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Nádej zvykne trvať iba krátko

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

A to najmä a hlavne vtedy, ak sa spo-
ľahneme iba na nádej. Ak si myslíme, 
že stačí, že už to „asi máme“. Už sme 
sa toho „asi dožili“. Nie, iba to nestačí.

Nechcem hodnotiť prezidenta Bene-
ša, ktorý bol opätovne zvolený do úradu 
prezidenta Československa 19. júna 1946. 
Teda, pred 75 rokmi. Iba pripomínam, že 
aj vtedy sa naši predkovia tešili, že už je 
„po“, že všetko zlo sa skončilo, máme 
prezidenta, pamätáme sa, ako bolo po-
čas prvej republiky a teda, „bude fajn“.

Fajn bolo veľmi krátko. Iba do komu-
nistického prevratu v roku 1948. Pražský 
Václavák bol do posledného miesta plný 
nadšených budovateľov povojnovej re-
publiky. Bez výčitiek nadšených. Túžili 
po zmene, túžili po spravodlivosti, po-
koji, práci a slušnom živote. Spomienky 
na prvú republiku boli ešte celkom živé. 
Až prišiel jeden rečník a plamenným pre-
javom davu oznámil: „Práve sa vraciam 
z Hradu od prezidenta republiky. Dnes 
ráno som pánovi prezidentovi republiky 
podal návrh na prijatie demisie minis-
trov, ktorí odstúpili 20. februára tohto 
roku. A súčasne som pánovi prezidento-
vi navrhol zoznam osôb, ktorými má byť 
vláda doplnená a rekonštruovaná. Mô-
žem vám povedať, že pán prezident všet-

ky moje návrhy, presne tak ako boli po-
dané, prijal.“ Citácia z prejavu Klementa 
Gottwalda na Václavskom námestí 25. 
februára 1948. Z prejavu hlupáka so sil-
ným sklonom k alkoholizmu. Z prejavu, 
po ktorom sfanatizovaný dav takmer na 
pleciach vyniesol hlupáka so sklonom k 
alkoholizmu, notorického klamára a za-
kladateľa „našizmu“ v našich končinách 
až na Hradčany.

Povojnová polodemokracia v Čes-
koslovensku sa skončila. Komunisti , 
ich pohrobkovia a plagiátori ich mocen-
ských metód (a čohokoľvek, čo sa oplatí 
plagiovať) dokonale využívajú chyby 
svojich politických rivalov a konečný 
zápas presúvajú na ulicu. Nájde sa sila, 
ktorá by dokázala čeliť nastupujúcej to-
talite? Koľko rokov sa hľadala a či sa vô-
bec našla, na to odpoveď poznáme.

Stojí za to si pripomenúť nástup a 
pád Beneša. Nádej na demok-
raciu a pád demokracie. 
Pretože všetko je tak veľmi 
nápadne podobné!

Pekný týždeň, už fakt 
letný, vážení čitatelia.

S pozdravom



PK21-24 strana- 2

EKOOKIENKO / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
2

INZERCIA

 

PEZINSKO

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

Redakcia: Kollárova 12
 PEZINOK

Pezinok

Modra

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (18.210 domácností)

Vaša reklama

pezinsko@regionpress.sk

Slovenské jaskyne sú svetoznáme, 
ale menej sa vie o geoparkoch. Tieto 
územia slúžia vo svete ako moderný 
nástroj cestovného ruchu a nového 
spôsobu využitia voľného času. 

Ich cieľom je podporovať snahy o 
ochranu neživej i živej prírody, pre-
vádzkovanie zeleného cestovného ru-
chu a vzdelávanie verejnosti formou 
príbehov. Vďaka ministerstvu život-
ného prostredia (MŽP) sa Sieť sloven-
ských geoparkov rozšírila o Geopark 
Malé Karpaty. 

Prijatie Geoparku Malé Karpaty do 
Siete geoparkov SR je výsledkom dlho-
dobej snahy o vybudovanie geoparku 
podľa zásad organizácie UNESCO, a to 
iniciatívou zdola. Geopark Malé Karpa-
ty je dlhodobo budovaný na princípoch 
dobrých vzťahov, práce s verejnosťou a 
vzdelávaním mládeže. Nadšenie ma-
nažmentu geoparku sa pretavuje do 
dobre fungujúcej spolupráce s orgánmi 
štátnej a verejnej správy, vedeckými 
inštitúciami a neziskovými organizá-
ciami. Jiří Vitáloš, zástupca Geoparku 
Malé Karpaty zdôraznil, že geopark 
tvoria tri piliere - neživá príroda, živá 
príroda a kultúra. „Našou úlohou je 
priblížiť ich vzájomnú interakciu širo-
kej verejnosti,“ podčiarkol.

