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Golgota našej doby

เ

nad 1500 € zľava -25%

KVALITNÉ BEZPEČNOSTNÉ DVERE
vyrobené na Slovensku so
spoľahlivou bezpečnostnou vložkou!

Myslíme na Vašu bezpećnosľ !

24-0006

031190175

- úpravy aj v náročných terénoch
- vŕtanie do zeme - výstavba plotov,
bazénov - výrezy stromov - odvoz odpadu
padu

ໄ0911 888 400

kvalita . precíznosť . odbornosť

RiaditeĐstvo školy a Rada rodiþov
pri Gymnáziu v Pezinku
Vás srdeþne pozývajú na

21. PLES

ING. KUBAŠKA

GYMNÁZIA V PEZINKU
dĖa 7. februára 2020 o 19:00 hodine

• UPRATOVANIE

%
-20%
zľavy -20

KUPÓN

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

MONTÁŽ A PREDAJ
KRBOV

RENOVÁCIA
VANÍ

SEJF YALE

ZADARMO

30 ROKOV PRAX
5 ROKOV ZÁRUKA

CENA 70 €

lock@lock.sk
24�0009

Pezinok - Bratislavská 56
Bratislava - Miletičova 67

PREDAJ • SERVIS • PORADENSTVO

0908 437 079

www.topkrby.sk

info: 0948 066 146

Bezpečnostné dvere a uzamykacie systémy

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

52-0009-1

v priestoroch Kultúrneho centra v Pezinku.
Do tanca hrá skupina DOMIBAND a DJ Vaškoviþ.
Vstupné 40,- € (v cene je zahrnutá veþera).
Vylosovaná bude i bohatá tombola.
Lístky je možné zakúpiĢ osobne na sekretariáte školy.

ROZUMIEME BEZPEČNOSTI

PK20-05

51-0001

16-0013

mini BAGROM

51�0003

do 60 000€. 0949 411 813

24-0001

Kúpim garsónku
alebo 1 izb. byt v PK

Búracie ો Zemné ો Výkopové práce
ráce

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

ག

0917 649 213

786%29

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

ག

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

>%(2

1

Tel.: 0904 267 926
www.renovaciavani.sk

52-0021

maliarske a natieračské práce
www.judiak.sk

POLIENKA aj GUĽATINA

www.minibager-pk.sk

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

ANTON JUDIAK

PALIVOVÉ
DREVO

Salón PK - centrum 0949 22 48 41 do 29.2.2020

24-0017

Moderný súčasný pápež František
minulú nedeľu v modlitbe Anjel Pána
vyzval 1,3 miliardy katolíkov na celom
svete, aby si modlitbou a zamyslením
pripomenuli 75. výročie oslobodenia
nacistického vyhladzovacieho tábora v
Osvienčime a povedali „Už nikdy viac“
holokaustu.
„Vzhľadom na túto nevýslovnú tragédiu, túto krutosť, nie je ľahostajnosť
prípustná. Spomínanie je našou povinnosťou. Všetci sme vyzvaní, aby sme
sa pri tomto výročí modlili a rozjímali.
Každý by si mal vo svojom srdci povedať: Už nikdy viac! Už nikdy viac.“
Bol som pokrstený ako kresťan a
vychovaný ako kresťan. Snažím sa žiť,
myslieť a konať tak, ako sa od kresťana
očakáva. Prijímam s pokorou a s úctou
výzvu biskupa z Ríma - „už nikdy viac“.
Už nikdy viac ideológiu, ktorá vyhladila milióny nevinných ľudí z povrchu
zemského. Už nikdy viac fašizmus. Verím a dúfam, dokonca, chcem byť presvedčený, že kresťania na Slovensku

