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PEZINSKO
č. 25 / 19. jún 2020 / 24. ROčnÍK

 stavebné, demolačné a výkopové práce, drenáže
 realizácia plochých striech FATRAFOL, SIKA
 realizácia zelených striech (extenzívne)
 realizácia šikmých striech BRAMAC, TONDACH
 klampiarske práce, hydroizolácie
 zatepľovanie striech, fasád

0904 097 200 aj na splátky

STAVEBNÁ FIRMA REALIZUJE
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0903 737 447

Ponuka prác MINIBAGROM,
UNC a AVIOU 3 t. sklápač

· výkopové práce: 
  šírka 30 a 60 cm do hĺbky 2,1 m
· úpravy terénu
· obkopávanie  základov
  pre izolácie
· rozbíjanie betónu

0903 319 82828
www.fabi.sk

Minibager pri svojej
váhe 1600 kg prejde
otvorom šírky 1m
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 Ušetrite až polovicu !!!
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   Maľujete, staviate, či rekonštruujete Váš dom, byt 
alebo chatu?
    Chcete nakúpiť  za najnižšie ceny a pritom mať ši- 
roký výber ako vo veľkých obchodných centrách?
    Navštívte špecializovanú diskontnú predajňu Farieb 
a lakov a presvedčte sa sami, že tam nájdete všetko čo 
potrebujete. Za ceny o 30-50% nižšie ako v ob- 
chodných centrách. Načo platiť inde viac?
     Vašim známym dávajú v obchode zľavy a Vám nie?  
V tejto predajni sú okrem nízkych cien zľavy až  do 10% 
pripravené práve pre Vás. Navyše ku každému nákupu 

nad 49,-EUR dostanete osviežujúci darček.
    Odborné poradenstvo je samozrejmosťou. Príďte sa  
presvedčiť,  cieľom  tejto  predajne  je  šťastný a spo- 
kojný zákazník.

Bratislavská 85, PEZINOK, tel.: 033/642 20 27, www.vasdomfarieb.sk
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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

7

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,70 € / ks
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Pezinok
Bratislavská 85

po - pia 800 - 1800

sobota  800 - 1300

Všetko pod jednou strechou ...
•  vŕtačky, náradie, elektro. a vodoinštalačný materiál
•  záhradná technika - kosačky, krovinorezy, vyžínače
• motorové a chrbtové postrekovače, rosiče
• osivá, semená, hnojivá, substráty, postreky
• záhradné doplnky, kvetináče 
• domáce potreby, dekorácie

á 85

- 1800

- 1300

... a za najlepšie ceny
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Výmena tesnenia
a oprava

všetkých druhov
a typov

OKIEN
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KADERNÍCTVO
David JANAS

0915 897 483
david.janass@gmail.com

Na Bielenisku 4, Pezinok
(nájdete ma v priestoroch

Kaderníctva Vlások)
EXKLUZÍVNA VLASOVÁ KOZMETIKA

51
-0

06
7

51
-0
02
3

ELEKTROINŠTALÁCIE
bleskozvody, prípojky, revízie

0903 908 807
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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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 PONÚKAME  VÁM  VYPRACOVANIE:
 Energetickú certifikáciu budov,  viď Zákon

      č. 555/2005 Z.z. a tiež Vyhl. 35/2020 Z.z. Vyhl. 55/2020 Z.z.
 Energetický audit budovy,  celého podniku:

      viď Zákon 476/2008 Z.z., Zákon 321/2014 o energetickej
      efektívnosti, Vyhl. 179/2015 o energetickom audite

 Miestne prevádzkové predpisy
      pre vyhradené technické zariadenia plyn, tlak,
      viď. Vyhl. 508/2009 Z.z. a tiež STN 38 6405

 Stanovíme Vám hodnotu  
      strojných zariadení v zmysle Vyhl. č. 492/2004 Z.z. inf
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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
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Pokládka,
dovoz

