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PEZINSKO
č. 10 / 6. marec 2020 / 24. rOčNÍK

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

0904 097 200 aj na splátky

STAVEBNÁ FIRMA REALIZUJE
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SKLADOVÉ
KONTAJNERY

30 m2 / 80 m3

lokalita Pezinok,
Viničianska cesta

info: 0948 544 525

PRENAJMEME
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prijíma objednávky na PREDAJ HYDINY
Predaj a K mnych zmesí v Budmericiach

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

V ponuke budú 16-týždňové nosnice Dominant farby:
hnedá, sussex, jarabatá, čierna, modrá a leghorn, obľúbené GreenShelly
a DarkShelly, sliepočky znášajúce vajíčka zelenej a tmavohnedej škrupiny.
Od marca je možnosť  objednania 1-dňových brojlerkov ROSS 308,
2-týždň. brojlerových káčat a húsat a 6-týždň. moriakov typu BIG 6.

Ak jej dáš dom ...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Všetko dobré, milí čitatelia,
asi ste čakali, že toto redakčné slovo 
venujem voľbám, ktoré má už týždeň 
Slovensko za sebou. Nie, nespravím 
to. Zameriam sa viac na úžasné a ne-
nahraditeľné ženy v našich životoch.

Sir William Gerald Golding bol 
anglický spisovateľ a básnik, nositeľ 
Nobelovej ceny za literatúru z roku 
1983. Počas druhej svetovej vojny slú-
žil v kráľovskom loďstve. Zúčastnil 
sa vylodenia v Normandii a na konci 
vojny sa vrátil k písaniu a vyučova-
niu. 

To na vysvetlenie. Pretože chcem 
citovať jednu jeho myšlienku: „Mys-
lím si , že ženy sú bláznivé, keď sa 
snažia vyrovnať mužom. Sú omnoho 
lepšie ako muži a vždy boli. Čokoľvek 
žene dáš, vždy to spraví lepším. Ak 
jej dáš dom, dá ti domov. Ak jej dáš 
potraviny, pripraví ti jedlo. Ak jej dáš 
úsmev, dá ti svoje srdce. Čokoľvek jej 
dáš, to znásobí a rozšíri. (Takže ak sa 
k nej správaš ako vôl, buď pripravený, 
že dostaneš kopu hnoja.).“

Svojrázny výrok, ale, myslím si, 
že v týchto dňoch sa mimoriadne 

hodí. Nechcem tu šermovať nejakou, 
žiaľ, sprofanovanou skratkou, ktorá 
nám pripomína, že my, muži si zas 
pripomíname význam žien v našich 
životoch a preto aj ich medzinárodný 
deň. Vybral som si túto tému ako ná-
met úvodníka preto, že si myslím, že 
je čo učiť sa od žien. Od mám, od sta-
rých mám, od manželiek a neraz aj 
od dcér či vnučiek. Vždy nás v nejakej 
životnej etape niektorá z nich dokáže 
prekvapiť. Niečím, čo sa nám zdá sa-
mozrejmé, no je to vlastne neuveriteľ-
ne výnimočné. Láskou, obetavosťou, 
pracovitosťou, starostlivosťou...

Deň, ktorý v kalendári patrí 
ženám, by sme si mi, muži, mohli a 
mali spomenúť na to, o čom píšem 
vyššie. A nielen v ten deň, ale to už 
je iná, veľká a mnohých mužov dosť 
zahanbujúca téma.

Milé naše čitateľky, 
vážené kolegyne, nao-
zaj a úprimne – s vďakou 
– všetko dobré vám!

S pozdravom
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Pezinok
Bratislavská 85

po - pia 800 - 1800

sobota  800 - 1300

AKTUÁLNE 
V PONUKE:
• záhradné doplnky 
• osivá a semená
• hnojivá, substráty
• postreky ... všetko za najlepšie ceny... všetko za najlepšie ceny
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0903 73 74 47
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Výmena tesnenia
a oprava

všetkých druhov
a typov

OKIEN
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ELEKTROINŠTALÁCIE
bleskozvody, prípojky, revízie

0903 908 807

24
-0

02
5

IZOLÁCIA

od 9,90 €/m2

sklené vlákno  drevovlákno  celulóza  polystyrénové guličky

FÚKANÁ

 0948 555 080        www.starfin.sk

od 9,90 €/m2

REALIZÁCIA
stavieb RD
na kľúč

FÚKANÁ

MONTÁŽ A PREDAJ
KRBOV

TOP KRBY s.r.o., Pezinok, Myslenická 21
Tel.: 033/641 36 82, 0903 427 371, 0905 986 610

E-mail: info@topkrby.sk
          

www.topkrby.skwww.topkrby.sk
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peter.kunik@gmail.com   0948 120 013

Peter Kuna
Montáž - kompletáž vodoinštalačnej sanity

a kúpelňového nábytku
Odborné poradenstvo
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a PREDAJ KRMÍV

Viac informácií     
NA STRANE  č. 4
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 PREDAJ 
MLÁDOK

od 2.3. 2020
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Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA
02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk
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Kúpim garsónku
alebo 1 izb. byt v PK
do 60 000€.  0949 411 813

51
-0
03
4

 zľavy na
materiál

0905 962 030

OBKLADY
DLAŽBY

• Zateplovanie
• Sadrokartón
• Rekonštrukcie bytov a RD
• Hrubé stavby
• Zámkové
   dlažby

AKCIA -30%
Hľadáme spolupracovníkov



PK20-10 2

ROZHOVOR PRE REGIONPRESS Najčítanejšie regionálne noviny
2

■ REGIONPRESS: Pán Matovič, aký je to pocit 
z pozície (v čase vzniku rozhovoru s najväčšou 
pravdepodobnosťou) budúceho predsedu 
vlády Slovenskej republiky poskytovať 
rozhovor novinám, ktoré ste vy s vašou pani 
manželkou založili a uverejňovali ste v nich aj 
svoje stĺpčeky o víziách lepšieho života v našej 
krajine?

