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Možno to poznáte, ak nie, patríte medzi 
menšinu šťastlivcov. Človek sa nesmie 
stať majetkom iných ľudí.

Predmetom ich bežnej každodennej 
potreby. Osobnej potreby. V živote som 
stretol a rozprával sa s mnohými dobrák-
mi, ktorí v tom svojom bytí nemysleli iba 
na seba. Snažili sa vždy v rámci vlastných 
schopností a možností pomôcť iným, naj-
mä – a to je najväčšia chyba – domnelým 
priateľom. Aj to asi poznáte – vy máte po-
cit, že robíte niečo pre priateľov a pritom to 
priatelia nie sú, iba vás využívajú, koľko sa 
dá a tak dlho, ako sa dá. Je to jedna z naj-
hlúpejších ľudských vlastností, o ktorej sa 
nikde nepíše ani nehovorí. Rozdávanie sa. 
Nie, nepíšem o charite, nepíšem o pomoci 
núdznym, to je pravý opak toho, na čo te-
raz myslím. Ide o „vychádzanie v ústrety“ 
tým, o ktorých si z nejakého prapodivného 
dôvodu myslíte, že si to zaslúžia, že sa to 
patrí, že tak by to malo byť. A oni vás iba 
zneužívajú, využívajú, vyciciavajú, začí-
najú si vás a vaše možnosti privlastňovať, 
automaticky nárokovať, jedným slovom – 

parazitovať na vás. Ak napríklad tie vaše 
možnosti stratíte, zmeníte pre nich výhod-
nú vašu pozíciu, ste pre nich už len vzduch. 
A ozvú sa vám s „láskavým“ slovom opäť 
až vtedy, keď vás ešte nejako môžu žmýkať.

Dávajte si pozor a zvažujte! Mnohí ste 
sa, hoci o tom ani netušíte, stali majetkom 
iných. Bezodplatne. Niekedy dlhodobo, 
inokedy účelovo jednorazovo. Zrazu iba 
zisťujete, že ste niekomu povinní to a tam-
to, že ten niekto vás iba tak, bez akejkoľvek 
reciprocity zaradil medzi svoje každoden-
né benefity.

„Nič som nenadobudol ľahko. Každá 
vec ma stála tvrdú prácu. Nehľadaj ľahké 
cesty. Tie hľadá toľko ľudí, 
že sa po nich nedá prísť 
nikam.“ – Tomáš Baťa. To 
je moja útecha. Vaši nado-
búdatelia nedôjdu nikam, 
vybrali si nepriechodnú 
cestu.

Pekný, už aj 
februárový týž-
deň vám želá

Nikdy sa nestať majetkom!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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HODINOVÝ MANŽEL
   ➢ murárske práce

➢ voda ➢ elektrika 0908 698 322
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prijíma objednávky na PREDAJ HYDINY

Predajňa Kŕmnych zmesí v Budmericiach

Nájdete nás: Budmerice, nám. R.Fábryho

Bližšie info: 0948 256 789         Kŕmne zmesi Budmerice

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 februára je možnosť objednania: 1-dňových
brojlerkov ROSS 308, 2-týž. brojlerových
káčat a húsat a 6-týž. moriakov typu BIG 6.

... tešíme sa navašu návštevu

Riaditeľstvo Gymnázia

v Pezinku oznamuje,

že v školskom roku 2022 / 2023 otvára:

Termín podania prihlášky pre všetky odbory:
20. marec 2022

jednu triedu osemročného štúdia
s počtom žiakom 30

jednu triedu bilingválneho

päťročného štúdia
s počtom žiakom 28

jednu triedu štvorročného štúdia
s počtom žiakom 28
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Slovakia TAP s.r.o.
PEZINOK

Bratislavská 85
(vo dvore 130m)

www.slovakiatap.sk
Pokládka,
dovoz

- metrážne, bytové,

   kancelárske a kusové koberce

- pvc, vinyl, sokle, lišty

- obrusy, garníže, behúne, rohože

Zimná akcia

platí do vypredania zásob

koberec  Shaggy  200x290

len  za  99,-€

VÝPREDAJ kusových kobercov

koberec  Shaggy  200x290

len  za  99,-€

otvorené:
po-pia: 800 - 1700, so: 900 - 1300

KOBERCE - PVCKOBERCE - PVC

tel. 033/642 25 06 
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0910 336 600 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425
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Pre milovníkov klasického získava-
nia informácií je to knižka Slovensko 
v čase. Významné historické míľniky 
Slovenska predstavuje čitateľom for-
mou živého príbehu. 