- 30% zľava
na koberce 200x290 mm

- 40% zľava
na všetky shyggy koberce

Akcia

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

otvorené:
po-pia: 800 - 1700

         so: 900 - 1300

www.slovakiatap.sk

KOBERCE - PVC

JARNÝ VÝPREDAJ
    na kusové koberce zľava 
                                   (do vypredania zásob)

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

Akcia -40%
-50%na zbytkové koberce zľava
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Grinava, Pezinok, Báhoň, 
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Modra, Svätý Jur, Viničné, 
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pezinsko@regionpress.sk
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Pezinok
Modra

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko
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DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
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DISTRIBÚCIA (18.210 domácností)

21. júna 1991   
posledný železničný transport opustil Česko-Slovensko, čim sa 
skončil odsun okupačných vojsk po 23 rokoch ich pobytu.

Výročia a udalosti

Chuť začať

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Niekedy sa vraví – a to je asi častej-
šie – odvaha začať. Ale zostaňme pri 
tej chuti. Podľa mňa je dôležitejšia. V 
podnikaní.

Roky som tam kupovával priesad-
ky, nejaký ten substrát, občas postrek. 
Tak, cestou z potravín. Tento rok sa 
o zákazníkov začal starať už aj jeden 
mladík, niekdy obsluhoval zákazníkov 
úplne sám. Lenže – sezóna priesad je za 
nami a čo ďalej?

Nedávno sa objavil v ponuke me-
lón. S celkom dobrou cenou, ak porov-
návam veľké reťazce, ale s oveľa chut-
nejšou farbou na reze. Netrvalo dlho 
a zrazu chodím okolo krásne aranžo-
vanej čerstvej zeleniny. Tí starší z nás 
sa pamätajú, ako sme počas letných 
dobrodružných ciest k Balatonu či ďa-
lej k Čiernemu moru obdivovali predaj 
zeleniny a ovocia v Maďarsku. Krásne 
vyložená, vyumývaná, v debničkách 
priam na výstavu. No a toto sa zjavilo 
mne pred očami toť cestou z miestneho 
obchodíku. A kol toho kmitajúci dvaja 
usmiati mladí ľudia. On mladík a ona, 
mladá žienka. „Terminál“ ešte nemá-
me, znie odpoveď na možnosť platenia 
kartou. Ale mali tri druhy zemiakov, 
mladú karotku, zeleninu veľmi chutné-

ho výzoru a rajčiny, ktoré určite nedo-
zrievali v chladničkách a kamiónoch, 
ale niekde v neďalekom skleníku, alebo 
už aj na slnku.

Potešil som sa, štyri čísla od brán-
ky vznikla ponuka čerstvej zeleniny a 
ovocia. A nad tým a okolo toho dvaja 
mladí usmiati ľudia. S chuťou pustiť sa 
do nového projektu. V obci, kde doteraz 
existoval iba monopol v tomto segmen-
te. Skúšajú podnikanie a ja im veľmi že-
lám, aby sa rozbehli. Skúšajú totiž pres-
ne to, na čo nie sme u nás na Slovensku 
zvyknutí. Ponúkať kvalitu z regionálnej 
produkcie na malom vidieckom trhu.

Jedného (a dúfam, že nielen) zá-
kazníka už majú. No nebudem predsa 
sadať do auta a nepôjdem do okresného 
mesta do hypermarketu, keď môžem 
v teplákoch vybehnúť na dve minúty 
o štyri domy vedľa a nakúpiť do práve 
variacej sa polievky to, čo mi 
do nej ešte chýba.

Nájdime chuť, dobre, 
aj tú odvahu a začnime. 
Vždy je to lepšie ako čakať 
na lepšie časy a podpo-
ru.

Veľa šťastia 
vám v tom želá

Od 1. júla 2020 sa mení výška život-
ného minima pre jednu plnoletú fy-
zickú osobu z 210,20 eur mesačne na 
214,83 eur mesačne. 

