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SKLADOVÉ
KONTAJNERY

30 m2 / 80 m3

lokalita Pezinok,
Viničianska cesta

info: 0948 544 525

PRENAJMEME
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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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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

Nedobré časy

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Sú tu. Od začiatku roka sme tak tro-
chu verili, že neprídu, hoci, prísť 
museli. Spolu s epidémiou prišiel 
aj strach. Nemožno to odsudzovať, 
strach je prirodzene ľudský. 

Možno s ním však bojovať – na-
príklad argumentami. Ak nás strach 
ovládne, náš život sa dokáže dostať 
do špirály nepohody a stresu. Lenže, 
imunita organizmu a psychika sú vzá-
jomne prepojené viac, ako si väčšinou 
myslíme. Nie až tak dávne vedecké 
štúdie preukázali, že k vôbec najväč-
ším „zabijakom“ imunity, a to bez 
ohľadu na vek či stav zdravia, patrí 
stres, dlhodobá depresia a úzkosť.

Zistilo sa, že depresia súvisí aj s 
vývojom autoimunitných ochorení, 
rakovinou  či aktuálnym psychickým 
nastavením. Prirodzenou reakciou 
mozgu na stres je napríklad zvýšená 
tvorba adrenalínu, ktorý negatívne 
vplýva na imunitné orgány ako kost-
ná dreň, týmus, slezina a lymfatické 
uzliny.

Z obchodov miznú trvanlivé po-
traviny. Obchodníci majú Vianoce, 
nikdy nemali také tržby ako teraz, ra-
dujú sa z toho, že v hlbinách svojich 
skladov uvoľňujú miesto po ležiakoch, 

po ktorých sa v predajniach iba tak za-
práši. A domáce zásoby ľudí vyjdú  o 
pár týždňov navnivoč. Minimálne ich 
začnú likvidovať špajzové mole. Rad-
šej si treba v predstihu kúpiť aj insekti-
cíd. O mesiac či dva zaručene nebude 
k dostaniu. Na desať kilo polohrubej 
jeden kus.

Zeleniny a ovocia je dostatok, ak 
nie prebytok. Čo tak zamerať sa na 
zvýšenú konzumáciu vitamínov a 
cenných minerálov? Čo tak nepod-
liehať panika a doma v strese rátať, 
či nám stačí toľko a toľko kíl múky, 
alebo musíme zohnať ešte dvadsať kíl 
ryže? Čo tak viac si umývať ruky, byť 
ohľaduplný voči druhým, nekašľať a 
nekýchať bez zakrytia úst? Čo tak ísť 
na prechádzku do prírody, na vzduch? 
Čo tak orientovať sa na to,  že ide jar,  
že treba opäť pracovať v záhradách, na 
záhonoch? Čo tak myslieť 
aj na starkých, ktorí žijú 
okolo nás sami a občas 
sa pozrieť, ako sa majú, 
či nič nepotrebujú?

Buďme stále ešte 
rozumní ľudia! 
Všetko dobré -
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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

 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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ELEKTROINŠTALÁCIE
bleskozvody, prípojky, revízie

0903 908 807
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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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Lucia Demovičová  0905 593 810 
Lenka Ostrá   0905 963 035
Distribúcia:
Lenka Ostrá   0905 963 035
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Grinava, Pezinok, Báhoň, 
Doľany, Dubová, Jablonec, 
Modra, Svätý Jur, Viničné, 
Budmerice, Častá, Slovenský 
Grob, Harmónia

pezinsko@regionpress.sk
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Modra
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Druh fyzickej aktivity si každý 
môže vybrať podľa dostupnosti, ob-
ľúbenosti, podľa ročného obdobia. 
Najvýhodnejšie je zapojiť čo najviac 
svalových skupín. 