Komplikovaná geologická stavba 
Malých Karpát, vysoká geologická a 
biologická diverzita a nimi ovplyvnená 
kultúra sú zdrojom mnohých príbehov. 

Súčasťou územia je množstvo výni-
močných lokalít, počnúc hradnou ska-
lou na Devíne, cez Sandberg, Marian-
ku, banskú oblasť medzi Pernekom a 
Pezinkom, vinohrady na úbočí Malých 
Karpát, až po krasové oblasti v okolí 
jaskyne Driny a Plaveckého podhradia.

Geopark Malé Karpaty sa pripojil 
k etablovaným geoparkom UNESCO 
geoparku Novohrad - Nógrád, Ban-
skoštiavnickému geoparku a Bansko-
bystrickému geoparku.

MŽP podporuje zvyšovanie pove-
domia verejnosti o geoparkoch, ktoré 
sú územiami s výnimočnými geologic-
kými, prírodnými, či kultúrno-historic-
kými hodnotami. 

Viete, čo sú to geoparky?

» red

Vtipy
z oblasti IT

»Prečo Microsoft kúpil Sky-
pe keď si ho mohol stiahnuť 
zadarmo?

»Chlap si pofajčieva ciga-
retu a vyfukuje obláčiky 
dymu. Jeho priateľka sa 
naštve a vraví mu:
- Nevidíš, že je na krabičke 
napísané varovanie, že to 
škodí zdraviu!
A on na to:
- Láska, ja som programá-
tor. Nás nezaujímajú war-
ningy, ale len errory...

»Keď som mal 5 rokov, 
mama mi hovorila:
- Dávaj si na internete po-
zor. Sú tam zlí ľudia.
O 13 rokov mi došlo, že ja 
som tí „zlí ľudia“.

»Google je ako ženská. Ani 
nedokončím, a už si domýš-
ľa.

»Viete, že prvá zmienka o 
internete bola už v biblii? 
Vtedy keď Matúš povedal 

„rozhoď sieť“.                          

                          » redakcia
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

ŠENKVICE - obecný úrad
21.6. 2021

od 9.30 - 10.00 hod.

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT
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Karpatské námestie 7770/10A

831 06 Bratislava

PAUL

0948 868 148 

ÚDRŽBA TRÁVNIKOV, PORASTOV
AUTODOPRAVA DO 3,5 T 
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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RÁMOVÉ ZASKLENIE

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

TERASY−  ZIMNÉ ZÁHRADY
DREVO - HLINÍK - OCEĽ

SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov

PROMONT GLASS s.r.o.

0918 623 064OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk      www.promontglass.sk

Promont Glass sro
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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

ING. KUBAŠKA
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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Očakáva sa, že stúpne počet prepa-
dávajúcich žiakov. Nemusí to súvisieť 
iba so zavretím škôl. Neprospievajú-
ci žiaci sú aj výsledkom dlhodobej 
deštrukcie školstva politikou, ktorá 
degradovala vzdelávanie. 

Netreba však ignorovať aj fakt, že 
sa na vedomostiach odrazilo i zatvo-
renie škôl a online vzdelávanie, ktoré 
nebolo adekvátnou náhradou. Dnes 
sú školy otvorené, vrátila sa rutina: 
výklad - domáca úloha - písomka. Uči-
telia sa snažia dohnať zameškané, no 
zabúda sa na fixáciu učiva a na tvori-
vejšie metódy. Treba dodiktovať učivo a 
známkovať. Rezignovalo sa na pokojný 
priebeh vyučovania. Z rôznych strán 
počúvam, že sa píšu tzv. výstupné pre-
vierky, ktoré legislatíva nepožaduje. 

Žiaci do seba musia nalievať učivo. 
Akoby sa časť z neho nedala presunúť 
do ďalšieho školského roka! Rýchly vý-
klad učiva bez fixácie mohol ovplyvniť 
výsledky žiakov. Nemyslím na lajdá-
kov, ale na tých, ktorým to myslí po-
malšie alebo majú poruchu učenia.