Sociálna poisťovňa bude od júla 2020 
väčšine dôchodcov, ktorým z dôchodku 
vykonáva exekučné zrážky, poukazovať 
vyšší dôchodok. Spôsobí to zvýšenie mi-
nima, ktoré musí dôchodcovi po vykona-
ní zrážok zostať a ktoré predstavuje 100 
percent životného minima.

Do 30. júna 2020 predstavuje životné 
minimum pre jednu plnoletú fyzickú oso-
bu 210,20 eur mesačne. Základná výška 
pre dôchodcu ako povinného je 100  per-
cent životného minima, teda 210,20 eur 
mesačne. Po zmene životného minima od 
1. júla 2020 to bude viac - 214,83 eur me-
sačne. Základ pre každú osobu, ktorej dô-
chodca poskytuje výživné, je 50 percent 
životného minima a od 1. júla 2020 sa 
suma zvýši na 107,41 eur mesačne (pred-
tým 105,10 eur mesačne). Osobitne je sta-
novené základné minimum, ktoré musí 
dôchodcovi zostať vtedy, ak je zrážka z 
dôchodku výživným na maloleté dieťa.

Zvýšenie životného minima môže 
mať za následok aj ukončenie vykoná-
vania exekučných zrážok z dôchodku. 
Ide o situáciu, keď je dôchodok nižší ako 
minimum, ktoré musí dôchodcovi po 
vykonaní zrážok zostať. Neznamená to 
však, že exekúcia zanikla. Exekúcia na-
ďalej existuje, len sa z nej nevykonávajú 
zrážky z dôchodku. O samotnej exekúcii 

a vykonávaní zrážok z dôchodkovej dáv-
ky nerozhoduje Sociálna poisťovňa, ale 
príslušný exekútor.

Predčasný starobný dôchodok
Jednou z viacerých podmienok vzniku 

nároku na predčasný starobný dôchodok 
je to, že výška predčasného starobného 
dôchodku ku dňu, od ktorého poiste-
nec žiada o jeho priznanie, presahuje 
1,2-násobok životného minima pre jednu 
plnoletú fyzickú osobu alebo ak si pois-
tenec sporil v II. pilieri, súčet predčas-
ného starobného dôchodku z I. piliera 
a predčasného starobného dôchodku z 
II. piliera je vyšší ako 1,2-násobok život-
ného minima. Od 1. júla 2020 nárok na 
predčasný starobný dôchodok vzniká od 
257,80 eur mesačne (do 30. júna 2020 je 
to 252,30 eur).

Zmena od 1. januára 2021
Zmena výšky životného minima, kto-

rá nastane od 1. júla 2020, bude mať s 
účinnosťou od 1. januára 2021 pozitívny 
vplyv aj na výšku garantovaného mini-
málneho dôchodku. Najnižšia hranica 
minimálneho dôchodku, za 30 rokov 
obdobia dôchodkového poistenia, sa 
zvýši zo súčasných 334,30 eur mesačne 
na 360,40 eur mesačne. Súčet dôchodko-
vých príjmov poistenca, ktorý má aspoň 
30 rokov obdobia dôchodkového poiste-
nia, teda od 1. januára 2021 nebude nižší 
ako 360,40 eur mesačne.

Zmeny vo výške dávok od júla

» Zdroj: SP

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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0915 720 655
aj na splátky

STAVEBNÁ FIRMA REALIZUJE
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 stavebné, demolačné, výkopové práce, drenáže
 hydroizolácie
 murárske a obkladačské práce, sádrokartón
 zatepľovanie fasád
zámková dlažba
altánky, prístrešky
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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
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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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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 6. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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Veľa ľudí pozná princíp Vilfreda Pare-
ta, ale len niektorí sa ním riadia. 

