviečka sa zvyčajne nazýva „svie- nákupné šialenstvo. Advent je však o
ca prorokov“ na pamiatku prorokov, niečom úplne inom.
hlavne Izaiáša, ktorí predpovedali narodenie Ježiša Krista.
Na druhú adventnú nedeľu je zapálená druhá fialová svieca - sviečka
„betlehemská“, ktorá symbolizuje
Kristove jasle, príchod Lásky na svet.
Sviečky sú tiež spojené s menami zodpovedajúcimi liturgii adventu každú
nedeľu: Izaijášova, Janova, Pastierska
a Máriina sviečka.
Prichádza už druhá adventná. Farbou adventu je fialová. Vyjadruje
dôstojnosť a pokánie. Sviečky a
stuhy na venci by tak mali byť fialové s výnimkou tej tretej v poradí
- tá je totiž zasvätená priateľstvu a
je ružová.

Cateringová spoločnosť
so sídlom v Bratislave

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

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

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

34-0217
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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
ELEKTRONIKOV

» red

Spoločnosť MURAT, s.r.o.
Bratislavská 87, 902 01 Pezinok
prijme do pracovného pomeru pracovníkov na pozíciu:

Pracovník SBS - stráženie areálu spoločnosti v Pezinku

[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

52-0178

Slovenčina naša
Nie prádlo, ale bielizeň.
Nie kotník, ale členok. Nie kojenec, ale dojča.

Mzda od 820 € - 1 100 €

51-0237

Nástupný plat od 3,30 € za hod.
(+ prémie a zákonné príplatky, priemerný zárobok 850 € mesačne),
okrem toho vyplácame 13. a 14. plat, príspevky zo sociálneho fondu a iné benefity
Potrebný je preukaz odbornej spôsobilosti.
Nástup: ihneď
Informácie na tel. čísle: 033/648 11 25

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
bezrámové
rámové

zimné záhrady

splátky od 49 €

VIANOČNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

prístrešky

splátky od 149 €

ZĽAVY AŽ DO 27%

zasklievanie terás

splátky od 101 €

Možnosť výhry 700 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

PK19-49

splátky od 98 €
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63-0179

balkóny

práca

ૌ

Hľadáme dokladačov tovaru
v regióne Pezinok, Modra
a okolité obce (cca 15 predajní).

15

ૌ
24-0123

ZOS, Potočná 13, Báhoň
ໄ 0905 606 057

85_0810

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmáme stále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

príjme do pracovného pomeru

OŠETROVATEĽA HYDINY

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

na farmu ČASTÁ

do výrobnej firmy

Martinrea Slovakia Fluid Systems s.r.o.
s nástupom ihneď.

24-0113

Nástupný plat 1100 €/mesačne + 13. a 14. plat.

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

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*

Kritériá
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

HOTEL VINÁRSKY DOM ฏฏฏ
prijme do TPP

CHYŽNÚ

(priemerný plat za rok 2018 sa pohyboval na úrovni 770€/mes.)
51-0087

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

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

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!
Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44
a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!
32-0137

ZVÁRAČOV

platové podmienky: 4 eur / hod + odmeny
INFO u MANAŽERA HOTELA
HOLUBYHO 27, PEZINOK

info: 0903 501 428

51-0229

Hľadáme

Slovenčina naša
Nie nechať
pozdravovať, ale dať pozdravovať.

OPATROVATEĽKY

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

Automobilový priemysel

adresa: Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur
kontakt: 02/ 32 171 945

BÁHOŇ ponúka voľné pracovné miesta na pozíciu
a voľné miesta pre klientov

Zamestnanie je možné na živnosť alebo dohodu.
Podmienka: vlastná doprava. Odmena: 3€/hod.
Informácie na t.č.: 0905 561 473

ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

24-0120

PEZINSKO

Máš už dosť pásovej výroby
a šialeného tempa?

Hľadáme šikovných

strojárov, montážnikov, elektromontérov
Zamestnaj sa u nás a získaš:
༲
༲
༲
༲
༲

Zarob
1300€ si až
/brutt
o

stabilnú prácu v spoločnosti s dlhou tradíciou
možnosť pracovať v priemysle odolnom voči kríze
možnosť kariérneho rastu
rôzne školenia preplácané zamestnávateľom
základnú mzdu od 864€/brutto mesčne + osobné ohodnotenie + príplatky za nadčas

Ranná

KONTAKTUJTE NÁS: michal.mikulka@bez.sk
จ 0905 845 020 จtaktiež ZADARMO na Whatsapp alebo Viber

PK19-49
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zmen

a

51-0242

ZAMESTNAJ SA
u nás a pracuj blízko domova!