Chôdza je najľahší a najdostupnej-
ší spôsob telesnej aktivity. Je príkladom 
pohybu, pri ktorom sa spaľujú tuky (a 
k tomu je potrebný kyslík, preto sa 
nazýva aj aeróbnym pohybom). Ak je 
rýchlejšia (5-6 km/hod), účinnosťou ju 
možno prirovnať k cvičeniu strednej 
intenzity. Priaznivé ovplyvnenie me-
tabolizmu sa dosahuje už po prejdení 2 
km denne. Tri hodiny rýchlej chôdze sa 
vyrovnajú 1,5 hodine telesných cvičení.  
Je vhodná pre tých, ktorí s pohybovou 
aktivitou začínajú.

Pri cvičení vo vnútri je potrebné 
postupne zapojiť všetky svalové partie 
a dôsledne sa zamerať na nohy. Špe-
ciálne pre diabetika je vhodné denne 
rozcvičovať aj prsty a plôšky dolných 
končatín. 

Cviky sú jednoduché:
- otváranie a zatváranie prstov
- uchopenia malých predmetov – na-
príklad vreckovky alebo servítky polo-
ženej na koberci, 
- precvičovanie nôh - kotúľanie valca 
alebo fľaše plôškami nôh, čo súčasne 
slúži aj ako príjemná masáž chodidiel 
- krúživé pohyby nôh v členkovom zhy-
be.

Všetky cviky zaberajú iba 5 minút, 
precvičovať ich možno aj pred televízo-
rom, pri čítaní, oddychu, alebo pravi-
delne pred ľahnutím do postele. 

Veľmi vhodné je aj striedanie tep-
loty vody – pravidelne niekoľkokrát 
striedať teplú a studenú vodu dopa-
dajúcu na nohy pri sprchovaní. Iba 5 
minút takejto činnosti denne je veľmi 
účinnou  prevenciou pred vznikom tzv. 
diabetickej nohy.

Čo necvičiť?
Diabetik bez zistených komplikácií, 
prakticky až na tzv. adrenalínové špor-
ty, nemá obmedzenia vo výbere. V prí-
pade postihnutia obličiek (diabetická 
nefropatia) nie je vhodné cvičenie v po-
silňovni. Ak má pacient očné kompli-
kácie (proliferatívna diabetická retino-
patia) neodporúča sa behanie, loptové 
hry, squash, tenis, vzpieranie, box.  Pri 
postihnutí nervových vlákien (diabe-
tická neuropatia) treba sa vyvarovať 
behu a dlhým túram. Pri ochorení srd-
covo-cievneho systému býva cvičenie 
limitované výkonnosťou 
pacienta.

Význam športovania pre diabetikov II

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

metabolizmu a výživy

Vo voľbách zvolili ľudia nádej. Víťa-
zom sú všetci slušní a odvážni ľudia, 
ktorí nezahodili vieru a sny v člove-
čie Slovensko. 

V Slovensko, ktoré nám chradlo pred 
očami, ale vždy sme sa ho dokázali 
zastať. Odovzdali sme kľúče od svojej 
maličkej krajiny politikom, ktorým 
dôverujeme, že tento odkaz presadia aj 
v konkrétnych zákonoch.

Víťazom volieb sú ale v prvom rade 
matky. Anna Remiášová, Jana Kucia-
ková a Zlatica Kušnírová. Matky, ktoré 
prežili politické vraždy svojich detí. 
Vraždy mladých ľudí, ktoré v dejinách 
moderného samostatného Slovenska 
nemajú miesto a obdobu.  A predsa sa 
stali. Žiaľ, nepriamo sme podmienky 
na tieto ohavné zločiny, vytvorili aj my. 
V demokratických voľbách. Ale urobili 
sme všetko, čo sme mohli, aby sme to 
slušným a  demokratickým spôsobom 
napravili.

Naše svedomie nezostalo ľaho-
stajné. V  rozhodujúcich voľbách sme 
nezostali ticho v  našich domovoch. 
Zodpovednosť za našu krajinu nám 
to nedovolila. Prekonali sme zlo, ne-
návisť a vedrá špiny. Dokázali sme to. 
Odkaz Róberta Remiáša, Jána Kuciaka 
a Martiny Kušnírovej sme pretavili do 

výsledkov rozhodujúcich demokratic-
kých volieb 2020. Nezabudli sme na 
našu jedinečnú vlastnosť. Ako Slováci 
sa ticho a ľudsky vzoprieť zlu.