Všeobecne hovorí, že 80 percent ná-
sledkov vzniká z 20 percent príčin. Pod-
nikatelia by sa mali zamyslieť nad tým, 
že 80 percent ich zisku pochádza iba z 20 
percent ich produktov. Keď sa pozrieme 
na procesy a činnosti ľudí v podniku, tak 
20 percent z nich vytvára 80 percent hod-
noty. Keby sme sa venovali iba týmto čin-
nostiam, mohli by sme pracovať iba jeden 
deň v týždni a dosiahli by sme 80 percent 
z plánovaných výsledkov. Alebo dva dni a 
dosiahli by sme 160 percent. 

Poznám veľa ľudí, ktorí pracujú veľa 
a ich výsledky sú slabé - nevedia rozlišo-
vať dôležité veci. Schopnosť vidieť dôleži-
té veci, je dôležitejšia ako schopnosť veľa 
pracovať. V mnohých slovenských firmách 
chcú mať svoj vlastný produkt. Tak si ho 
vyvinú a vyrobia. A majú vlastný produkt 
- vo vitrínke pre návštevy alebo v sieni 
slávy. Pri mnohých produktoch platí tiež 
pravidlo 80/20 – 80 percent sú náklady na 
budovanie značky, marketing a predaj a 20 
percent náklady na vývoj a výrobu. 

Prečo sú niektoré produkty alebo pro-
jekty úspešné a iné nie? Väčšina úspeš-
ných riešení je výsledkom spolupráce 
špičkových odborníkov a neúspešné rie-

šenia (je ich viac ako 80 percent) sú často 
výsledkom pokusov a omylov ľudí, ktorým 
chýbajú znalosti, skúsenosti, vytrvalosť, 
alebo túžba po dokonalosti. Tak, ako 
majú niektorí ľudia schopnosť zamerať sa 
na najmenej dôležité činnosti, poznám aj 
mnohých, ktorí chcú ušetriť na tom, že si 
vyberú najlacnejších učiteľov, poradcov 
alebo dodávateľov. A dostanú to, čo si ob-
jednali - dvadsaťpercentnú hodnotu. 

Otec Vladimír, prior Benediktínov, 
nám tento týždeň hovoril príbeh o podni-
kateľovi, ktorý prišiel do neba a chodil tam 
po veľkom obchode, kde mali krásne veci 
za dobré ceny. Celý rozradostený hovorí 
anjelovi pri pokladni: „Tvrdo som praco-
val a dobre som šetril, teraz si tu môžem 
kúpiť, čo chcem.“ Anjel sa usmial a hovorí: 
„Lenže tu sa neplatí peniazmi, ktoré si na-
zhromaždil, ale iba tými, ktoré si rozdal.“ 
Koľko času venujeme 
zbieraniu darov pre 
seba a koľko obdaro-
vaniu druhých? Tam 
hore budú možno Pa-
retove pravidlá tohto 
sveta otočené nao-
pak.

80/20

» Ján Košturiak
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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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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

ING. KUBAŠKA

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908 205 521.

»Dám do prenájmu 1,5 izb. 
byt vo Sv. Juri, kompl. za-
riad., cena dohodou, 0903 
754 221.
»Dám do prenájmu 2-izb. 
byt, PK ul. Drobiševa, za-
riadený komplet, v bytovke 
2.posch., 0918 700 249, po 
16:00 h.

»Predám ornú pôdu v Bud-
mericiach 0902 192 512.
»Predám stavebný poze-
mok Modra Harmónia Uher-
ská, 700 m2, 0911 919 480.

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Predám výhodne nové 
dvierka na kuchynskú lin-
ku, rôzne, 0919 17 62 33.

»Predám jačmeň 25 q, 0918 
543 948.

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

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    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

09 DOMÁCNOSŤ    

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

VLHNE VÁM DOM?

0902 416 560
0910 322 544 www.dombezvlhkosti.sk 78
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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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Pri odbere so sebou vám dáme 20% zľavu
na celú objednávku. Ak nemôžete prísť,
tak vám hostinu radi privezieme domov.