■ Igor Matovič: Určite zaujímavý, ( úsmev – pozn. 
red.) V každom prípade, veľmi pekne ďakujem za 
možnosť sa prihovoriť vašim čitateľom, ktorým som 
dlhé roky písal moje stĺpčeky.

■ REGIONPRESS: Budú to trochu iné otázky, 
ako ste dostávali v prvých hodinách po 
oznámení výsledku volieb. Pamätáte sa 
ešte na naše stretnutie na Trnavskom Mýte 
v Bratislave pred rokmi a na rozprávanie o 
grilovanej kožke na kuracom stehne?

■ Igor Matovič:  Samozrejme, na také niečo sa 
len tak ľahko zabudnúť nedá a myslím, že ani vy 
ste nezabudli. (Opäť úsmev – vysvetlenie red.. Ide 
o paralelu na tému skromnosť a vďačnosť v živote 
dospievajúceho Igora Matoviča – z jeho pohľadu.)

■ REGIONPRESS: Medzinárodný deň žien 
ani napriek straníckym zámerom politickej 
konkurencie nikdy nebol vo februári, ale 
prichádza teraz, 8. marca. Aký je váš vzťah k 
mamám, k ženám... k bytostiam, ktoré nám 
do života prinášajú šťastie a lásku, aj za cenu 
neraz veľkých obetí?

■ Igor Matovič: Bez našich ženičiek by na svete 
bola strašná nuda. Ale vážne, samozrejme, že si 
prácu a obetu našich žien veľmi vážim a veľmi ma 
mrzí, že doplácajú za výchovu detí tým, že majú 
v práci nižšie platy a dôchodky ako muži. Máme 
čo robiť, aby sme si ich prínos pre spoločnosť 
dostatočne vážili a ohodnotili.

■ REGIONPRESS: Nikto sa vás nepýtal ani 
na to, čo všetko si musela „preskákať“ vaša 
manželka, pani Pavlínka, vaše dcéry, kým 
ste sa vo svojej politickej práci – nehovorím 
o kariére, lebo viem, že tá vás nezaujíma 
– dostali až do bodu zostavovania vlády 
Slovenskej republiky?

■ Igor Matovič: Mám úžasnú manželku a 
nenáročné dcéry. Viem, že by boli veľmi radi, aby 
sme spolu trávili viac času, ale veľmi dobre vidia, 
že chcem pre Slovensko zabrať naplno. Vyžaduje 
to aj takúto obetu. Bohužiaľ, potom sa to prejaví aj 
tým, že úplne obyčajný dom staviam miesto roku 
päť rokov.

■ REGIONPRESS: V to ráno, keď boli známe 
výsledky, v jednom z komentárov Českého 
rozhlasu na adresu našich volieb zaznelo: 
„Tam, kde je pravda kompromisom, tam 
sa kompromis stane pravdou.“ Vy nie ste v 
súvislosti s pravdou človek kompromisov, 
púšťate sa do boja s dlhoročnou lžou. 
Zvládnete to? Vydržíte? Práve s takýmto 
predpokladom vám ľudia zverili svoju dôveru. 
Ľudia, dusení nepravdou a podvodmi.

■ Igor Matovič:  Urobím pre to všetko, ale ak 
budete mať čo i len najmenší pocit, že som zblúdil, 
prosím, dajte mi to patrične vedieť.

■ REGIONPRESS:  Ako dlho ministerstvo 
vnútra pod vedením niekoho z vašej vlády 
bude ešte poskytovať fi nančne náročnú 
ochranu predsedom iných politických strán 
bez toho, aby zastávali ústavnú funkciu?

■ Igor Matovič:  Podľa mojich informácií 
neexistujú žiadne zákonné dôvody na poskytovanie 
mimoriadne drahej ochranky Róbertovi Ficovi.

■ REGIONPRESS: Boli ste niekedy v minulosti 
zúfalý, znechutený, bez energie pokračovať?

■ Igor Matovič:  Veľakrát, ale našťastie ma vždy 
vrátila späť výčitka, ktorú som si sám sebe nadelil, 
že nemôžem utiecť z bojiska, kým mafi u defi nitívne 
neporazím.

■ REGIONPRESS: Aké vzťahy predpokladáte v 
pracovných témach s pani prezidentkou?

■ Igor Matovič:  Nemám najmenšie obavy, ba 
priam sa na naše stretnutia priamo teším.

■ REGIONPRESS: Vo vašom volebnom 
štábe bola v prvú marcovú noc prítomná 
aj verejnosť. Otvoríte občas pre bežných, 
naozaj obyčajných ľudí aj priestory vlády, 
parlamentu..?

■ Igor Matovič:  Určite áno. Otvorené vládnutie, 
kde budú môcť ľudia zažiť politiku zblízka, je jeden 
z mojich hlavných cieľov. To však zďaleka nie je len 
otvorený Úrad vlády pre verejnosť, ale mimoriadne 
otvorené informovanie ľudí o všetkom, čo vláda robí 
a pozvanie ľudí do spolurozhodovania o dôležitých 
rozhodnutiach našej krajiny.