16

zdravie / služby
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NOVÉ TVÁRE V POLITIKE
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7PSZIRWOS WXSN° RE OVMŁSZEXOI 6S^LSHYNI
WE ÐM WOSRÐ° Z VYO¤GL TEVXMI TSPMXMOSZ OXSV°
VSO] ^RIYŁ°ZEN½ QSG RE VS^OV¤HERMI REĤMGL
HER° 2IQ·ŁIQI QEĨ HSFV½ ^HVEZSXR½
WXEVSWXPMZSWĨ Z]ĤĤMI H·GLSHO] EPIFS
HSOSRÐIR¬ HMEāRMGI TVIXSŁI TIRME^I VSO]
QM^R½ Z WGLV¤ROSZÀGL ǽVQ¤GL RE ½ÐXSGL
WTSR^SVSZ ZP¤HRIN OSEP°GMI  .I TVEZHE ŁI
RE ǅMGLǆ WXVERI W½ TIRME^I QSG SZP¤HEN½
W½H] TSP°GMY EN EVQ¤HY EPI RE REĤIN WXVERI
NI TVEZHE E WTVEZSHPMZSWĨ  2E REĤIN WXVERI
NI ZIāE TSGXMZÀGL E WPYĤRÀGL āYH° OXSV° W½

SGLSXR° FSNSZEĨ ^E WTVEZSHPMZSWĨ E ^E
PITĤMI 7PSZIRWOS TVI R¤W ZĤIXOÀGL > XÀGLXS
āYH° WQI Z]XZSVMPM EN REĤY OERHMH¤XOY 2E
NIN ÐIPI W]QFSPMGO] WXSN° ǅSF]ÐENR¤ ŁIRE
^ :ÀGLSHYǆ OXSV¤ NI LPEWSQ XMW°GSZ āYH°
OXSV° GLG½ PITĤMY FYH½GRSWĨ TVI WIFE TVI
WZSNMGL FP°^O]GL E RENQ§ TVI WZSNI HIXM
0°HIV LRYXME NY XEOXS TVMZ°XEP RE OERHMH¤XOI
Ǉ:°XEQ:¤WREREĤINOERHMH¤XOIETIZRIZIV°Q
ŁIFYHIXIWXIPIWRIR°QXSLSW½FSNEW+SPM¤ĤSQ
OXSVÀR¤WXYVSOSZZ]GMGMEZE:]GMGMEZER¤W
^S ŁMZSXSHEVRIN XIOYXMR] FIVMI R¤Q H·ZSH

GIP½OERHMH¤XOYWMQ·ŁIXITS^VMIĨRE[[[SF]GENRMPYHMEWO

REH·WXSNRÀŁMZSXVSF°^R¤WTSWOSOSZGLGI^
R¤WQEĨMFEQPÐMEGYZ§ÐĤMRYEXIHEEF]WSQ
TSZIHEP S 1¤VMM ģSJVEROS NI XS HPLSVSÐR¤
TIHEKSKMÐOE OXSV¤ WE ZIRYNI Z^HIP¤ZERMY
HIX°EQP¤HIŁI4S^R¤QNY\VSOSZEOSÐIWXR½
HSFV½ŁIRY2IREĤMIPWSQŁMEHRILSÐPSZIOE
OXSVÀ F] NIN OIH]OSāZIO ÐSOSāZIO Z]XOSP E
QEP ZSÐM RIN RINEO½ ^¤ĤĨ >¤VSZIċ OIÒ WSQ
NY ZMHIP \OV¤X WSQ WM TSZIHEP ŁI X¤XS ŁIRE
TEXV°HSTSPMXMO]EERMVE^WSQRIQEPSHZELY
WE NIN XS STÀXEĨ 2IGLGIP WSQ NY Z]XVLR½Ĩ ^
XSLS HSFV¬LS ŁMZSXE EPIFS ^ XSLS ŁMZSXE
Z OXSVSQ ŁMPE E TSQ¤LEPE HVYLÀQ āYÒSQ
2E HVYLIN WXVERI XMIXS ZSāF] W½ S XSQ ŁI
FYHIQITSXVIFSZEĨHEĨHSOST]ZĤIXO]Ĥ°O]E
ZĤIXO]WMP]EYVSFMĨRMIÐSÐSF]WQIMRSOIH]
RIHSO¤^EPMYVSFMĨ4VIXSWSQENNEYVSFMPOVSO
ŁIWSQSWPSZMPŁIRYOXSV½WSQVSOSZRIQEP
SHZELYSWPSZMĨEF]HSTSPMXMO]ZWX½TMPEESXS
VEHĤINWSQŁIXSXSTS^ZERMITVMNEPE/IÒWSQ
XSXSMWX¬TSZIHEPTERMģSJVEROSTSZIHEPEQM
ŁIÐEOEPEVSOSZOÀQNYSWPSZ°QIǅ
2E ÒEPĤ°GL QMIWXEGL FYH½ OERHMHSZEĨ
SHFSVR°O LRYXME RE SFVERY .EVSWPEZ 2EÒ
FÀZEPÀ Ĥ¬J Z]ĤIXVSZEGMILS X°QY +SVMPE 0YO¤Ĥ
/]WIPMGEFÀZEPÀXIRMWXE/EVSP/YÐIVE7½ÐEWR°
TSWPERGMLRYXMEOERHMHYN½^OSRGEOERHMH¤XO]
P°HIV LRYXME -KSV 1EXSZMÐ NI RE TSWPIHRSQ
QMIWXI