Dostali ste chuť na husaciu hostinu?
Pripravíme vám pečenú húsku, fantastickú husaciu pečienku, čerstvé lokše,
domácu polievku a ďalšie chuťovky z našej domácej kuchyne a samozrejme
aj iné delikatesy, ktoré si môžete vychutnať na našej záhrade s detským rajom

Gurmánsky Grob Chorvátska 41
Slovenský Grob

Objednávajte na čísle: 0903 450 453, 0905 200 818
Menu nájdete na stránke: www.GurmanskyGrob.sk

. .)

• LETNÁ ZÁHRADA

• RODINNÉ POSEDENIE

• TEAMBUILDINGY

• OSLAVY, SVADBY

• DETSKÝ RAJ
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Aké práva má obeť v trestnom konaní?  
Ako a kde sa domáhať odškodnenia?

Od 1. januára 2018 sa stretávame v 
našom právnom poriadku s pojmom 
obeť trestného činu. Tento pojem bol do 
právneho poriadku zavedený osobitnou 
právnou úpravou a to zákonom o obe-
tiach trestných činov. Týmto zákonom 
sa nám podarilo transponovať smernicu 
EÚ a rozšíril sa okruh osôb ktoré v zmysle 
Trestného poriadku vystupujú ako poško-
dené osoby.

Obeťou trestného činu sa v zmysle 
predmetného zákona rozumie fyzická 
osoba, ktorej bolo alebo malo byť trest-
ným činom ublížené na zdraví, spôsobe-
ná majetková škoda, morálna alebo iná 
škoda alebo boli porušené, či ohrozené jej 
zákonom chránené práva alebo slobody. 
Ďalej je to aj príbuzný v priamom rade, 
osvojiteľ, osvojenec, súrodenec, manžel a 
osoba, ktorá žila v čase smrti v spoločnej 
domácnosti s osobou, ktorej bola trestným 
činom spôsobená smrť. Zákon o obetiach 
trestných činov vymedzuje aj okruh ob-
zvlášť zraniteľných obetí, medzi ktoré 
zaraďujeme osobu mladšiu ako 18 rokov-
-dieťa, osobu staršiu ako 75 rokov, osobu 
so zdravotným postihnutím. Ďalej je to na-
príklad obeť trestného činu obchodovania 
s ľuďmi, trestného činu týrania blízkej oso-
by a zverenej osoby  a obeť iného trestného 
činu, ktorá je vystavená vyššiemu riziku 
opakovanej viktimizácie (ujmy, ktorá obeti 
vznikla v dôsledku pokračujúceho kona-

nia páchateľa). 
V  rámci garantovaných  práv v  trest-

nom konaní  majú obete  v prvom rade prá-
vo na poskytnutie informácii, ktoré majú 
byť poskytnuté zrozumiteľným spôsobom. 
Ďalej je to právo na poskytnutie odbor-
nej pomoci, ktorú delíme na  všeobecnú 
odbornú pomoc obeti a špecializovanú 
odbornú pomoc obzvlášť zraniteľným 
obetiam. Pod odbornú pomoc zaraďujeme 
najmä psychologickú pomoc, poradenstvo 
týkajúce sa rizika a predchádzania opa-
kovanej viktimizácii. Právnu pomoc na 
uplatnenie práv obete či sprostredkovanie 
poskytovania sociálnych služieb v zaria-
dení núdzového bývania a špecializova-
ného sociálneho poradenstva, ak život 
alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je 
bezprostredne ohrozené.

Odškodnenie je právo obete ktoré sa 
uplatňuje v  adhéznom konaní,  ktorým 
sa rozumie jednorazové finančné odškod-
nenie osoby, ktorej bola v dôsledku úmy-
selného trestného činu spôsobená ujma 
na zdraví. O odškodnenie môže písomne 
požiadať obeť násilného trestného činu a 
poskytuje ho štát, respektíve o poskytnutí 
odškodnenia rozhoduje a odškodnenie vy-
pláca Ministerstvo spravodlivosti SR.  