■ REGIONPRESS: Napíšete, pán Matovič, 
ešte niekedy do REGIONPRESSu stĺpček? 
A prípadne, ako oslovíte svojich bývalých 
kolegov, jeho tvorcov a tiež jeho čitateľov?

■ Igor Matovič:  
Veľmi rád, ak by 
som taký priestor 
dostal. Uvidíme, 
(šibalský úsmev 
– pozn. red.) ... 
Pozdravujem vás 
všetci moji bývalí 
(a aj súčasní) 
blízki, chýbate 
mi, veľmi, ani 
neviete ako.

Za rozhovor ďakuje 
Igorovi Matovičovi 
Ivan Brožík

Neutečiem, kým mafi u neporazím
Ak budete mať pocit, že som zblúdil, dajte mi to vedieť

Mgr. Igor Matovič (11. máj 1973, Trnava) je slovenský politik a bývalý podnikateľ. Okrem iného, aj zakladateľ 
novín, ktoré práve držíte v rukách. Od roku 2010 je poslanec NR SR, najskôr za stranu SaS a neskôr ako 
predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Muž, ktorý sa nehanbí za city, za zásady, ani za 
presvedčenie, že dobro musí raz zvíťaziť nad zlom. REGIONPRESSu poskytol nasledujúci rozhovor.

Ide mi o mimoriadne otvorené 
informovanie ľudí 

o všetkom, čo vláda robí
a pozvanie ľudí 

do spolurozhodovania 
o dôležitých rozhodnutiach 

našej krajiny.

■ zdroj foto SITA / AP
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Kompletná
výroba pomníkov.
Možnos  splátok BEZ NAVÝŠENIA!

KAMENÁRSTVO STOJKA

ENIA!

Modra, Dolná 96

www.kamenarstvo-stojka.sk

tel.: 0905 904 664
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0905 618 949

PORADÍME
   NAVRHNEME
ZREALIZUJEME

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

OPRAVY A REKONŠTRUKCIE
STAVEBNOKAMENÁRSKE PRÁCE

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

Holubyho 73
902 01 Pezinok

Kamenárstvo GRANIT
Raj ek Pavol         0905 618 949
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Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

Obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0907 887 056

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

00
00
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A ďalšie deti, ktoré bez pomoci ľudí ne-
majú šancu. Vžime sa do pozície ich ro-
dičov. Neváhajme, vzdajme sa škatuľ-
ky cigariet, čokolády, šunky, aspoň raz, 
prosím, veľmi prosím. Predstavte si, že 
máte vymeraný čas iba do júna 2020! Že 
vaše dieťa tu bude už len pár mesiacov.

Alexko má čas iba do 07/2020 na po-
danie lieku.

„V Bostonskej nemocnici určili Ale-
xa ako vhodného na podanie lieku Zol-
gensma. Cena samotného lieku Zolgens-
ma je 2,1 mil USD. My sa ale nevzdávame 
a čaká nás náročná cesta so snahou zís-
kať pre Alexa liek na jeho chorobu. Je ale 
dôležité, aby bol Alexovi podaný liek do 
jeho druhého roku, to znamená, do júla 
2020. Aj keď vieme, že čas plynie rýchlo, 
mať okolo seba dobrých ľudí nás posúva 
vpred a veríme, že ak spoločne spojíme 
sily, bude možné všetko! Ak sa nám to 
spoločne podarí, Alex začne nový život 
novým spôsobom. A jedného dňa mu po-
vieme, že ho zachránil celý svet pred ge-
netickým zlyhaním, ktoré mohlo zlomiť 
jeho život.“ Píšu rodičia Monika  a Marek.

Je to na nás! Zdá sak, že v tejto chvíli 
iba na nás!

FB: https://www.facebook.com/Alex-SMA-
-bojovn%C3%ADk-102602567940372/

IBAN: SK18 8330 00000021 0168 4316
Odkaz na transparentný účet:
h t t p s : // i b . f i o . s k / i b / t r a n s p a r e n -
t?a=2101684316

Pay pal: paypal.me/pools/c/8lpXL3fDB9
https://www.gofundme.com/f/alex-with-
-sma-needs-the-world-most-expensive-
-drug?utm_source=facebook

Ľudia ľuďom:
https://www.ludialudom.sk/vyzvy/7148

A ešte informácia o celonárodnej 
zbierke Slovenskej katolíckej charity, 
tiež pre deti. Počnúc Popolcovou stredou 
nachádzajú veriaci vo farnostiach po ce-
lom Slovensku Pôstnu krabičku, prípad-
ne môžu požiadať o jej zaslanie na adrese 
postnakrabicka@charita.sk. Krabičku si 
ukladajú doma na viditeľné miesto a ako 
do pokladničky do nej vkladajú finanč-
nú hodnotu toho, čoho sa počas pôstu 
zriekli. Od sladkostí či kávy až po materi-
álne statky, ktorými sa vzdávajú vlastné-
ho pohodlia pre dobro chudobných detí v 
subsaharskej Afrike.  

Tvárou deviateho ročníka je Emma-
nuel, osirelý chlapček z Ugandy, ktorý túži 
po tom, stať sa v dospelosti inžinierom a 
len vďaka slovenským darcom má šancu, 
aby to dokázal. Prostriedky, ktoré sa po-
čas zbierky vyzbierajú, slúžia na jeho pod-
poru, ale i podporu centier, ktoré SKCH 
vybudovala pre deti s podobným osudom. 

Z nášho vydavateľstva 
REGIONPRESS  vám všetkým 

ďakujeme!