počúvajú svojho pápeža. I toho, dnes
už svätého. Verím, že ho počuli aj tí,
ktorých heslom je „za Boha“. Ak si ctia
kresťanskú cirkev. Verím v to aj napriek
tomu, že práve táto pápežova modlitba
Anjel pána z minulej nedele z Vatikánu
u nás akoby ani nezaznela. Nespomína
sa, necituje sa, nerozširuje sa. Až to
budí podozrenie, že zámerne.
Golgota (tiež hora Kalvárie) je
miesto, kde bol podľa Biblie ukrižovaný v 1. storočí Ježiš Kristus. „Golgota našej doby“ podľa Jána Pavla II. je
koncentračný tábor Osvienčim - počas
druhej svetovej vojny nemecký fašistický vyhladzovací tábor. Väčšina z jeho
väzňov našla svoju smrť v plynových
komorách. V Osvienčime zahynulo
približne 1,5 milióna nevinných ľudí v
plynových komorách, v dôsledku vyhladovania alebo ťažkých prác. Konali
sa tu aj nehumánne experimenty. Najväčšiu vinu za
ne nesie Josef Mengele.
Tak – už fakt naozaj
„nikdy viac“ - ako nás
kresťanov dôrazne žiada náš pápež!

46)Ï8%.8)7-

24-0016

Tak nazval svojho času milovaný
slovanský pápež, dnes už svätý Ján
Pavol II. miesto, na ktorom leží areál
bývalého fašistického koncentračného tábora v Osvienčime.

KOZMETIKA -10%
objednávky
K L A S I C K Á
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DISTRIBÚCIA (18.210 domácností)
Každý týždeň:
Grinava, Pezinok, Báhoň,
Doľany, Dubová, Jablonec,
Modra, Svätý Jur, Viničné,
Budmerice, Častá, Slovenský
Grob, Harmónia

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
s trojsklom

NAJLEPŠIE
CENY
V MESTE
PREDAJ
AJ NA SPLÁTKY

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

OC PLUS, PEZINOK

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

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

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

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

OZETA
neo
- obleky, saká,

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

Stredné Slovensko
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
45.115
32.750

NOVINK
Slovenské obleky OZETA neo

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

51-0018
51-0005

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

Vox populi

Východné Slovensko

„Volím v každých voľbách. Beriem to ako
zodpovednosť za budúcnosť tejto krajiny.“
Eva Polakovičová, Bratislava

781200012

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

51-0004

Pezinok

51-0002

Modra

PK20-05
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PEZINSKO

Šenkvická cesta 12 F, Pezinok
(nákupné centrum BOZIN, pri bývalej Hypernove)

Jar sa blíži a preto Vám ponúkame:
ཐ postreky (malé aj veűké balenia)
ཐ substráty (výsevný, záhradný, rašelina ...)
ཐ hnojivá (NPK, Ceresit ...)
ཐ postrekovaēe ...
ཐ viazací materiál (bužirka, drôƟky)
ཐ vinohradnícky sorƟment (drôt, roxory, tubusy ...)
ཐ a mnohé iné produkty ...

Directreal 4you
realitná kanclária

ĀɨǉǁƅʤƃɽǉȶǉȃȶʍɽǉȦȶɁɰʁӞ
Nájdeme vám kupcu!

0907 896 619
Šancová 6, 902 01 Pezinok

realitný maklér

Zavo
lajt
ešte e nám
dnes
!
24-0018

47-012

byty
pozemky
rodinné domy

Āǉɽǉɨ9ȈȢɰȟʲ

0907 896 619

PR

Tešíme sa na Vás

ED
AJ

-15%

0911 247 257

51-0020

www.arete.sk

33-0013

(neplatí na už zlacnené akciové sady Bahco, právo na zmenu cien vyhradené)

51-0021

Akcia na nožnice a pilky BAHCO
predĺžená do 29.02.2020

PK20-05
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Školy, služby, práca