Kto všetko je  obeťou Trestného činu? 

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Vajanského 25, Pezinok
033/643 29 47

Vajanského 25, Pezinok

033/643 29 47
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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 !
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Záhradkárstvo Dráb, Dukelská 4986, Bernolákovo
  Tel.: +421 948 447 001, e-mail: zahradkarstvodrab@gmail.com

Vrátane 

atypických 

rozmerov!

/zahradkarstvo-drab/zahradkarstvodrab
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PREDAJ A
S INŠTALA NÝM MATERIÁLOMwww.absol.sk

PREDAJ A
S INŠTALA NÝM MATERIÁLOM

PEZINOK, Silvanová 2/A
tel./fax: 033/645 31 61, 0918 620 835, e-mail: absol@absol.sk

  VITOCLIMA 300�S

Už dnes myslite na letné horú avy ...

... schla te sa s klimatizáciou

VITOCLIMA 200�S

za superceny

... schla te sa s klimatizáciou

PEZINOK, ul. Šenkvická 14/U
 0918 620 835, e-mail: absol@absol.sk, www.absol.sk

VITOCLIMA 200-S - už aj s ovládaním cez WIFI
VITOCLIMA 300-S - už aj s ovládaním cez WIFI
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA
78
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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

Pánske obleky
už od 129,-

Slovenské obleky OZETA neo
NOVINKA

Slovenské obleky
vyrobené v
OZETA neo
- obleky, saká, nohavice,
  košele, viazanky
- tri ká, mikiny
- bezplatná úprava
  zakúpených odevov

eky

e,

BEZ OBALOV

FARMÁRSKY KOŠÍK

OC MONAR 

www.farmarskykosik.sk

 
KRAVSKÉ SYRY 

 A JOGURTY

KVÁSKOVÝ  

ŠALÁTY 

VÝROBKY  
 

ŠUNKY  
 

MÄSO
 

 

aj
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OC PLUS
HOLUBYHO 28, PEZINOK
www.farmarskykosik.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

júna

51
-0

05
9

-18%
exteriérové

rolety
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pezinsko@regionpress.sk

0905 593 810

Do Múzea holokaustu by sa mal ísť 
pozrieť každý  - povedala po návšte-
ve Serede ministerka kultúry Natá-
lia Milanová.

Zvyšovanie návštevnosti kultúr-
nych inštitúcií a užšie prepojenie kul-
túry so vzdelávaním boli hlavnými 
témami návštevy ministerky kultúry 
Natálie Milanovej v Múzeu holokaustu 
v Seredi. Múzeum holokaustu, ako sú-
časť Slovenského národného múzea – 
Múzea židovskej kultúry, popri klasic-
kých výstavách prináša aj vzdelávací 
program a podujatia pre školy, pedagó-
gov aj verejnosť.

„Návšteva tohto múzea bola pre 
mňa jednou z najemotívnejších. Slo-
vami sa nedá opísať všetko, čo sa odo-
hráva v mojej mysli, v mojom srdci,“ 
povedala vo štvrtok po návšteve múzea 
ministerka kultúry Natália Milanová.

V období 2. svetovej vojny boli v 
Seredi, Novákoch a vo Vyhniach vy-
budované pracovné a koncentračné 
tábory pre Židov, odkiaľ vypravovali 
deportačné vlaky do koncentračných 
táborov na územia okupované nacis-
tami. Väčšina deportovaných Židov sa 
domov už nikdy nevrátila. Táborové 
objekty v Novákoch a vo Vyhniach sa 
nezachovali. Preto tábor v Seredi pred-
stavuje jediný zachovaný autentický 
pracovný a koncentračný tábor z ob-
dobia druhej svetovej vojny na území 
Slovenskej republiky.

Múzeum holokaustu otvorili 26. 
januára 2016. V areáli sa nachádza päť 
budov – pôvodných barakov, v ktorých 
sú vystavené dobové dokumenty, fo-
tografie a predmety súvisiace s prena-
sledovaním Židov na území Slovenska. 
Jedným z vystavených artefaktov je do-
bytčí vagón, ktorý slúžil na deportácie 
do koncentračného tábora Auschwitz.