Otázkou je, čo s prvákmi, ktorí ne-
zvládli čítanie, písanie. Prepadnutie by 
bolo najideálnejšie. Ibaže to je strata 
roka života. Isto, ponúkli sa letné školy. 
Dobrovoľné! Politici sa báli výnimočne 
skrátiť alebo zrušiť niektoré z prázdnin 
alebo nariadiť dochádzku do letnej 
školy. Preto sa zdá byť najľahšou ces-
tou prepadnutie za niečo, za čo dieťa 

nemôže.
Pätorka na 2. polrok nemusí zna-

menať opakovanie ročníka. Možno 
požiadať o opravnú skúšku, ak žiak 
neprospel z max. 2 predmetov. Potom 
sa musí v lete doučiť podľa okruhov 
skúšky od školy. Ak dostane známku 
lepšiu ako päť, tak ročník neopakuje. 
Na opravnej skúške môže byť po sú-
hlase školy prítomný aj rodič. Je teda 
možnosť, ako sa vyhnúť prepadnutiu. 
Ak má žiak na konci školského roka 3 
a viac pätoriek, pochybujem, že zlyhalo 
iba dištančné vzdelávanie. 

Ak sa na úroveň pätorky dostal 
žiak, ktorý má zvyčajne prijateľné vý-
sledky, je na škole, aby zohľadnila ne-
dostatky dištančného vzdelávania. Ne-
verím tomu, že učiteľ nedokáže žiaka 
diagnostikovať, nepozná príčiny jeho 
zlyhania a nevie nájsť riešenie, aby len 
tak neprepadol. Nemôžeme namiesto 
toho na žiakov tlačiť, naháňať ich a do-
háňať učivo na úkor kvality. Ak z tých-
to dôvodov žiak zlyhal, mali by rodičia 
zasiahnuť. Je možnosť odvolať sa voči 
známke do troch dní po vysvedčení. 
Predpokladá to však zvládnutie polroč-
ného učiva na komisionálnej skúške.

Epidemické opatrenia ohrozili 
psychiku našich žiakov, a preto treba 
mať stále na vedomí to, že sme zažili 
výnimočnú situáciu, ktorá sa rieši po-
kojne, s porozumením a ľudsky.      

Prepadnutí a ako neprepadnúť 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ

Tak, ako v letnom období by z hľa-
diska prevencie malo byť tabu kon-
zumovanie majonézových šalátov, 
o to viac je lepšie pridávať na jedál-
ny lístok šaláty zelené.

Hlávkový šalát je v lete súčasťou 
takmer každého zeleninového tanie-
ra, alebo aspoň vizuálnym spestrením 
našich pokrmov. Jeho hodnota je však 
väčšia ako len ozdobná, pretože obsa-
huje množstvo zdraviu prospešných 
látok.

Šalát objavili a kultivovali už starí 
Egypťania, využívali aj semená tejto 
zeleniny na výrobu olejov a neskôr ho 
spoznali aj Gréci a Rimania. V 18. sto-
ročí už bolo rozšírené jeho pestovanie 
po celej Európe. Dnes si môžeme vybrať 
z rôznych kultivarov hlávkového šalá-
tu – cukrový, červenkastý, kučeravý, 
svetlozelený, alebo tzv. ľadový šalá-
t.“Ukrýva sa v ňom množstvo vitamí-
nov – B1, B2, B6, B9, C, E, K a hodnotný 
je aj pre obsah železa, vápnika, sodíka, 
zinku, selénu, horčíka a draslíka. Jeho 
priaznivé účinky sa prejavia aj vďaka 
obsahu vlákniny“ hovorí Mgr. Blažová 
z Poradne zdravia.

Konzumácia šalátu nám môže po-
môcť pri tráviacich ťažkostiach, posilní 
náš imunitný systém, odstráni únavu, 
podporí okysličenie buniek, zabezpečí 
lepšie zužitkovanie bielkovín v našom 

organizme, posilní nervy a pre nízky 
obsah kalórií pomôže aj pri redukcii 
hmotnosti. Čím je šalát tmavší, tým 
viac obsahuje antioxidantov a tie za-
braňujú vzniku zápalových procesov.

Vitamín C a betakarotén v šaláte 
chráni a posilňuje naše cievy, zlepšuje 
prietok krvi a tým zabraňuje vzniku in-
farktu. Draslík prítomný v hlávkovom 
šaláte znižuje krvný tlak a výhodný 
pomer omega-3 a omega-6 mastných 
kyselín má priaznivý vplyv na zvyšo-
vanie hladiny HDL cholesterolu(„dob-
rého cholesterolu“) a zároveň na zníže-
nie hladiny LDL(„zlého cholesterolu“).
Je preukázané, že zelená zelenina zni-
žuje riziko vzniku diabetu 2. typu. Dô-
vodom je nízky glykemický index, 
ktorý nespôsobí vysoký nárast hladiny 
cukru v krvi.  