„Kniha je didaktickou pomôckou 
pre školy, aj ako reprezentačný dar pre 
zahraničnú návštevu,“  informovala An-
drea Farkašová z banskobystrického vy-
davateľstva CBS.

Publikácia predstavuje príbeh Slo-
venska ako malej krajiny s veľkou minu-
losťou populárno-dynamickou formou. 
Autorom knihy je Stanislav Šipkovský, 
ktorý je aktívny učiteľ dejepisu na súk-
romnej základnej škole v Banskej Bystrici 
a redaktorsky dohliadal na celý obsah. 
„Keď som dostal ponuku autorsky sa po-
dieľať na knihe, ktorá sa má zaoberať ilu-
strovanými historickými udalosťami slo-
venských dejín a previesť nimi čitateľa za 
60 minút, nevedel som presne, čo si mám 
pod tým predstaviť. Vtedy som si však 
spomenul na knižku od svetoznámeho 
francúzskeho medievalistu Jacquesa Le 

Goffa, ktorú nám v piatej triede doniesol 
na hodinu náš učiteľ dejepisu,“ priznáva 
Šipkovský inšpiráciu knihou s kresbami 
udalostí z európskych dejín. „Je smut-
ným faktom, že svetové dejiny sú pre žia-
kov, ako i širšiu verejnosť vždy atraktív-
nejšie ako tie naše, slovenské. Nie preto, 
že by sa v našej histórii nič zaujímavého 
nedialo, ale skôr preto, že historické uda-
losti svetových dejín sú lepšie spopula-
rizované a prezentované zaujímavejšou 
formou,“ tvrdí Stanislav Šipkovský.

Jednotlivé míľniky našej histórie 
sú v knihe stvárnené maľbou. Každá 
maľba zachytávajúca nejaký dej či kon-
krétnu udalosť tvorí príbeh, ktorý nie je 
len statický, ale živý. Tak si významné 
historické udalosti rýchlejšie zapamätá 
aj žiak základnej školy. „Ide o ručné maľ-
by, ktoré sa avšak nevytvárajú štetcom na 
plátno, ale pomocou grafického tabletu a 
dotykového pera. Ilustrátorkou a spolu-
autorkou knihy je len 18-ročná talentova-
ná maliarka, Bianka Horáčeková,“ pribli-
žuje vydavateľstvo.

Slovenské dejiny za 60 minút?

» red
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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ISTENIE K ÝCH

SED IEK

ING. KUBAŠKA

»Predám úplne zachova-
lý mercedes A200 CDI AC 
čierna metalíza, r.v. 2014, 
plná výbava, cena 11500 
Eur. Tel 0903 838 455
»Predám nové predné 
svietidlána automobil - 
Toyota Land Cruser 120, 
2008-2009. Tel 0917 902 
617 

»Kúpim škodu favorit 
alebo feliciu aj nepo-
jazdnú. Tel.0903 517 742
»KÚPIM STARÝ PIONIER 
JAWA 05,JAWA 20,JAWA 
21,MUSTANG,MOPED STA-
DION,JAWA 90 SIMSON 
ENDURO ELECTRONIC AJ 
POKAZENÉ,PLATÍM IHNEĎ 
PONÚKNITE 0915215406

»Dám do prenájmu za-
riadený 2 izb. byt v PK - 
sever. tel. 0908 435 916

»Kúpim byt v PK do 
170.000 tis Eur súrne 
0915 394 215
»Kúpim RD v PK-okokie do 
400 tis Eur. 0907093386

»Kúpim haki lešenie.
tel.0908 532 682 
D

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       

08 STAVBA                    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera DS medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP DS 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, DS zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

»Predám kuch. dvierka, 
nové originál zabalené, 
cena dohodou. Tel. 0919 
176 233

»46 ročný Ženatý Hľadá 
Kamarátku aj Staršiu 
0907 328 041
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

Dňa 9.2.2022 uplynie 
5 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý otecko 
Štefan Baričič.
Predobré srdce na svete 
sme mali, ktoré vedelo 
nás milovať, keby sme 
láskou zobudiť ho chceli,
neozve sa nám viackrát, 
zmĺklo, stíchlo, išlo už 
spať.
S láskou spomíname, 
manželka a deti s rodi-
nami. 