Kľúče od našej budúcnosti sme 
odovzdali politickým stranám, ktoré 
majú šancu ozdraviť naše súdnictvo, 
zdravotníctvo, školstvo a  ďalšie zde-
vastované odvetvia. Zopakovali sme si 
Nežnú revolúciu po 30 rokoch. Nevie-
me, či to politici, ktorých sme si v na-
šom tichom povstaní vybrali, dokážu. 
Odteraz to už nie je v našich rukách. Ale 
sme tu s nimi a pozorne budeme sledo-
vať každý ich krok. Každé ich rozhod-
nutie, ktoré ovplyvní náš bežný život.

Pretože oni sú tu pre nás a nie my 
pre nich. A  kedykoľvek máme šancu 
na reparát. Totiž kľúče od našej kraji-
ny máme my, nie oni. Za akýchkoľvek 
okolností a v akejkoľvek 
dobe. Vyzývam lídrov 
črtajúcej sa štvorkoalí-
cie, aby vedeli čo je ich 
zodpovednosť. Aby 
boli zodpovední, za to, 
čo si skrotili. Za nás, za 
tichú väčšinu, za 
Slovensko.

Tiché víťazstvo 

» Váš Miško Scheibenreif.
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U14. marca 1994 
odvolal prezident SR Michal Kováč z funkcie premiéra Vladimíra 
Mečiara.

Výročia a udalosti

 

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

51
-0
01
8

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

51
-0
02
6

51
-0
06
7

Čistenie kanalizácie

www.havarijnapomoc.sk

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

NON - STOP  0949 177 200
Pezinská havarijná služba

VLHNE VÁM DOM?

0902 416 560
0910 322 544 www.dombezvlhkosti.sk 78
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Národné centrum zdravotníckych in-
formácií zriadilo v súvislosti so šírením 
koronavírusu novú infolinku. Odborníci 
na čísle 0800 221 234 odpovedajú na 
otázky 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Infolinka Corona
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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.

www.pksanita.sk
peter.kunik@gmail.com   0948 120 013

Peter Kuna
Montáž - kompletáž vodoinštalačnej sanity

a kúpelňového nábytku
Odborné poradenstvo
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PEZINOK, Vini ianska cesta, kontakt: 0902 405 535

VSTUPNÁ BRÁNA
DO VAŠEJ ZÁHRADY

Privítajte jar s V4-kouPrivítajte jar s V4-kou
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Čakáme, koho nám dosadia do rezor-
tu školstva, ktoré je základňou štátu, 
spoločnosti, komunity. 

Doteraz bolo v rukách rôznych poli-
tických deviantov, ktorí k nemu nemali 
cit, potrebnú odbornosť a skúsenosť s 
pedagogickou prácou. Preto sa domnie-
vame, že školstvo  nie je prioritou vlád. 
A to sa odráža na „ne-/vybavenosti“ 
absolventov. Učitelia každými voľbami 
trpia, koho im do rezortu nanominujú, 
keďže predchádzajúci ministri boli viac-
-menej hanbou regionálneho školstva. 
Žiaľ, minister je politická funkcia, preto 
sa zriedka dočkáme odborného riadenia 
vraj apolitického školstva.

V týchto dňoch sa tvorí vláda. Me-
dzi členmi víťazných strán sú aj ľudia, 
ktorí pôsobili v regionálnom školstve, 
dlhodobo sa venujú školstvu, neobjavi-
li sa zrazu pred voľbami. Možno nie sú 
politickými „expertmi“ na školy, ako sa 
mnohí politici v posledných mesiacoch 
prezentovali, ale sú to ľudia, ktorí sú 
známi učiteľskej verejnosti, sú učitelia. 
Neučitelia už ukázali, ako nezvládli škol-
stvo. Dajme šancu kolegom. Apelujem na 
koaličné strany, aby školstvo nebrali iba 
do počtu, ale vzali si ho ako nesmierne 
dôležitý rezort, ktorý potrebuje pomoc. 
Nie iba ekonomickú, ale pomoc ľudí, kto-
rí sú z praxe.