Potrebuje nás Alex

» red
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,70 € / ks
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»CZ 175 JAWA 250 350 PI-
ONIER STADION MUSTANG 
SIMSON KÚPIM TIETO MO-
TORKY 0915 215 406 
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely - SERIÓZNA DOHO-
DA 0908 205 521.

»Prenajmem v centre PK 
nefajčiarovi 1 izb. poloza-
riadený byt 30 m2, 350 €/
mes. vrátane energií, 0910 
38 23 40.
»Dám do prenájmu 1,5 izb. 
byt vo Sv. Jure, komplet 
zariadený, voľný od 1.3., pre 
2 osoby 450 €, pre 1 osobu 
390 € vrátane energií, 0903 
754 221.
»Dám do prenajmu 3 izb. 
byt v PK Sever, 0915 735 
665.
»Dáme do prenájmu 2 izb. 
byt v RD aj krátkodobo. 
Cena dohodou, 0940 323 
210.

»Kúpim vinohrad v Brati-
slave, Svätom Jure, Pezinku 
a okoli. Platba v hotovosti. 
Tel.: 0918 479 756.
»Hľadám do prenájmu 2-3 
izb. byt v PK, RK nevolať, 
0905 207 344.
»Predám ornú pôdu v Bud-
mericiach 0902 192 512.
»Kúpim RD v obci Šenkvice 
príp. Pezinku, 0911 382 290.
»Kúpim 2- alebo 3-izb. byt v 
centre PK Za hradbami,  Zá-
hradná ul., 0907 093 386.

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, PK zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

08 STAVBA    

 

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

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

Slovenské obleky OZETA neo
NOVINKA

NOVINKA:
Slovenské obleky
OZETA neo

ky

- obleky, saká, nohavice,
  košele, viazanky
- tri ká, mikiny
- bezplatná úprava
  zakúpených odevov
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B O Z I N  S H O P P I N G ,  P E Z I N O K
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Medzi všetkými ochoreniami nie je 
žiadne také, kde jeho držiteľ - pacient 
môže aktívne zasahovať do svojej 
liečby s takým úspechom ako práve 
diabetik. 

Na vývoji choroby a na stave metabo-
lickej kompenzácie sa samotný diabetik 
podieľa neuveriteľnými 75-85 percenta-
mi. Liečba spočíva v troch základných 
krokoch: diéta, fyzická aktivita a v prí-
pade potreby aj v užívaní liekov alebo 
podávaní inzulínu.  Navzájom sú neza-
meniteľné – tablety a inzulín nedokážu 
nahradiť nedodržiavanie stravovacích 
odporučení alebo fyzickú pasivitu.

Význam fyzickej aktivity je porov-
nateľný s liekmi, je prospešný a preto aj 
žiaduci pre každého diabetika. Nezávisí, 
či má pacient diabetes mellitus 1. alebo 2. 
typu, ani od toho, či je liečený „iba“ dié-
tou alebo diétou v kombinácii s tabletka-
mi alebo inzulínom.

Fyzická aktivita priamo ovplyvňuje 
metabolické parametre:

-
rý“ cholesterol,

cholesterol.

Ako cvičiť?

je jednoduchý - po jednorazovej fyzickej 
aktivite sa zlepšenie účinnosti inzulínu a 

udržuje maximálne 72 hodín  a potom sa 

cvičenia  tri či štyrikrát do týždňa dochá-

dĺžka fyzickej aktivity je 30-60 minút.Jej 
intenzitu možno určiť podľa vlastných 

-
-

siahnutá únava má byť 
mierna až stredná, ni-
kdy nie vyčerpávajúca.

Detailnejšie si o 
cvičení pre diabetikov 
napíšeme nabudúce.

Význam športovania pre diabetikov I

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy
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Masáže So a
0944 446 364 M.R.Štefánika 2 (1. posch.), Pezinok

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Kúpim staré hodinky min-
ce bankovky knihy odznaky 
0903 753 758
»Kúpim ľudové kroje 0902 
708 047.

»Predám skartovačku. Cena 
dohodou 0908 880 728.
»Predám zviazané časopi-
sy, Poľovníctvo a rybárstvo, 
od r. 1971 až 1987. Odborné 
knihy, zábavnú literatúru o 
poľovníctve a iné veci. Tel.: 
0902 679 183.

»Dňa 11. marca 2020 si 
pripomenieme 20. výro-
čie úmrtia nášho drahého 
syna Mária Borovského. 
Kto ste ho poznali venuj-
te mu tichú spomienku. S 
láskou spomínajú rodičia a 
sestra s rodinou.

Občianska
riadková
inzercia

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, PK zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

SPOMIENKA

09 DOMÁCNOSŤ    
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HODINOVÝ MANŽEL
    murárske práce

 voda  elektrika 0908 698 322

51
-0
00
4

PLASTOVÉ OKNÁ
a DVERE

PREDAJ
AJ NA SPLÁTKY

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

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

- kalkulácie
- zameranie
- dovoz, odvoz
   ZADARMO NAJLEPŠIE

CENY
V MESTE

NAJLEPŠIE
CENY

V MESTE

a e a e
- dovoz, odv
    ZADARMO

NOVINKA
6-komorový
profil TROCAL 88+

s trojsklom 
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ

pezinsko@regionpress.sk

10.  marca 1876 
Alexander Graham Bell uskutočnil prvý úspešný 
telefónny hovor, keď povedal: „Mr. Watson, come 
here, I want to see you.“ 
11. marca 1994  
Národná rada SR vyslovila predsedovi vlády SR 
Vladimírovi Mečiarovi nedôveru.