Občianska
riadková
inzercia

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

16 ZOZNAMKA    

SPOMIENKY

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera PK medzera
Číslo rubriky medzera 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 dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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STUPSTAV

0944 239 619

kompletné stavebné
práce
realizácia stavieb
zatep¾ovacie práce
rekonštrukcie
základové dosky
búracie práce
podlahy, zámkové dlažby

s.r.o.
Prevádzka: Drevárska ul. 23, Pezinok

Prijímame objednávky na r. 2022

Od apríla máme pre Vás už aj

POŽIÈOVÒU NÁRADIA
0910 698 941
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www.windorpezinok.sk

0905 425 790, 0903 82 82 30
windorpezinok@gmail.com
Holubyho 35, PEZINOK

(po schodoch nad hodinárstvom HOFI)

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ
OKNÁ a DVERE
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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Tu je návod ako na to! Občania to-
tiž už môžu požiadať o vyhlásenie 
stromu za chránený. Vlastníkovi 
pozemku, na ktorom je chránený 
strom, sa prizná kompenzácia.

Vlastník pozemku už nebude mať 
právo ochranu stromu na svojom po-
zemku odmietnuť. Informuje o tom 
Zelená linka Ministerstva životného 
prostredia SR.

„Chráneným stromom môže byť 
taký, ktorý je kultúrne, vedecky, eko-
logicky, krajinotvorne alebo esteticky 
mimoriadne významný,“ uvádza Zele-
ná linka. Spolu s chráneným stromom 
sa určuje aj jeho ochranné pásmo. To 
je územie v plošnom priemere jeho ko-
runy, ktorý je zväčšený o 1,5 metra, naj-
menej však v okruhu desať metrov od 
kmeňa stromu, vysvetľuje linka.

Proces vyhlásenia chráneného 
stromu sa začína vytvorením projektu 
odborne spôsobilou osobou. Následne 
sa projekt podľa Zelenej linky odošle 
na posúdenie okresnému úradu, ktorý 
dá jeho opodstatnenosť posúdiť Štátnej 
ochrane prírody SR. „OÚ v sídle kraja 
zámer vyhlásiť strom za chránený zašle 
vlastníkovi pozemku, dotknutej obci a 
orgánom štátnej správy,“ približuje lin-
ka.

Pokračuje, že obec potom minimál-
ne na 15 dní umožní ľuďom nahliadnuť 
do zámeru. Zväčša je vyvesený na 
úradnej tabuli obce. Vlastník pozem-

ku, obec a orgány štátnej správy majú 
30 dní na podanie písomných pripo-
mienok k zámeru. Najneskôr do 30 dní 
prerokuje OÚ písomné pripomienky s 
tým, kto ich podal, poukazuje Zelená 
linka. Po prerokovaní pripomienok vy-
hlási OÚ vyhláškou chránený strom a 
jeho ochranné pásmo.

Vlastníkovi pozemku, na ktorom 
je chránený strom, sa priznáva kom-
penzácia. Konkrétne ide o zámenu po-
zemkov, zmluvnú starostlivosť, výkup 
alebo nájom pozemkov, či finančnú 
náhradu za obmedzenie bežného ob-
hospodarovania.

„Vlastník pozemku, ktorý sa chce 
o chránený strom na svojom pozemku 
starať, má právo na finančný príspe-
vok, ktorý môže byť poskytnutý až do 
výšky 100 percent rozdielu nákladov 
medzi bežným a požadovaným spô-
sobom obhospodarovania,“ vysvetlila 
Zelená linka. 

Chcete zachrániť cenný strom?

» red

Nemôžme sa iba pasívne prizerať na 
to, ako našim občanom stúpajú ná-
klady na zabezpečenie každoden-
ných životných potrieb!