Netreba začať písaním mnohoročnej 
koncepcie školstva, kde si precvičia svoje 

štylizačné schopnosti teoretici, úradníci 
či akademici. Učiteľov si môžete získať už 
drobnými zmenami, ktoré nič nestoja, sú 
rýchlo realizovateľné a upokoja učiteľov. 
Aby mali pocit, že učia pre život. Aby 
nemuseli odsúvať žiakov pre vypĺňanie 
tlačív, ktoré neposúvajú školstvo vpred. 
Aby sa nebáli robiť veci inak a meniť tota-
litné školstvo na súčasné. Často drobné 
krôčiky etablujú ministra tak, že sa s ním 
učitelia konečne stotožnia. Potom sa ľah-
šie pustíme do veľkej reformy školstva 
- učitelia pocítia motiváciu. Druhá moja 
rada je nebáť sa vymeniť zabetónova-
ných úradníkov, ktorí sú už myšlienkovo 
vzdialení od súčasnej školy a veci riešia 
roky zaužívanými postupmi, prezentu-
júc ich ministrovi ako najlepšie. Minister 
neznalý regionálneho školstva prevezme 
ich riešenia, ktoré na papieri vyzerajú 
dobre. Často máme v okolí učiteľov, akti-
vistov, ktorí by ministrovi vedeli pomôcť 
viac ako úradnícky káder. No aj to chce 
ministra, ktorý vie takýchto ľudí pritiah-
nuť. V ďalšom rade si treba uvedomiť, že 
vysoké školstvo nie je regionálne. Dosa-
diť na post riešiaci regionálne školstvo 
akademika nie je vždy výhrou.

Verím aj, že sa nesiahne ani po mi-
nistrovi, ktorý bude chcieť pretlačiť do 
škôl ideológiu či doktrínu, ktorá tam ne-
patrí.

Pán Matovič, 
zvážte výber ministra školstva! 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ
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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
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»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.
»Dám do prenájmu 1. izb. 
byt vo dvore RD v PK od 1.5., 
0904 877 432.
»Hľadám do prenájmu 2-3 
izb. byt v PK, RK nevolať, 
0905 207 344.

»Kúpim starý vinohrad, poľ-
noh. pôdu v lokalite Horné/
Dolné Orešany; Dlhá, Doľa-
ny. Tel: 0905 312 223.
»Kúpim garáž na Malokar-
patskej ul. v PK,  0910 487 
717.
»Dám do prenájmu príp. 
predám garáž podpivniče-
nú na Malokarpatskej ul. v 
PK, od 1.4., 0904 877 432.

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.

»Kúpim RD v obci Šenkvice 
príp. v Pezinku, 0911 382 
290.
»Kúpim 2- alebo 3-izb. byt v 
centre PK Za hradbami,  Zá-
hradná ul., 0907 093 386.

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.
»Predám stavebnú miešač-
ku 80 L továrenskej výroby 
na 380 V, 0910 487 717.

»Kúpim ľudové kroje 0902 
708 047.

»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.
»Predám modranskú kera-
miku rôzne druhy jeden kus 
dve eurá 0902 459 707.

»Študentka veteriny hľadá 
brigádu. Rada vyvenčím 
alebo sa postarám o vášho 
psíka / mačku, morča, za-
jaca ... aj počas vašej do-
volenky, len v PK, dohoda, 
0905 963 035.

Občianska
riadková
inzercia

08 STAVBA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

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.

09 DOMÁCNOSŤ    

Vtipy 
týždňa
» Za socializmu príde 
chlapík do mäsiarstva a 
pýta sa:
- Máte banány?
- Nie, my nemáme mäso. 
Banány nemajú naproti.