Nezabúdajte na konzumáciu 
hlávkového šalátu

» red  Zdroj: Fb RUVZ BA 587
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely - SERIÓZNA DOHO-
DA, 0908 205 521
»KÚPIM STARÝ PIONIER 
MUSTANG, STADION, SIMSON 
BABETA AJ POKAZENÉ NE-
KOMPLETNÉ, 0915 215 406.

»Dám do prenájmu 2-izb. 
byt v PK bez zvieracich mi-
láčikov, 0907 985 992.

»Prenajmem v Modre zá-
hradku,  0918 12 47 94.

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Predám lacno sklenené 
fľaše na víno, 0918 12 4794.
»Predám poháre na zavára-
nie 0,7l 0,33l, 0904 902907.

»Darujem malé mačiatka,  
0918 12 47 94.

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE, 
0944 724 181.

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

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 mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, PK zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

07 REALITY / iné    

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

12 DEŤOM    

11 HOBBY A ŠPORT   

SPOMIENKY
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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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Bola raz jedna nemocnica. Prežila ťaž-
ké časy, ale lekári, sestričky aj ostatní 
ľudia v  nej sa vždy snažili pomáhať 
svojim pacientom. 

V  areáli bolo ticho a  nesmeli tam 
vstupovať žiadne autá. Každý pondelok 
sa stretávali primári oddelení s  patoló-
gom a  riaditeľom a  vyhodnocovali po-
chybenia, ktoré sa prihodili, aby sa z nich 
poučili a  už sa neopakovali. Podobné 
stretnutia mali aj na svojich oddeleniach, 
kde sa snažili dodržiavať dohodnutý 
systém práce a pravidlá. V časoch socia-
lizmu si nemohli kúpiť všetky prístroje 
a  medikamenty zo západu, ale snažili 
sa študovať najnovšie metódy a postupy. 
Pacientov, ktorí nemohli prísť k lekárovi, 
navštevovali lekári doma. 

Prišla revolúcia a  padol komunistic-
ký režim. Ľudia si vydýchli a tešili sa, že 
v nemocnici budú najmodernejšie prístro-
je a lieky. Začala sa transformácia. Veľkú 
časť nemocnice rozkradli. Lekári s  poli-
tikmi privatizovali všetko, kde sa dalo 
zarobiť. Rozkrádalo sa aj na dodávkach 
predražených prístrojov, informačných 
systémov a iných službách pre nemocni-
cu. Areál sa zmenil na veľké parkovisko 
medzi ošarpanými budovami a pripomí-
na čínske trhovisko. Niektorí lekári praco-

vali na súkromnom aj na štátnom. Na tom 
prvom pacientom zinkasovali a  na tom 
druhom si to nechali preplatiť od štátu. 
Peniaze ovládli nemocnicu. Chýbali na 
liečbu pacientov a hromadili sa u bezcit-
ných špekulantov. Pacienti čakali v  ne-
konečných radoch na vyšetrenia a drahé 
prístroje boli už popoludní vypnuté. 

Zdravotné poisťovne si stavali honos-
né budovy a nemocnica chátrala. Mnohí 
lekári a sestričky stratili úctu a cit k pa-
cientom. Niektorým zaslepili oči peniaze, 
iní podľahli zúfalstvu z tohto neutešené-
ho stavu. Mnohí odišli radšej pracovať do 
zahraničia. Pacienti sa často pýtali, prečo 
si za tento neuveriteľný organizačný ne-
poriadok, kde sú ohrozované ľudské živo-
ty, musia platiť povinné zdravotné poiste-
nie. Niekedy si museli ešte priplácať – aj 
za to, že budú obslúžení v  plánovanom 
čase. A dávali úplatky. 
Môj otec kedysi riadil 
takúto nemocnicu. 
A  neskôr sa bál do 
nej ísť ako pacient. 
Bolo mu z  toho smut-
no. Mal šťastie. 
Zomrel doma.

Nemocnica

» Ján Košturiak

Pripomenieme si ich už tento ví-
kend. Ide o medzinárodný deň, ta-
kže sa považuje za výnimočný deň 
nielen na Slovensku, ale aj v mno-
hých ďalších krajinách na svete.