4
Občianska
riadková
inzercia

04 BYTY / prenájom
»Vezmem do prenájmu garáž resp. parkovacie miesto
vnútorné lokalita PK-Muškát, 0908 114 318.
»Dám do prenájmu 1-i. byt v
centre PK, 0908 757 154.
»Dám do prenájmu zar. garsonku v PK juh, cena 350/
mes/1.os., 0905 157 373.
»Prenajmem 2 izb. byt v RD
v Sl. Grobe, 0905 473 005.
»Prenajmem 1 izbový byt PK
JUH, 40m2, nezariadený, 1
poschodie bez výťahu.Cena
330 eur plus energie, parkovacie miesto v cene. NIe
sme RK. 0903 668 201.
»Dáme do prenájmu 2-izb.
byt v RD, samostatný vchod
(PK), 0944 683 060.

05 DOMY / predaj

Y[`\wðĄăþăāþýøú

opravy a diagnostika vozidiel, elektrické a hybridné pohony

Z^\`wúþüôāĝýŭÿāðòþąýıúąóþÿāðąô

manažment techniko-ekonomických vzťahov

Z^\_wþÿôāĎăþāÿāôąĎóĉúĈðôúþýþüøúĈóþÿāðąĈ
kvaliﬁkovaný pracovníci v železničnej doprave

4-ročné štúdium ukončené ąŭĄĝýŭüûøĂăþüðüðăĄāøăýŭü
ąĈĂąôóĝôýıü

Z^]WyÿāôąĎóĉúððôúþýþüøúðóþÿāðąĈ
bilingválny odbor pre dopravu a automotive

4-ročné štúdium ukončené üðăĄāøăýŭüąĈĂąôóĝôýıü

ĆôñĆĆĆĂþĂóñðĂúôEüðøûĂôúāôăðāøðăĂþĂóñðĂú

WXüôò÷ðýøúEopravy a diagnostika vozidiel
WYôûôúăāøúĎāEopravy a diagnostika elektroniky vozidiel
WZúðāþĂĎāEopravy a diagnostika karosérií a rámov vozidiel
W[ûðúþąýıúEopravy a diagnostika lakovania
Z^]]tûþóýıúEobsluha plavidiel
3-ročné štúdium ukončené ąŭĄĝýŭüûøĂăþüĂüþűýþĂśþĄ
ÿþúāðĝþąðśąýðóĂăðąñþąþüŖăŝóøĄ
Y[X[xWXĂăāþùĎāĂăąþ
Y[`ZxÿāôóðùðĂôāąøĂąþĉøóøôû
Z^\^xóþÿāðąýĎÿāôąĎóĉúð
2-ročné štúdium ukončené üðăĄāøăþĄ
Odborná prax v systéme duálneho vzdelávania, alebo na
zmluvných pracoviskách v autorizovaných
servisochv Prahe
Na námestí

7

3,70 € / ks
1$,'&08-;7ä24+,ª/#/'

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné

0908 914 180

» „Keď nie je po ruke vhodný kandidát, niekto vždy
navrhne toho najmenej prijateľného.“

» Greshamov schvaľovací
zákon:
Nepodstatné veci sú schválené ihneď, dôležité sa neschvália nikdy.

(na dohodu - študent, dôchodca)
min. 8€ brutto / 500 ks novín / 1 roznos
(mzda závisí od veľkosti rajónu a počtu kusov)
+ príplatky: väčší počet strán novín,
roznos letákov, náročnosť rajónu

» „Keď nejaký politik povie,
že všetci sme na jednej lodi,
tak to znamená, že on chce
byť kapitánom a my máme
veslovať.“

info: 0905 963 035, 0905 593 810
e-mail: pezinsko@regionpress.sk

» Zákon pána Coopera:
Ak nerozumieš niektorému
odbornému výrazu, nemaj
strach! Článok zostane aj
bez neho úplne zrozumiteľný.

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

11 HOBBY A ŠPORT

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

Ponúkame Ti príležitosť stať sa členom nášho tímu.