» V reštaurácii:
- Je tá vaša slimačia pašté-
ta naozaj zo slimákov?
- Áno.
- A skutočne iba zo slimá-
kov?
- No, keď sa už tak pýtate, 
pravdupovediac miešame k 
tomu aj trochu bravčoviny.
- A koľko?
- Pol na pol, jeden slimák 
jedno prasa.

» Príde chlapík do obcho-
du:
- Dobrý deň, máte vedro?
- Áno, chcete 7, 8, 9, 10-lit-
rové?
- Hmm, 7 litrové.
- Máme modré, červené, ze-
lené a žlté.
- Dajte mi modré.
- A na čo ho potrebujete?
- Ále, horí mi byt.

» V obchode:
- Dobrý deň! Prosím si kilo 
pomarančov.
- Budete si ich želať aj za-
baliť?
- Nie! Budem si ich kotúlať 
až domov!

» Ako sa po poľsky povie 
šampón proti lupinám?
- Pjona na glavu dľa odstra-
nenja čipsov pačesowich.

» Pán v obchode si skúša 
nohavice.
Predavačka: 
- Tie nohavice vám sedia 
ako uliate.
Zákazník: 
- Čo ja viem... Trochu ma tla-
čia pod pazuchami.

» Príde starší pán do ob-
chodu a pýta sa:
- Máte dnešný chlieb?
- Nie, iba včerajší..
- A kedy bude dnešný?
- Zajtra.

» Zákazník sa pýta preda-
vačky:
- Ako sa otvára táto ška-
tuľa?
Predavačka:
- Návod je vo vnútri.
                » redakcia      

24
-0
03
20904 285 359

• VODA
• ODPAD
• KÚRENIE
    (aj podlahové)
•  Sanita - montáž

MATERIÁL so zľavou

• PRERÁBKY 
   KÚPELNÍ

16. marca 1968  
spáchali americkí vojaci masovú vraždu 
vietnamských civilistov v M  Lai.

Výročia a udalosti
pezinsko@regionpress.sk
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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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Výmena tesnenia
a oprava

všetkých druhov
a typov

OKIEN
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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

ING. KUBAŠKA
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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HODINOVÝ MANŽEL
    murárske práce

 voda  elektrika 0908 698 322

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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PEZINOK, ul. Šenkvická 14/U
 0918 620 835

e-mail: absol@absol.sk
w w w . a b s o l . s k PREDAJŇA

S INŠTALAČNÝM MATERIÁLOM

- hadice, rýchlospojky, GK spojky
- kanalizačné trubky a tvarovky
- RPE trubky a tvarovky 

Jarná
akcia -25%

KU
PÓ
N
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0905 593 810
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Jediná škola svojho zamerania 
na Slovensku ponúka aj tento 
rok niekoľko študijných odbo-
rov polygrafického a grafického 
zamerania v dennom aj pomatu-
ritnom a nadstavbovom štúdiu, 

ako aj ďalšie služby polygrafickej 
výroby a ubytovania.

Keď sa povie „prijímačky“, znie 
to odstrašujúcu, ale šancu majú ši-
kovní žiaci aj bez nich, alebo – aj s 

nimi. Prvé kolo prijímacieho konania 
sa uskutoční v pondelok 11.5.2020 a 
vo štvrtok 14.5.2020. Bez prijímacej 
skúšky bude prijatý uchádzač, ktorý 
pri celoslovenskom testovaní Mo-
nitor dosiahol v každom predmete 

samostatne úspešnosť najmenej 90 
percent. Pre prijatie bez prijímacej 
skúšky sa budú posudzovať prihlášky 
na štúdium, doručené do školy najne-
skôr do 30. apríla 2020 do 13.00 hod.

Stredná odborná škola polygrafická škola 
v Bratislave má čím zaujať mladých ľudí

Gra  k tla ových médií KNIHÁR OPERÁTOR E

Za pomoci grafického hardvéru a 
softvéru vytvára grafický vzhľad we-
bových stránok, bannerov, inzercie, 
interaktívnych publikácií a ďalších vi-
zuálov. V rámci tejto pozície sú kladené 
požiadavky na pozornosť, predstavi-
vosť, precíznosť, trpezlivosť, odolnosť 
voči stresu, schopnosť pracovať v tíme. 
Dôležitá je kreativita, umelecký talent a 
zmysel pre estetiku. 