Tradícia Dňa otcov vznikla v mes-
te Spokane v štáte Washington, už v 
roku 1910. Američanka Sonora Smart 
Doddová si chcela uctiť všetkých ot-
cov, ako bol ten jej. Veterán občianskej 
vojny William Jackson Smart po smrti 
manželky musel vychovávať šesť detí 
sám. Sonora vnímala svojho otca ako 
hrdinu a hneď, ako sa dozvedela, že 
matky majú svoj sviatok, navrhla, aby 
podobný mali aj všetci otcovia. Prvá 
neoficiálna oslava sa konala v deň 
narodenín Sonorinho otca 19. júna 
1910. Popularita sviatku narastala a 
tretia júnová nedeľa sa postupne stala 
sviatkom všetkých otcov. V roku 1966 
prezident Lyndon Johnson podpísal 
prezidentské vyhlásenie, v ktorom 
určil tretiu nedeľu v júni ako oficiálny 
sviatok Dňa otcov.

V našich končinách sa mu zatiaľ 
nepripisuje veľká dôležitosť, ide žiaľ 
iba o symbolické pripomenutie. Z tejto 
kategórie sviatkov a symbolických dní 
sa u nás skôr oslavuje Deň matiek a Me-

dzinárodný deň žien. Otcovia sú v tom-
to ohľade ukrátení. A zjavne neprávom. 
Koľko otcov sa stará o neúplné rodiny? 
Koľkí muži pracujú, vychovávajú deti 
a udržiavajú v chode domácnosť aj po 
nejakom smutnom odchode manžel-
ky? Dnes už to nie je ako dávno pred 
možno stáročiami, že otec rodiny neve-
del ani namiešať vaječnú smaženicu. 
Mnohí učitelia by vedeli rozprávať, ako 
dokonale zaopatrené sú deti, o ktoré sa 
starajú iba otcovia.

Mnohí z nás otcov už nemajú. Mož-
no stojí za to zájsť navštíviť počas tohto 
víkendu miesto ich posledného odpo-
činku a zaspomínať s vďakou.

Dátum Dňa otcov nie je stále rov-
naký, nakoľko vždy pripadá na tretiu 
júnovú nedeľu. Tento rok mu teda patrí 
dátum nedeľa 20. júna 2021.

Deň, ktorý patrí otcom

» red
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 6. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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SLUŽBY, STAVBAPEZINSKO
9

20. júna 1976  
vo finále futbalových Majstrovstiev Európy v Belehrade zvíťazilo 
mužstvo Česko-Slovenska nad Nemeckom na pokutové kopy

Výročia a udalosti
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
ROBOTNÍKOV výroby expedície lisovne

NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV
KNIHÁROV
MECHANIKA
SKLADNÍKOV
ELEKTRONIKA, ELEKTRIKÁRA

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Požiadavky:

Mzda od 820 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022

 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !
OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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Stavebná spoločnosť 
HOT BUILDING s.r.o.  
www.hotbuilding.sk

2
5

Montážne práce v Rakúsku 
a v Nemecku

PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO 
POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK. 

Realizujeme: 
presklenné fassády  I  odvetrané fasády
sendvičové fasády a haly
montáž okien a dverí  I  priemyselná izolácia
zámočnícke práce 
kovovýrobu

0910 134 567   I  office@hotbuilding.sk

MZDA: 
2000€/ MES. + PRÉMIE
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

HRADEC KRÁLOVÉ

- OPERÁTOR VÝROBY

BRANDÝS NAD LABEM

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME  VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 

NA BEZPLATNEJ LINKE: 

PODMIENKA: UKONČENÉ 

STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 091
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VODIČ  
KAMIÓNA

3000€ - 3500€  brutto

Garancia od 2000€  netto

Základná znalosť nemeckého, 

alebo anglického jazyka

Nemecká pracovná zmluva

 Vybavíme všetko 

potrebné pre prácu 

Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené 

Stabilná celoročná práca

www.simon-fleisch.de 

job@simon-fleisch.de
+421 944 995 400

Práca 

v Nemecku
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HĽADÁME
SADROKARTONISTOV
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TEL.: +421 950 301 301 

SADROKARTONISTOV

- PRÁCA V NEMECKU

- UBYTOVANIE A DOPRAVA

  HRADENÉ FIRMOU

- 11 - 14  EUR /HOD.

- ZABEZPEČENIE NÁRADIA 

  A FIREMNÉHO AUTA

- PRÁCA NA TPP ALEBO 

  NA ŽIVNOSŤ