MONTÁŽNIKOV na linkách výroby
prívesných vozíkov

» Zákon bedárov:
Či je zákon dobrý alebo nie,
treba ho dodržať do posledného písmena.
Murphyho zákony

Základná mzda od 600,-EUR
Hrubá mzda
od 900,-EUR

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

» Robinsonov mini-maxový zákon o vláde:
Minimum volebných sľubov
sa po zvoleni okamžite premení na maximum.

Rozširujeme rady našich spolupracovníkov a prijmeme:

» redakcia

INFORMÁCIE O PRÁCI

0905 44 81 83

v.berkovic@pongratz.sk

PONGRATZ s.r.o., Dolná 2066, 900 01 MODRA, okr. PEZINOK

PK20-05
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51-0015

Chcete si
podať
inzerát?

» „Keď nejaký politik povie,
že všetci sme na jednej lodi,
tak to znamená, že on chce
byť kapitánom a my máme
veslovať.“

» Zlaté pravidlo vlády:
Pravidlá určuje ten, kto vyhral voľby.

08 STAVBA

»Kúpim ľudové kroje 0902
708 047.

» Paradox boľševika:
„Väčšina našich ľudí musí
viac a viac pracovať, aby
menej a menej dostávala.“

» Princípy politiky:
1. V roku, kedy sa konajú
voľby, žiaden politik nehovorí o daniach.
2. Nech hovoria čo chcú,
nikdy vám nepovedia celu
pravdu.
3. Bez ohľadu na to, o čom
sa hovorí, vždy ide o peniaze.

v Pezinku, Modre, Limbachu, Šenkviciach
a v okolitých obciach

· Práca v automobilovom priemysle
· Výroba klimatizácii
· 8 hodinová trojzmenná prevádzka
ÐÐ+MƢLMQƄÐNP?AMT?ƄÐL?Bı?QW
· Ubytovanie a doprava
ÐÐÐÐX?@CXNCıCLĖÐ?ÐFP?BCLĖÐ˿PKMS
àà-LPHVQRGBJBàMO>@LSKiàL?IBȵBKFBà>àL?RS
àà-OȚ@>àSELAKȚàJRȇF àȇBKVà>GàMOBàMȚOV
Kontakt:

hovorí
Jakešova žena manželovi:
- Miloušku, kup mi ten kožich!
Samozrejme, že lakomý
Jakeš jej ho nekúpi. Tak mu
pani Jakešová vlepí mastnú facku. Okoloidúci neváha, priskočí k tajomníkovi a
vylepí mu tiež facku z druhej strany.
- Co to má bejt! - rozčuľuje
sa pán tajomník.
- Promiňte, já myslel, že to
už začalo, - hovorí chlap.
HĽADÁME
- Prečo budujeme socializmus?
Pretože je to lepšie ako pracovať. NOVÍN
ROZNOS

» „Kto chce mať úspech v
politike, musí sa dokázať
povzniesť nad všetky svoje
zásady.“

KOLPORTÉROV
NA

OPERÁTOR VÝROBY
)& ß/ß!àȴ/

85_0085

»Predám udržiavanú vinicu
v katastry Modra, odroda
SV, 0940 644 908.
»Kúpim vinohrad v Bratislave, Svätom Jure, Pezinku
a okoli. Platba v hotovosti.
Tel.: 0918 479 756.
»Kúpim ornú pôdu na poľnohospodárske účely v
okolí Senca, Pezinku, Malaciek 0918 479 756.
»Kúpim v PK 4 izb. byt, 0907
093 386.
»Kúpim 2 alebo 3 izb. byt v
PK Za hradbami, Záhradná
alebo Moyzesova ul., 0911
382 290.