Výročia a udalosti
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Tel: 0903 283 308
         0903 408 819
e-mail:  bas2@stonline.sk 

PEZINOK, Kupeckého 50

- mechanické práce
- digitálna geometria
- test motora - pneuservis
- výmena oleja
- montáž ťažných zariadení 
- plnenie a čistenie autoklimatizácií
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0908 588 877

kompletné zhotovenie pomníkov  široký výber rôznych druhov kameňa
vybetónovanie základov  odstránenie starých pomníkov  doplnky - krížiky, lampáše, vázy ...

www.kamenarstvopesko.sk

h druhov kameňa

Hlavná 421, Vištuk

PONÚKAME KVALITU ZA VÝHODNÉ CENY
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2KVETINÁRSTVO V4 - OC Molo a Kauand Pezinok

Široký sor ment rezaných a repníkových kvetov
a rôzne doplnky

Široký sor ment rezaných a repníkových kvetov
a rôzne doplnky
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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

ING. KUBAŠKA
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Často nadávame na tých hore, namiesto 
toho, aby sme sa za nich modlili. Teraz 
sa vymenia. Modlime sa za nich. 

Aby zjednotili svoje slová a činy, 
aby na seba menej kričali a viac sa počú-
vali.Modlime sa, aby ochraňovali naše 
deti, rodiny, starké a starkých. Aby nepo-
sudzovali ľudí podľa titulov, oblečenia 
a rôznych nálepiek, ale videli v ľuďoch 
bratov a sestry. Modlime sa, aby politici 
namiesto vládnutia viac slúžili, menej 
rozprávali a viac vnímali potreby obyčaj-
ných ľudí, ale aj odborníkov, ktorí vedia, 
ako opravovať svet. 

Prosme Pána, aby im dal múdrosť pri 
čistení chlieva a triedení zrna od pliev, 
aby nepustili k sebe rôznych vybavova-
čov a pokušiteľov, nepodľahli peniazom, 
moci, sláve a pýche. Modlime sa aj za 
tých, čo odchádzajú. Nech sú spravodlivo 
súdení, konajú pokánie a Pán im odpustí 
ich hriechy. Nech noví správcovia krajiny 
hľadajú to, čo je na druhom človeku dob-
ré a spája, nie to zlé, čo rozdeľuje. 

Bože, Ty si stvoril tento svet a vtla-
čil si do neho algoritmus lásky a dobra. 
Pomôž tým, ktorých si ľudia zvolili za 
správcov Slovenska, aby porozumeli 
princípom tohto sveta, aby pomáhali 
druhým, šírili pokoj, rozvíjali dôveru a 

spoluprácu. Nech sa všetko v tejto kra-
jine deje otvorene a čestne pred zrakmi 
všetkých občanov - riadenie štátu, ob-
chody, výberové konania, poradovníky 
v nemocniciach, školách alebo domoch 
sociálnych služieb. Pane daj, aby gene-
rácia po nás už nepoznala slová úplatok, 
korupcia alebo vybavovanie. Nech všet-
ko funguje tak, ako má. Nech si štátni 
úradníci uvedomia, že slúžia občanom a 
nech si občania vážia ich prácu a riadne 
platia dane. Nech prichádzajúci správ-
covia opravia diery na cestách, školy, 
nemocnice a úrady a my sa pokúsme 
opraviť naše srdcia a správanie - aby sme 
boli k sebe slušní a láskaví. Veď tí hore sú 
našim zrkadlom. 

Pane, vypočuj každodenné modlit-
by ľudí z tejto malej krajiny, aby sme sa 
nespoliehali, že tí hore za nás všetko 
vyriešia. Pomáhajme 
aj my pri oprave Slo-
venska. Naše Slo-
vensko  bude lepšie 
o toľko, o koľko a 
zlepší každý jeden z 
nás. Chráň nám ho 
Veľký, keď 
si ho stvoril 
malé...

Modlitba za nich

» Ján Košturiak

V prípade, ak vám niekto dlží peniaze, 
bez ohľadu na výšku dlžnej sumy, mô-
žete mu dať ešte šancu zaplatiť svoj dlh 
skôr, ako sa budete domáhať svojho 
nároku prostredníctvom súdnej cesty. 

Ide o inštitút predžalobnej výzvy. Ve-
riteľ ho môže využiť, ak je dlžníkov dlh 
už po lehote splatnosti, alebo bola uve-
dený vo vystavenej faktúre a aj napriek 
veriteľovej výzve sa dlžník zdráha za-
platiť vzniknutú pohľadávku. Každému 
veriteľovi možno odporučiť kontaktovať 
dlžníka prostredníctvom písomnej vý-
zvy a nie telefonicky, nakoľko telefo-
nickú výzvu je ťažké preukázať. Keďže 
zákon neustanovuje povinnosť takúto 
výzvu zasielať, je na uvážení každého 
veriteľa individuálne, nie je stanovený 
ani jej obsah, resp. povinné obsahové 
náležitosti. Z  obsahu predžalobnej vý-
zvy malo byť zrejmé, kto vyzýva koho, 
v akej veci, resp. o akú pohľadávku alebo 
záväzok ide, na základe akého právneho 
titulu vznikla, a  taktiež upozornenie 
danej osobe, že v prípade dobrovoľného 
a riadneho plnenia si bude osoba náro-
kovať splnenie prostredníctvom súdnej 
cesty. Veriteľ by mal v predmetnej výzve 
dostatočne špecifikovať dlžníka, a  tak-
tiež právny dôvod, na základe ktorého 
sa domáha splnenia záväzku od dlžní-
ka. V predžalobnej výzve môže byť dlž-
níkovi poskytnutá dodatočná lehota na 
splnenie jeho povinnosti. Jej dĺžka nie 
je zákonom stanovená, a preto je pone-