Navrhuje, spracováva a vyhotovuje 
podklady na zhotovovanie textovej a ob-
razovej časti tlačovej formy tlačovín podľa 
požiadaviek klientov. Je to kvalifikovaný 
pracovník, ktorý samostatne a kompe-
tentne vykonáva všetky knihárske a do-
končovacie činnosti s použitím strojov a 
nástrojov. V rámci tejto pozície sú kladené 
požiadavky na zmysel pre estetiku, dobré 
farebné vnímanie, samostatnosť, predsta-
vivosť, dôkladnosť, precíznosť. Ďalej na 
flexibilitu, pozornosť, trpezlivosť, komu-
nikatívnosť, odolnosť voči stresu. 

Je to kvalifikovaný pracovník, ktorý 
samostatne a kompetentne vykoná-
va všetky knihárske a dokončovacie 
činnosti s použitím strojov a nástro-
jov. V rámci tejto pozície sú kladené 
požiadavky na rozlišovanie farieb a 
farebných odtieňov, presnosť, pre-
cíznosť, adaptáciu zraku na svetlo a 
tmu, rozlišovanie nerovností povrchu, 
rozlišovanie tvaru predmetov, krátko-
dobú pamäť, konštrukčnú a priestoro-
vú predstavivosť, praktické myslenie, 
odolnosť voči senzorickej záťaži. 

Je kvalifikovaný pracovník, ktorý sa-
mostatne vykonáva a riadi technologic-
ké operácie v oblasti tlače tlačovín, a to 
predovšetkým ofsetovou technikou. 
Od záujemcu o štúdium sa očakáva 
presnosť, precíznosť, praktické mys-
lenie, samostatnosť, ochotu vzdelávať 
sa. Ďalej dobré rozlišovanie farieb a fa-
rebných odtieňov, adaptáciu zraku na 
svetlo a tmu, rozlišovanie nerovností 
povrchu, tvaru predmetov, krátkodo-
bá pamäť, konštrukčná a priestorová 
predstavivosť.
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KÚPIME
BYTY, RODINNÉ DOMY

platíme ihne ,
aj v dražbe alebo s exekúciou.

0911 62 55 37
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0948 864 200
www.upchatykanal.eu

upchatykanal@gmail.com
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DÁM DO PRENÁJMU
4-izbový rodinný dom

pri centre Pezinka.
Vhodný pre 6-8 ľudí.

0910 160 165

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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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov
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Vzorkovňa: Pezinok, Hrnčiarska 25
Mobil: 0905 493 088, 0948 493 088

E-mail: cevarom25@gmail.com
Otvorené: po-pia: 1000 - 1700 h
www.cevarom.sk

Vzorko
Mobi

E
O
wVONKAJŠIE

ŽALÚZIE

ROLETY
ZipScreen

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

ROLETY
ZipScreen
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PRÍJMEME

v prípade potreby

ZAŠKOLÍME
info:

0948 493 088

MONTÁŽNIKA

na montáž

žalúzií a sietí,

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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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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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY

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

zasklievanie terásbalkóny rámové

hliník. prístrešky

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JARNÁ AKCIA

splátky od 98 €

splátky od 149 €

splátky od 49 €

splátky od 99 €

zimné záhrady 

balkóny bezrámové
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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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0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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0944 556 070

AKCIA
 -2

5%
 

do konca m
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MURÁROV
na výstavbu

rodinných a bytových
domov v Belgicku

PRIJMEME ucelené partie

g
Práca na živnosť
Práca na úkol (3.500 - 4.500 €/mes.)

slovensky hovoriaci kolektív
Nástup ASAP

olektív

Tel.: 0917  860  693
ZU-COM, s.r.o.
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