Y[_^tðĄăþþÿāðąĎā

32-0023

03 BYTY / predaj

qnz{pn{~ ZCY

ŠTUDIJNÉ ODBORY

Vtipy
týždňa

pq¿{{~qzéotpq~¬\YYWYW
{pXWWWp{X^WWt{p

02 AUTO-MOTO / iné

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

80120 0012

01 AUTO-MOTO / predaj

Najčítanejšie regionálne noviny

0905 593 810
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Menej štátu,
nižšie dane
Kotlebovo zoštátnenie nie je ako
znárodnenie v 48-om
Billboardy Mariana Kotlebu sľubujú zoštátnenie
strategických podnikov a že potom bude lacnejšia
elektrina, teplo, aj voda. Ak sa pozrieme čo len na
základné fakty, zistíme, že to nie je pravda.
V roku 1948 znárodnili komunisti prakticky všetky fabriky a nazvali to Víťazný február. Pointa bola
v tom, že komunisti tie fabriky ukradli. Len tak. Bez
náhrady.
Dnes však sme členmi EÚ a platí Ústava SR, ktorá v článku 20 odsek 1 hovorí, že „Každý má právo
vlastniť majetok.“. O zoštátnení ani znárodnení nie
je v Ústave ani slovo, avšak odsek 4 hovorí o vyvlastnení nasledovné: „Vyvlastnenie alebo nútené
obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe
zákona a za primeranú náhradu.“
Takže fajn, je možné vyvlastniť, ale len za primeranú náhradu a tá bude minimálne vo výške ceny,
ktorú investori zaplatili. Takže môžeme chystať miliardy eur.
Povedzme, že Kotlebovi by sa naozaj podarilo
niečo vyvlastniť a zadlžiť naše deti, to však zďaleka
neznamená, že energie budú lacnejšie. Napríklad
teplo: štátu patrí 6 teplárni (v Bratislave, Žiline,
Trnave, Košiciach, Martine a vo Zvolene). Teplo lacnejšie nie je, lebo sa jedná o regulovanú cenu, avšak podľa Kotlebu by
tieto teplárne mali dosahovať vyšší
zisk. Je to tak? Ani omylom. Je to
práve naopak. Prečo? Lebo štát je
ten najhorší vlastník.

Richard Sulík
predseda SaS

Alternatíva existuje

Na cestách bude menej kolón,
ak vodičom ponúkneme
alternatívu

Čoraz viac ľudí sa sťažuje na zhoršujúcu sa situáciu na cestách. Dopravné kolóny i znečistené
ovzdušie, to sa žiaľ stáva každodennou realitou
po celom Slovensku. Preto sa snažíme motivovať ľudí k väčšiemu využívaniu verejnej dopravy, ktorá je efektívnejšia aj ekologickejšia ako tá
automobilová.
Bratislavská župa ponúka cestujúcim možnosť
cestovať v rámci kraja na jeden lístok. Presadnúť
z áut do vlakov alebo autobusov pomáhajú aj
záchytné parkoviská. V uplynulom roku sme v
našom kraji otvorili štyri záchytné parkoviská,
tento rok pribudnú ďalšie štyri. Samosprávny
kraj tiež koordinuje výstavbu cyklotrás, ktoré
slúžia nielen na oddych, ale aj na dochádzanie
za prácou alebo do školy.
K zlepšeniu dopravnej situácie v regióne určite pomohla aj podpora železničnej dopravy. Do
Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji vstúpil štvrtý dopravca –
RegioJet. V rámci vlakovej dopravy
pribudlo až 56 nových spojov na
linkách z Trnavy a zo Senca do
Bratislavy. Taktiež sa zaviedli nové
taktové cestovné poriadky. To všetko na jeden cestovný lístok.

Juraj Droba

predseda Bratislavského samosprávneho kraja a krajský predseda SaS,
kandidát č. 10

PK20-05

5

03-0171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

PEZINSKO

politická inzercia, práca

Miroslav Beblavý
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Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0007

garancia platu 1000 €/mes.