chaná na rozhodnutí veriteľa. Keďže sa 
predmetná výzva zasiela dlžníkovi až 
po termíne splatnosti jeho záväzku, tak 
má veriteľ právo aj na zákonné úroky 
z omeškania, a v prípade, ak mal s dlž-
níkom dojednané zmluvné úroky, tak 
si môže uplatňovať úroky dojednané 
v zmluve. Veriteľ si môže už v predžalob-
nej výzve nárokovať paušálnu náhradu 
nákladov spojenú s  uplatnením pohľa-
dávky vo výške 40 eur. Veriteľ má právo 
upozorniť dlžníka, že v prípade súdneho 
sporu si bude voči nemu uplatňovať aj 
náhradu trov konania, a to vrátane trov 
právneho zastúpenia. Predžalobnú vý-
zvu je najvhodnejšie zaslať doporučene 
spolu s doručenkou, aby mal odosielateľ 
preukázateľný dôkaz doručenia, v  prí-
pade súdneho sporu, nakoľko samotná 
doručenka je verejnou listinou, ktorá 
sa považuje za pravdivú, až do momen-
tu preukázania opaku. V  prípade, ak 
predžalobná výzva nebola dlžníkovi do-
ručená, tak sa vrátená zásielka neotvá-
ra, a v súdnom konaní ju otvorí až súd. 
Je na samotnom dlžníkovi, aby zvážil 
nepriaznivé dôsledky prípadného omeš-
kania so zaplatením dlžnej čiastky aj po 
doručení predžalobnej výzvy.

Predžalobná výzva

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

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

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

E-mail: cevarom25@gmail.com
po-pia: 1000-1700 h

VZORKOVŇA: HRNČIARSKA 25, PEZINOK

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

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

Tieniaca technika aj pre strešné okná. akcia platí
do konca

marca
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tieniace
siete

-20%
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- Vývoz, nakládka,
   likvidácia odpadu 5 m3, 7 m3 a 8 m3 kontajnermi
- Čistenie a planírovanie pozemkov s UNC + kladivo
- Dovoz štrkopieskov a makadamu

martinheriban7@gmail.com
0904 527 658

BÚRACIE
A VÝKOPOVÉ PRÁCE
s pásovým minibagrom
a traktorbagrom
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7. marca 1912 
polárnik Roald Amundsen zverejnil, že jeho výprava, ktorá sa vrá-
tila už v decembri 1911, dosiahla južný pól.

Výročia a udalosti

Nie, nedumajte nad tým, či je v ti-
tulku chyba. Nie je. Ide naozaj o oka 
mihy. Stav, keď sa vám vzadu na siet-
nici premieta čosi prežité.

Oka mih I
Volá sa človek... teda, volám ho tak ja, 

ale jemu je to určite jedno. Nezakladá si 
na tom, že je Človek, lebo je - človek. Za-
kladá si na niečom inom. Asi.

Keď sme boli mladí, teda, mladší, mi-
loval hudbu 6O-tych rokov. Miloval život.

Teraz, keď sme ešte stále mladí, ale už 
nie mladší, ešte stále miluje. Otca. Otca 
bez nôh, v podstate  nehybného. Už roky 
uviazaného na posteľ. 

Miloval život a napriek plánom sa nik-
dy neoženil. Napriek plánom nemal nik-
dy takú prácu, ako si vysníval, ale takú, 
kde mohol odbiehať domov. K otcovi. Na-
variť, podať jesť, oprať, umyť.

Aj tú prácu stratil. Lebo miloval otca. 
Miluje život. Jeho život.

Je sám. On a nehybný otec. Dvaja chla-
pi v chalupe. Nemá nič, len otca. A jeho 
otec nemá nikoho, len jeho.

Milujem ľudí, ktorí milujú život. A kto-
rí sa neobetujú....ktorí sú proste takí.

Občas si zamávame na pozdrav. Ob-
čas prehodíme pár viet o Beatles, Rolling 
Stones. A o živote.

V pamäti. Už dávno nežije...

Oka mih II
Osoby a obsadenie - alkoholik, narko-

manka, narkoman a novinár. Miesto: Ne-
menované štúdio nemenovaného média. 
Čas: Krátko po polnoci.

Krátko po polnoci. Možno čas zvýše-
nej citlivosti, možno čas úvah, možno 
ďalší neprespatý večer.

Stretli sme sa a rozprávali. Len tak - o 
živote. Dievča nebolo už desať mesiacov 
doma. Chlapec - 48 hodín pred maturi-
tami. Prišli v spoločnosti muža - alkoho-
lika. Bývalého. Rozprávali sme sa. Len 
tak. O snoch, slabosti, sile, snoch. Chvíľu 
Roman, chvíľu Monika, chvíľu Vlado a 
do toho ja.

Prišiel mail: „Roman, som na Teba 
nesmierne hrdý a ubezpečujem Ťa,že ťa 
milujem - Tvoj brat.“ 

Potom prišiel telefonát: „Monika, tu 
mama, milujem ťa, vráť sa domov.“

Monika aj s Romanom sú už desať 
mesiacov „čistí“. Bojovali so sebou s 
pomocou bývalého alkoholika. Sami. A 
vyhrali.

Veľmi, veľmi rád som bol pri nich - tú 
noc niekedy po polnoci.

P.S. Plakali sme všetci štyria.