„Sú miesta, kam by sa mal ísť po-
zrieť každý a určite by som túto návšte-
vu odporúčala žiakom či študentom s 
ich učiteľmi.  Nikdy nesmieme zabud-
núť a nikdy nesmieme dopustiť, aby sa 
niečo také opakovalo. Vďaka múzeu. 
Vďaka ľuďom, ktorí ho vytvorili. Vďaka 
tým, ktorí v ňom pracujú ,“  dodala na 
záver ministerka.

Miesta, ktoré by mal navštíviť každý

» red

Vtipy 
týždňa

» Keď som bol malý, bál 
som sa tmy. Dnes, keď vi-
dím účet za elektrinu, bojím 
sa svetla.

» Aj veriaci môže neveriť. 
Napríklad pri pohľade na 
svoju malú výplatu povie:
- Neverím vlastným očiam!

» - Kto nemá zmysel pre 
vtip, zaslúži si, aby si z 
neho strieľali.
To je pravda, ešte som nevi-
del vtipné delo.

» Nápis na náhrobku 
predavačky z novinového 
stánku: 
Prídem o chvíľu!

» Netrpezlivý hosť hovorí 
čašníkovi:
- Prineste mi roštenku, pro-
sím! Ale občas mi pošlite z 
kuchyne pohľadnicu, aby 
som vedel, že ešte žijete!

» - Mišo, prečo si stále na-
chladnutý?
- Vediem studenú vojnu.

» Marienka volá Jankovi a 
hovorí.
- Janíčko, príď večer k nám, 
nikto nebude doma.
Janko sa oholí, vymydlí, 
ide k Marienke, zazvoní a... 
nikto nie je doma.

» Rozprávajú sa dve ka-
marátky:
-Predstav si, bola som s 
Mirom týždeň na lyžiach v 
Alpách.
- A bolo veľa snehu?
-Ja ti ani neviem...

» - Chcela by som si vyskú-
šať tie šaty vo výklade.
- Nech sa páči, ale predsa, 
nebolo by to lepšie v ka-
bínke?

» - Ferko, kamarát môj, 
kde si bol tak dlho, skoro 
rok som ťa nevidel.
- Bol som v kóme.
- Ty sa máš, teba žena pustí 
všade.

» - Otec, je to pravda, že 
Edison vymyslel prvý hovo-
riaci prístroj?
- Nie, prvý vymyslel Pán 
Boh, ale ten Edisonov bol 
prvý, ktorý sa dal aj vyp-
núť.

» Jedna krava sa pýta 
druhej:
- Nebojíš sa choroby šiale-
ných kráv?
- Hihihihihihihi....NIE......lebo 
ja som lienka.

                     » redakcia
  

Citáty
leto-dovolenky

» „Zlý politik sľubuje úrod-
né leto - dobrý zariadi do-
statok kombajnov.“ 
Pavel Kosorin, český humo-
rista 1964.

» „Človek sa líši od živočí-
chov azda už len tým, že na 
juh putuje v lete.“ 
Milan Kenda, 1937.

» „Ak sú horúčavy s ko-
mármi, zdržiavajte sa pri 
ľuďoch, ktorí sa ustavične 
oháňajú svojimi zásluha-
mi.“ 
Milan Kenda. 1937.

» „Rodinná dovolenka je 
pokračovaním manželskej 
vojny na inom území.“ 
Gabriel Laub, český esejista 
a publicista 1928 – 1998.

» „Dovolenka je čas, ktorý 
pracovníkom pripomenie, 
že podnik pokojne môže 
fungovať aj bez nich.“ 
Earl Wilson, americký novi-
nár 1907 – 1987.