1EXSZMÐHEP

1¤VMEģSJVEROS

SF]ÐENR¤ŁIRE^ZÀGLSHY
2EVSHMPEWSQWEZ/VSQTEGLSGL>¤OPEHR½EWXVIHR½TIHEKSKMGO½
ĤOSPY WSQ REZĤXIZSZEPE Z 0IZSÐM Z]WSO½ TIHEKSKMGO½ ĤOSPY WSQ
YOSRÐMPEZ4VIĤSZI1SQIRX¤PRIŁMNIQZ7TMĤWOIN2SZIN:WM'IPÀWZSN
TVSJIWMNRÀ ŁMZSX WSQ ^EWZ§XMPE HIĨSQ E QP¤HIŁM TVIXSŁI X½XS TV¤GY
^FSŁċYNIQ &SPE WSQ YÐMXIāOSY RE ^¤OPEHRIN M RE Z]WSOIN ĤOSPI
4·WSFMPEWSQEOSVMEHMXIāOEGIRXMIVZSāR¬LSÐEWYÐM^¤OPEHRINĤOSP]E
TSWPIHR¬HZEVSO]WSQVMEHMXIāOSYOYPX½VRILS^EVMEHIRME
(STSPMXMO]WSQWEVS^LSHPE°WĨTVIXSŁITVIHQIWMEGSQWEQMREVSHMP
ZR½ÐMOEZ·FIGQMRMININIHRSZEOINOVENMRIFYHIQ·NZRYOZ]VEWXEĨ
HS EOIN ĤOSP] FYHI GLSHMĨ EO¤ YÐMXIāOE LS FYHI YÐMĨ EPIFS EO¤
PIO¤VOEWEFYHISċLSWXEVEĨ4VIXSWSQWEVS^LSHPEZWX½TMĨHSTSPMXMO]
:MIQŁINIXSZ¤ŁR]OVSOENERMIWSQTSPMXMÐOE7SQSF]ÐENR¤ŁIRE^
ZÀGLSHYOXSV¤GLGITVIREĤYOVENMRYYVSFMĨRMIÐSZMEGǅ
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1.

: HMWOYWRIN VIP¤GMM 2E XIPS WE WXVIXSP -KSV 1EXSZMÐ W.YVENSQ &PER¤VSQ
,PEZRSY X¬QSY FSPS ^ZIVINRIRÀ VS^LSZSV .¤RE 4SÐMEXOE W ZXIHENĤ°Q
KIRIV¤PR]QTVSOYV¤XSVSQ(SFVSWPEZSQ8VROSQ4SÐMEXIOZVS^LSZSVI
VMIĤMP EOS MQ Q¤ 8VROE TSQ·GĨ ^EOEQYǾSZEĨ SHSWPERMI  QMPM¶RSZ
OSV½R ^S ĤX¤XRILS VS^TSÐXY WGLV¤ROSZIN ǽVQI Z OEY^I 8-437 E TSTVM
XSQWXMLSPTSSFHMZSEĨEOSĤ¬J727HSO¤^EPYOVEHR½ĨHZIQMPMEVH]OSV½R
ZOEY^IIQMWMI:HIFEXI1EXSZMÐTVMTSQIRYPŁITVIQM¬V*MGSQEPYŁ
QIWMEGIZSTVIHSH7-7WTV¤ZYŁIWEGL]WX¤TSHZSHWIQMWMEQMEPIRMÐ
RIYVSFMPEOSREPEŁZXIH]OIÒ^MWXMPŁI7PSXEWEWR°QRITSHIPMP Ǉ.IHMR¬ÐS
7QIV^EYN°QEPSFSPSŁIWE7PSXESXMIHZIQMPMEVH]W*MGSQRITSHIPMP
8SXSNILERFEXSXSNIZM^MXOEHZER¤WXMGLVSOSZEOSŁIWSGM¤PRILSĤX¤XY
7QIVY :] WE MHIXI ^ XSLXS Z]OPEQEĨ#ǅ TÀXEP WE 1EXSZMÐ  &PER¤V WE
^QSLSPPIRREOPEWMGO¬SHOE^SZERMIRESVK¤R]ÐMRR¬ZXVIWXRSQOSRER°
OXSV¬ QEN½ GIP½ ZIG Z]ĤIXVMĨ E OSQIRXSZERMY *MGSZIN ^SHTSZIHRSWXM
WEZ]LSP8SŁI&PER¤VSZÀQZÀLSZSVO¤QRIZIVMEYŁERMHMZ¤GMTSXZVHMP
ZÀWPIHSO LPEWSZERME Z OXSVSQ WQIV¤GO] TSHTVIHWIHE YXVTIP HIFEOIP
ETVILVEPZTSQIVI OY 
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