Oka mihy

» Ivan Brožík

Poviedka
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA

0905 593 810

pezinsko@regionpress.sk
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

balkóny rámové
bezrámové

hliník. prístrešky BioClimatic pergoly

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JARNÁ AKCIA

splátky od 98 €

splátky od 149 €splátky od 49 €

splátky od 99 € splátky od 249 €

zimné záhrady 
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V ľudovom liečiteľstve sa jablko 
dodnes využíva ako skvelý univer-
zálny liek pri rôznych zdravotných 
ťažkostiach. Napriek tomu, v kon-
zumácii ovocia je u nás už takmer 
popoluškou.

Vylieči vám bolesti hlavy, závraty, 
poruchy trávenia, chudokrvnosť. Aj 
chrípky sa zbavíte rýchlejšie pri den-
nej konzumácii jabĺk. Teplotu zráža 
nastrúhané jablko a jeho šťava, odvar z 
jabloňových kvetov upokojuje a zmier-
ňuje záchvaty kašľa, kyslé jablká pod-
porujú činnosť čriev, naopak, pri hnač-
ke je vhodné jesť jablčnú  kašu.

Pitie jablčného octu spaľuje tuky, 
potláča pocit hladu, jablká znižujú 
krvný tlak a hladinu cholesterolu, po-
silňujú imunitný systém, srdce a krvný 
obeh, stabilizujú hladinu cukru v krvi 
podporujú trávenie. Blokujú tvorbu žlč-
níkových a obličkových kameňov, po-
vzbudivo pôsobia na nervovú sústavu, 
chránia mozog pred Parkinsonovou a 
Alzheimerovou chorobou a vďaka vy-
sokému obsahu železa pomáhajú pri 
málokrvnosti. pôsobia močopudne a 
brzdia tvorbu kyseliny močovej, čistia 
črevá a zamedzujú množeniu škodli-
vých mikroorganizmov v nich či posil-
ňujú ďasná. Je to málo?

Jablko podľa možnosti konzumu-
jeme aj so šupkou. Tam sa nachádza 
najviac pektínov, ktoré pôsobia ako 
metla a dokonale prečisťujú čreva. 

Doporučuje sa pri chorobách srdca, 
obličiek, vysokom tlaku a pri obezite 
zaradiť jeden deň v týždni ako jablčný 
deň. Vtedy nejeme nič iné, len jablká a 
to 300 - 400 g 4 - 5 krát denne. Táto pros-
tá diéta dokonale odľahčí organizmus, 
dodá potrebné minerály a vitamíny.

Diabetici by si mali vyberať málo 
sladké odrody, kyslejšie a konzumovať 
nanajvýš jedno jablko denne.

Zaujímavosťou je, že podľa kres-
ťanskej tradície Eva v Raji odtrhla jabl-
ko a s Adamom ho zjedli. Potom boli za 
trest vyhnaní z Raja. V knihe Genezis 
sa však hovorí o ovocí stromu, ktorý 
leží uprostred Raja a jabloň ani jablko 
sa tam nespomína. Keďže na Blízkom 
východe sa jablone nevyskytovali, au-
tor Genezis pravdepodobne nepísal o 
jablku, ale o inom ovocí. Je dosť možné, 
že išlo o figovník, keďže po požití ovo-
cia sa prikryli figovými listami. Samot-
ný výraz „jablko“ sa dostal asi až do 
latinského prekladu Biblie ako slovná 
hračka (malum = jablko / malus = zlý).

Jablko je liečivý druh ovocia 

» red

KÚPIME
BYTY, RODINNÉ DOMY

platíme ihne ,
aj v dražbe alebo s exekúciou.

0911 62 55 37
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Nájdeme vám kupcu!
byty
pozemky
rodinné domy

realitný maklér

0907 896 619
Zavolajte nám ešte dnes!

Šancová 6, 902 01 Pezinok       0907 896 619

Directreal 4you
realitná kanclária
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9. marca 1939 
sa uskutočnil Homolov puč, keď bola odvolaná slovenská vláda a 
vyhlásený výnimočný stav.

Výročia a udalosti
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Vtipy 
týždňa
» - Áno, náš pán kráľ je na-
ozaj hlupák.
- Ale predstavte si, že raz si 
ľudia budú do čela svojich 
štátov takých voliť dobro-
voľne!

» - Lídri všetkých strán 
hovoria o volebných úspe-
choch.
Je tu vôbec niekto, kto voľ-
by prehral?

» - Oj, Bože môj, koho som 
to zas ja zvolil?

» - Milý daňový poplatník! 
Komu si dal tvoj hlas, tomu 
dáš aj tvoje dane!

» - Volič, vzchop sa, na-
pokon to prežiješ aj s tými,  
ktorých si  nevolil!

» - Vydesiť, vystresovať, 
dokopať k urne.
- To hovoríte o kremácii, 
alebo o voľbách?

» - Smutný osud demokra-
ta - biť sa do krvi za právo 
hlupákov voliť hlupákov.

» - Získať hlupáka na svo-
ju stranu nie je ťažké.
- Vie to každý hlupák.
                » redakcia      

Citáty
o voľbách

» Je ťažké pochopiť ľudí, 
ktorí sa demokraticky zú-
častnia volieb a referenda 
a potom nie sú schopní 
demokraticky prijať vôľu 
ľudu.
Jose Saramago

» Voľby by sa mali konať 
deň po tom, ako platíme 
dane  z príjmu. To je jedna 
z mála vecí, ktoré by mohli 
odradiť politikov od veľké-
ho míňania.
Thomas Sowell

» Politici a plienky by mali 
byť vymieňané často a z 
rovnakého dôvodu.
José M. de Eça de Queiroz

» Nemôžete hovoriť príliš 
veľkú pravdu príliš skoro a 
vyhrať voľby.
George W. Romney

» Diktátori nepovoľujú 
voľby, ktoré by ich mohli 
zhodiť z trónov.
Gene Sharp

» Problémom bolo vždy to, 
že dobrí ľudia nevedia, ako 
vyhrať voľby.
Fela Durotoye

                » redakcia
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Slovenská Gra�a a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygra�ckého priemyslu

PRIJME IHNEĎ
ROBOTNÍKOV výroby, expedície a lisovne

NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV -

MECHANIKA
STROJNÍKA
ELEKTRONIKOV

Požiadavky:

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

e-mail: kariera@gra�a.sk,  www.gra�a.sk 

Mzda od 820 € - 1 100 €
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Spoločnosť zo TT
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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8. marca 1348  
založil Karol IV. Nové Město pražské.