Tak sa nedávno vyjadril predseda 
poľnovýboru parlamentu Jaroslav Ka-
rahuta a pokračoval: „Nemôžeme sa 
iba pasívne pozerať na to, ako Sloven-
sko, ktoré má ideálne podmienky na 
produkciu potravín mierneho klimatic-
kého pásma, hlavne ovocia, zeleniny, 
zemiakov, hrozna, ale aj ďalších potra-
vín a surovín na produkciu potravín, je 
stále viac závislé na dovoze zo štátov, 
ktoré sú z hľadiska klimatickej situácie 
a vody podstatne horšie na tom, ako 
sme my!

Nemôžeme sa ďalej iba pasívne po-
zerať na to, ako si naši občania napĺňa-
jú svoje požiadavky v oblasti cestovné-
ho ruchu v zahraničí, pričom prírodná 
rozmanitosť nášho štátu dáva ideálne 
možnosti  naplniť tieto očakávania na 
100 percent.

Podľa vyjadrenia Štatistického úra-
du : „Inflácia v roku 2021 dosiahla naj-
vyššiu hodnotu za deväť rokov, ktorá 
ovplyvnila rýchly rast cien v druhom 
polroku. Ako ďalej informuje Štatistic-
ký úrad SR, najviac si domácnosti pri-
platili za potraviny a energie“.

Okolité štáty prijali tvrdé opatrenia 
v oblasti zníženia cien potravín a po-
kiaľ neurobíme aj my zásadné kroky v 
oblasti zastavenia životných nákladov, 

hlavne potravín, tak donútime veľkú 
časť Slovákov riešiť si rast cien tak, že 
základné potraviny, ale aj ďalšie pro-
dukty potrebné pre bežný život, vráta-
ne pohonných hmôt si budeme naku-
povať v susedných štátoch a to hlavne 
v Poľsku a Maďarsku.

Požiadame ministerstvo pôdohos-
podárstva a ministerstvo financií o pri-
jatie okamžitých opatrení na zníženie 
DPH v oblasti základných potravín a 
reštauračného stravovania. 

Súčasne opätovne vyzývam Minis-
terstvo hospodárstva aby si konečne 
začalo plniť svoju kompetenčnú povin-
nosť v oblasti podpory potravinárstva, 
ktoré jej vyplýva zo zákona 575/2001. a 
Ministerstvo životného prostredia, aby 
napĺňalo svoje možnosti v oblasti pod-
pory extenzívneho a prírode blízkeho 
poľnohospodárstva, hlavne v podhor-
ských, horských a chránených oblas-
tiach SR.“

Slovo do bitky

» red
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Prijmeme
vodičov MKD
na prácu SK, CZ, DE

Práca pondelok–piatok,
víkendy voľno. Plat 750 €

mesačne brutto + odmeny +
bonusy, spolu 1600–2500 €.
0948 534 542 / sídlo Malacky
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Tel:0905 267 750 Pezinok
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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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H Ľ A D Á M E
samostatnú, vitálnu

upratovačku
- chyžnú

s organizač. schopnosťami,

do prevádzky Chata Zoška

Plat: 5 € /h.

0902 229 627

4. februára 2004    
Mark Zuckerberg založil internetovú sieť 
Facebook

Výročia a udalosti
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Info: 0902 419 329, e-mail: m.ertl@jsb.sk
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

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

NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

V  50%

Zľavy platia do 15. 2. 2022

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €



PK22-04 strana 6

SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
6

BÝVANIE, SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
6

29,90 €

29,90 €
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Sociálna poisťovňa v týchto dňoch 
zasiela živnostníkom a ostatným sa-
mostatne zárobkovo činným osobám 
oznámenia o novej výške poistného 
v súvislosti so zmenou minimálneho 
a maximálneho vymeriavacieho zá-
kladu od 1. januára 2022. 

Nová výška poistného sa od 1. ja-
nuára tohto roka týka 173 867 SZČO, 
ktorým sa mení minimálny vymeriava-
cí základ a ďalšie SZČO si musia platby 
upraviť pre zmenu maximálneho vy-
meriavacieho základu. Obe skupiny 
poistencov sú povinné uhradiť poistné 
v novej výške do 8. februára 2022. So-
ciálna poisťovňa im zároveň odporúča, 
aby si nezabudli včas upraviť aj platob-
ný príkaz v banke.