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

0904 996 772

Ponúkame prácu WRTCVQXCȬM[
na TPP v priestoroch
Univerzitnej nemocnice Bratislava - Staré mesto
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PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.
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Spoločnosť zo TT

prijme do TPP aj živnostníkov

83-0037

Férové Slovensko
od východu na západ
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WG GARAGE
hĐadá

AUTOMECHANIKA
do autoservisu
v Slovenskom Grobe.
Plat: 1000€
tel.:

0948 929 132

24-0008
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SINOP ALFA s.r.o.,

so sídlom v Pezinku
prijme do trvalého pracovného pomeru
montážnych pracovníkov na pozíciu:

ZámoĀník

SCHINDLER VÝŤAHY A ESKALÁTORY a.s.

Elektromontér

SERVISNÝ TECHNIK
VÝŤAHOV

Spoločnosť SINOP ALFA vykonáva montáže chladiacich zariadení
v rámci celej SR, s vlastným vozovým parkom.
Montážna partia zostáva na mieste montáže maximálne 8 – 10 dní.
Ubytovanie je zabezpečené v hoteloch a penziónoch (nie robotnícke
ubytovne). Pracovný odev a obuv (letné, aj zimné), vrátane
ochranných pomôcok a prostriedkov je samozrejmosťou, ako aj
poskytovanie stravných lístkov, resp. preplácanie diét na montážach.
Vodičský preukaz sk. B je podmienkou.
Priemerná mzda montáž. pracovníka, v štandardnom pracovnom
mesiaci (výnimku tvoria august a december) dosahuje výšku
1250 až 1650 € v čistom, vrátane príplatkov za nadčasy.

KONTAKT:

51-0008

domotor@sinopalfa.sk
033/642 22 55

PK20-05

OČAKÁVAME

Montážny pracovník

– pomocný montér s manuálnymi zručnosťami pre vŕtanie,
rezanie a iné činnosti manuálneho charakteru

►
►
►
►
►
►
►

SŠ v odbore elektro,
odbornú spôsobilosť v elektrotechnike (min. § 21 vyhl. 508/2009 Z.z.),
záujem o moderné technológie,
skúsenosti so servisom alebo montážou výťahov sú výhodou,
VP sk. B,
prozákaznícky prístup,
spoľahlivosť, pracovitosť.

PONÚKAME

– zapájanie rozvodných skríň a strojov, vrátane kabeláže,
nastavovanie elektro komponentov (§ 21 výhodou)

►
►
►
►
►
►

zázemie stabilnej nadnárodnej spoločnosti,
odborný rast a perspektívu kariérneho postupu,
zaškolenie v technickej oblasti,
zadarmo možnosť ubytovania v Bratislave,
príspevok na šport / relax, príspevok na DDS a ďalšie benefity,
mzdu od 900 € + kvartálne a ročné bonusy (základná mzda podľa
individuálnych schopností a skúseností).

Prihlásiť sa môžete na job.schindler.com alebo pošlite životopis na
zuzana.kosikova@schindler.com. Bližšie informácie na tel. 0904 746 346

6

32-0016

doplňuje svôj tím v Bratislave a hľadá pracovníkov na pozíciu

– spájkovanie medených potrubných rozvodov a ostatné
zámočnícke práce (preukaz na tvrdé spájkovanie výhodou)

reality

7

85_0073

PEZINSKO

��������������������������

TES
SÁROV
��
���������

�������������������

TPP ��������������������������������

������������������������������������
413
358
82, 090
04/88
81 418,
tel: 0918/4
����� in
nfo
fo@g
@gsk
sksrro.sk
k

85_0075
85_0033

33-005

85-0008

 �������������������


BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
rámové
bezrámové

splátky od 49 €

zimné záhrady

splátky od 149 €

NOVOROČNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

hliník. prístrešky

splátky od 98 €

splátky od 99 €

ZĽAVY AŽ DO 30%

BioClimatic pergoly

splátky od 249 €

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

PK20-05
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63-0025

balkóny

kultúra
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