Výročia a udalosti 12. marca 1894  
sa po prvý raz začala Coca-Cola predávať 
vo fľaškách.

Výročia a udalosti

O b e c    Š e n k v i c e
sídlo: Námestie Gabriela Kolinoviča č. 5, 900 81 Šenkvice

IČO: 00 30 51 03

podľa ust. § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o  výkone vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e
výberové konanie

na obsadenie funkcie RIADITEĽA
Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice, 900 81  Šenkvice,

s nástupom od 01.05.2020, prípadne dohodou

Požadované predpoklady a požiadavky:
A. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikované predpoklady:
a) získanie profesijných kompetencií podľa ust. § 9 ods. 1, § 10 ods. 1, § 11  
     ods. 1 písm.a) zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch 
     a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
     v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon č. 138/2019 Z.z.“),
b)  ku dňu uskutočnenia výberového konania mať najmenej 5 rokov 
      pedagogickej činnosti v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. 
      o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
      niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
c) dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou 
    a testáciou v súlade s ust. § 39 ods. 3  zákona č. 138/2019 Z.z. 
B. Iné kritériá a požiadavky:
a) bezúhonnosť v zmysle ust. § 15 zákona č. 138/2019 Z.z., 
b) zdravotná spôsobilosť podľa ust. § 16 ods. 1,2 zákona č. 138/2019 Z.z., 
c) ovládanie štátneho jazyka podľa ust. § 17 ods. 1,2 zákona č. 138/2019 Z.z.,
d) znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,
e) znalosť práce na PC na užívateľskej úrovni (Word, Excell, internet),
f) riadiace a organizačné predpoklady,
g) osobnostné a morálne predpoklady
C. Zoznam požadovaných dokladov: 
a) písomná prihláška do výberového konania,
b) štruktúrovaný profesijný životopis,
c) potvrdenie o dĺžke pedagogických činností,
d) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o vykonaní 
    atestácie,
e) písomný návrh koncepcie rozvoja Základnej školy, Vinohradská 62, 
    Šenkvice,
f) čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti,
g) lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
h) čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
i) písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového 
   konania,
j) ďalšie doklady preukazujúce osobnostné predpoklady alebo špeciálne 
   znalosti
Doplňujúce informácie:
Platové podmienky sú určené v  zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o 
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 
Z. z. a kolektívnej zmluvy. Tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnu-
tého vzdelania, atestácie, odpracovaných rokov,  od sumy 1 132,- € plus 
príplatky.
Písomné  prihlášky označené heslom „Neotvárať - VK riaditeľ ZŠ“ zašlite 
na adresu Obecný úrad Šenkvice, Nám. G. Kolinoviča č. 5, 900 81 Šenkvice 
alebo osobne do podateľne Obecného úradu  v   Šenkviciach  v  
uzatvorenej  obálke do termínu 25.03.2020 do 17.00 hod (posledný 
termín pre podaciu poštovú pečiatku). Predpokladaný termín 
výberového konania je 08.04.2020. Termín, čas a  miesto výberového 
konania bude oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením 
každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.
 
V Šenkviciach, 04.03.2020             Mgr. Peter Fitz, starosta Obce Šenkvice
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PRÍJMEME

v prípade potreby

ZAŠKOLÍME
info:

0948 493 088

MONTÁŽNIKA

na montáž

žalúzií a sietí,
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OBEC  Doľany
Doľany 169, 900 88 Doľany

na základe zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e
výberové konanie na funkciu

riaditeľa / riaditeľky
Materskej školy Doľany,
sídlom Doľany 214, 900 88 Doľany

(bez právnej subjektivity)
s predpokladaným  nástupom od 1. septembra 2020.

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

w w w.dolany.sk

info@c-group.sk 0903 431 350
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiarov (Rakúsko)

Pomocníkov do výroby
(Rakúsko) 2800 EUR/mesačne Brutto
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až *1500,- € aj doma

www.iqospartner.sk
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SBS
LAMA SK
príjme stážnikov
na obchodnú prevádzku

v Pezinku

Nástup IHNEĎ!

0948 066 491

900 € brutto/ mesiac
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Hľadáme technikov čistenia fasád

info@cistime-fasady.sk    I     0903 960 009

MZDA
od 1100 EUR

WWW.CISTIME�FASADY.SK

PONÚKAME RÔZNE BENEFITY:
 služobný telefón a auto k dispozícii  príspevok na ubytovanie  záujemcov zaškolíme nástup možný ihneď
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

SETL SK
TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������

�����������������������������

�������������������������������������������
�������������������������������������������������

���������0903 848 030 I 0907 919 325
�������setlsk@centrum.sk

���

����������������������������������
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

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!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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sklad ma 4 strediská jazdí sa na 

 

- Dochádzkový BONUS

Tel.: +421 908 914 180