Nové minimálne poistné pre SZČO 
s minimálnym vymeriavacím zákla-
dom predstavuje 187,78 eura mesačne 
(v roku 2020 to bolo 180,99 eura). SZČO 
s maximálnym vymeriavacím zákla-
dom budú v tomto roku platiť poistné 
vo výške 2 629,12 eura mesačne (vlani 
to bolo 2 533,98 eura).

Sociálna poisťovňa taktiež infor-
muje, že vypláca od 1. januára 2022 
vyššie maximálne sumy novoprizná-
vaných nemocenských dávok

Nemocenské - Maximálny denný 
vymeriavací základ, z ktorého sa ne-
mocenské dávky vypočítavajú, stúpol 

z 71,8028 eura v roku 2021 na 74,4987 
eura v tomto roku. Ak sa poistenec 
stane dočasne práceneschopným v 
roku 2022, maximálna výška jeho 
dávky nemocenské na deň predstavu-
je 40,97428500 eura. Pri 30-dňovom 
kalendárnom mesiaci tak Sociálna po-
isťovňa vypláca poistencom nemocen-
ské maximálne vo výške 1 229,30 eura a 
pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to 
je 1 270,30 eura.

Materské - Podobne sa tento rok 
zvýšili aj ďalšie nemocenské dávky. 
Maximálne denné materské dosiahlo 
hodnotu 55,87402500 eura. 

Ošetrovné - Maximálne denné 
ošetrovné v roku 2022 predstavuje 
40,97428500 eura. Dávka ošetrovné 
(nie pandemické ošetrovné), ktorú So-
ciálna poisťovňa podľa zákona vypláca 
najviac za 14 dní, tak dosahuje maxi-
málne vo výške 573,70 eura. Dlhodobé 
ošetrovné, ktoré sa vypláca počas 90 
dní, má mesačne rovnaké maximálne 
sumy ako nemocenské.

Tehotenské - V tomto roku Sociálna 
poisťovňa vypláca v minimálnej den-
nej výške 7,4498700 eura, čo predsta-
vuje mesačnú sumu 223,50 eura (pri 
30-dňovom mesiaci) alebo 231 eura (pri 
31-dňovom mesiaci). 

Pozor na novú výšku platby 
poistného už vo februári

» Zdroj: Sociálna poisťovňa
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
•   TLAČIAROV
•   ROBOTNÍKOV do výroby, expedície a lisovne
•   NASTAVOVAČOV orezových liniek
•   KNIHÁROV - zoraďovačov, rezačov
•   MECHANIKA polygrafických strojov
•   ELEKTRONIKA, ELEKTRIKÁRA
•   SKLADNÍKOV 

Bližšie informácie: 

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

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

Požiadavky:
• zdravotná spôsobilosť na výkon práce v noci 
• vyučenie v odbore výhodou, nie podmienkou 

Mzda:           od 900 € - 1 550 €
z toho základná zložka mzdy od 500 €, príplatky do 200 €

Benefity:    13. a 14. mzda
• mimoriadne a jubilejné odmeny 
• hlavné jedlo zdarma v závodnej jedálni
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Náplň práce: príprava technickej dokumentácie/podkladov do výroby
v programe AutoCAD • podľa zadania a špecifikácie projektuje,
kreslí/rysuje konštrukčnú a výrobnú dokumentáciu • kontinuálne
vytvára výrobnú dokumentáciu pre výrobu betónových výrobkov
Podmienky: SŠ s maturitou, VŠ, technické zameranie, stavbár,
100% ovládanie AutoCAD - Expert
Mzda (BRUTTO): od 1500,- EUR/mesiac + 13. plat

Spoločnosť ELEKTRO-HARAMIA s.r.o.

so sídlom v Lozorne prijme do TPP:

KONŠTRUKTÉRA – PRÍPRAVA
VÝKRESOV DO VÝROBY

tel.č. 02/65968 267, volať v čase od 07:00 do 16:00 hod. 
e-mail: stolarova@elektroharamia.sk
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  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

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!