» „Život je ako dovolenka. 
Buď ju preležíme, prespíme, 
alebo si ju užijeme.“
(neznámy autor)
                » redakcia
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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

OŠETROVATEĽ HYDINY
na farmu ČASTÁ
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MACH HYDINA BUDMERICE s.r.o.
príjme pracovníka s nástupom ihneď

do trvalého pracovného pomeru na pozíciu:

Kontakt pre záujemcov: telefón: 0940 544 344
                            e-mail: dominika.hyndicka@gmail.com

NÁPLŇ PRÁCE:
• kompletná starostlivosť o kŕdeľ hydiny
PONÚKAME:
• prídel hydiny a vajec za výhodné zamestnanecké ceny
• výhodné platové podmienky
• odmeny za neabsenciu
• stravné lístky v hodnote 3,85€
• odmena za ukončený turnus
• dovoz a odvoz z práce zabezpečíme
PLAT:  580 - 1100 €/mesiac
                

0905 150 5555

Prijmem
predava a
/predava ku
na prevádzku
zmrzliny vo Vini nom
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H Ľ A D Á M E
samostatnú, vitálnu
upratovačku

- chyžnú
s organizač. schopnosťami,

do prevádzky na
Zochovej chate.

0948 883 040
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obchodný / kancelársky
priestor - 45 a 36 m2

v centre PK, Kollárova ul.

DÁM DO
PRENÁJMU

0903 151 848
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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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MACH HYDINA BUDMERICE s.r.o,
900  86  Budmerice

príjme pracovníka s nástupom ihneď
na trvalý pracovný pomer na pozíciu:

ZOOTECHNIK
na farmu do Častej

Brutto nástupný plat:
980-1500 € + motivačné ohodnotenie
Požiadavky:
- minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou,
- vysokoškolské vzdelanie I.stupňa,
- vysokoškolské vzdelanie II.stupňa
Informácie o pracovnom mieste:
- starostlivosť o živočíšnu výrobu podniku
  (odchov mládok, rodičovský chov),
- manažovanie pracovného tímu,
- odmeny za neabsenciu,
- stravné lístky v hodnote 3,85€

Kontakt pre záujemcov: telefón: 0940 544 344
                            e-mail: dominika.hyndicka@gmail.com
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UPRATOVACIA SLUŽBA
hľadá do tímu

pani / slečnu
na upratovanie

domácností a firiem - TPP.
Bezúhonná, spoľahlivá,

ústretová.
0903 775 133  

 

Účelové zariadenie
Kancelárie NR SR

Častá - Papiernička
ponúka

pracovnú pozíciu na TPP

e-mail:
castapapiernicka@nrsr.sk

tel: 033/649 51 82-83
24
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samostatný
ČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA
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p r i j m e  d o  p r a c o v n é h o  p o m e r u  n a  p o z í c i u :

VODIČ na vozidlá do 3,5t
na vykonávanie služieb pre mesto Pezinok
Mzda B: 5,50 € / hod., Termín nástupu: ihneď

Požiadavky: vodičský preukaz sk. B

Žiadosti so životopisom zasielajte na adresu:
Marius Pedersen, a. s., Viničnianska cesta 25, Pezinok 902 01, alebo

e-mail: glova.i@mariuspedersen.sk, Mgr. Glova, 0903 230 333
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Slovenská Gra�a a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygra�ckého priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
ROBOTNÍKOV
NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV
KNIHÁROV

Požiadavky:

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

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

Mzda od 820 € - 1 500 €

22. júna 1941   
napadlo nacistické Nemecko Sovietsky zväz, vznikol východný 
front, označovaný aj ako Veľká vlastenecká vojna.

Výročia a udalosti
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu :

· 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 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

Kontaktujte nás:
distribucia.pk@regionpress.sk

0905 963 035

HĽADÁTE
ĽUDÍ?
zamestnancov
alebo živnostníkov?
Inzerujte v rubrike
Zamestnáme Vás!

Kontaktujte:
0905 593 810, 0905 963 035


