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PEZINSKO
č. 36 / 9. september 2022 / 26. 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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ELEKTROINŠTALÁCIE
bleskozvody, prípojky, revízie

0903 908 807
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INZERCIA

 

PEZINSKO

Lucia Demovičová  0905 593 810 

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Každý týždeň: 
Grinava, Pezinok, Báhoň, Doľa-
ny, Dubová, Jablonec, Modra, 
Svätý Jur, Viničné, Budmerice, 
Častá, Slovenský Grob, Harmó-
nia

pezinsko@regionpress.sk

Redakcia: Trnavská 11
903 01 SENEC

Pezinok

Modra

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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 (22.970 domácností)

»AUTO-MOTO - PREDAJ
Predám smart Roadster 
cabrio, cena dohodou. 
tel 0903 791 159
»Kupim Stary Traktor 
Zetor 25 Super 50 aj iné!- 
V3s - Jawa - Stare Auto - 
0908 146 946

»Kúpim vinohrad alebo 
pustak v Modre. 0903 
297 356
»Kúpim dom do 85 000,- 
0949 375 038

»Kúpim haki lešenie. tel. 
0908 532 682

»Predám domáce bio va-
jicka, cena dohodou. tel 
0905 222 688
»DARUJEM MALÉ MAČIAT-
KÁ, 0918 124 794.

»Kupim ludove kroje 
0902 708 047
»Kupim po starence z 
hure stare sukne, záste-
re, mašle, šatky. vlnáky, 
bluzky. Veci ku krojom. 
konopne veci, a Staré 
motorky. Tel: 0904 582 
551

»SYMPATICKA 56 R HLADA 
PRIATELA NA ZOZNAMENIE 
0907277466

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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 mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme. 
Upozornenie! Služba nefungu-
je u operátora O2 a 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 druhej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

4
0
-0
0
3
1



PK22-36 strana 3

služby, bývaniePeZinsKO
3

8
7
-0
0
0
9

4
0
-0
0
3
2

7
8
-0
0
1
8
-1

5
2

-0
0

0
5

-1
 

0908 437 079

• UPRATOVANIE 

• UMÝVANIE OKIEN 

ING. KUBAŠKA
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00948 107 877

montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístrešky - altánky

STRECHY

KROVY



PK22-36 strana 4

redaKčné slOvO / relax Najčítanejšie regionálne noviny
4

Myslím si, že každý z nás má občas 
tendenciu porovnávať sa s inými. 
Či už ide o výzor, kariéru, úspechy, 
deti, trávenie voľného času ale-
bo majetok. Pritom si možno ani 
neuvedomujeme, aké škodlivé či 
priam toxické môže porovnávanie 
byť, pretože práve vďaka nemu sa 
častokrát cítime neúspešní, nena-
plnení a v konečnom dôsledku ne-
spokojní.

Raz sa mi jedna známa posťa-
žovala na to, ako sa jej nepáči život, 
ktorý vedie jej dcéra. Nešlo pritom o 
to, že by sa jej ratolesť správala ne-
morálne, že by kradla či niekomu 
ubližovala. Len spôsob jej života jed-
noducho nespĺňal obraz, ktorý si pre 
ňu jej mama vysnívala. Tá sa nevede-
la zmieriť s tým, že ešte po tridsiatke 
žije dcéra s ňou, a kým jej vrstovníč-
ky už majú aj po dve deti, ona je ešte 
stále nezadaná. Rovnako ju trápilo, 
že kým mnohé kamarátky jej dcéry 
už urobili poriadnu dieru do sveta v 
podobe skvelej kariéry, tak jej ratolesť 
nemá žiadne vysoké méty. Spýtala 
som sa jej vtedy, či je jej dcéra šťastná 
alebo spokojná s tým, ako žije. Odpo-
veď znela áno. A to, myslím, hovorí 
samo za seba. Pretože práve to je tým 
najdôležitejším, čo si môže matka pre 
svoje dieťa želať bez ohľadu na to, aký 
život by si preň ona sama predstavo-
vala.

Častokrát zabúdame na to, že 
každý z nás je jedinečný, má iné na-
stavenie, iné danosti, iné tempo, iné 
priority, iné potreby. Ale aj iné túžby, 
iné predstavy o živote. Každý z nás si 
tiež stanovuje iné ciele a porovnáva-
nie je preto úplne zbytočné až škodli-
vé. Odborníci hovoria, že porovnávať 
by sme sa mali vždy len sami so se-
bou. Všímať si, v čom prešľapujeme na 
mieste a naopak, v čom sme dosiahli 
pokrok. A práve naše vlastné zlep-
šenia nám môžu priniesť spokojný a 
radostný život a nie to, že si kúpime 
rovnaké auto, ako má náš sused. A to 
by malo, pravdaže, platiť aj v prípade 
našich detí a partnerov. Buďme šťast-
ní, ak sú aj oni šťastní vo svojej koži a 
nesnažme sa ich za každú cenu porov-
návať s inými, lebo aj tieto naše vzory 
môžu mať svoje temné stránky, ktoré 
by sme mali vziať do úvahy a to by sa 
nám už až tak páčiť nemuselo. Možno 
sa aj oni pasujú s množstvom problé-
mov a veci v ich živote vôbec nie sú 
také ružové, ako sa nám 
javia a možno, ak by 
sme išli do hĺbky, tak 
by sme prišli na to, že 
by sme v ich topán-
kach kráčať vôbec 
nechceli, pretože 
cena, ktorú pla-
tia, je privysoká.

Každý z nás je jedinečný

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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Prijmeme 

ČAŠNÍČKU 

do kaviarne 

v Pezinku.

Mzda: 900 € brutto 
+ prémie

0908 120 859 6
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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

✆ 0902 182 789

MALIARSKE A NATIERAČSKE PRÁCE
interiÉr a exteriÉr
vÝŠkovÉ prÁce - ploŠinou
natieranie striech
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PRIJME IHNEĎ

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

Bližšie informácie: 

tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111 
e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Mzda vrátane príplatkov do 200 € a základnej zložky mzdy od 580 € - 900 €

Mzda:           od 950 € - 1 600 €

Benefity:    13. a 14. mzda

• mimoriadne a jubilejné odmeny 
• hlavné jedlo zdarma v závodnej jedálni

•  TLAČIAROV
•  ROBOTNÍKOV do výroby, expedície a lisovne
•  NASTAVOVAČOV orezových liniek
•  KNIHÁROV - zoraďovačov, rezačov
•  ELEKTRONIKOV, ELEKTRIKÁROV
•  EXPEDIENTA
pozície robotníkov a knihárov sú vhodné aj pre ženy

Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu
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INZERCIA
0905 593 810
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Prijmeme 

ÚČTOVNÍČKU 

Mzda: 

1000 € brutto 
+ prémie

0948 632 663
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AIW - Opatrujte s nami
seniorov v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
• máme ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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Spomeňte toto vydanie a získajte 
10 % zľavu na svoj obľúbený 
schodiskový výťah.

0800 162 162

Bez ohľadu na to, či sú 
vaše schody rovné 
alebo točité, môžete si 
vybrať látku aj 
obľúbenú farbu 
schodiskového výťahu.

Bezpečnosť na schodoch a 
štýl jedným slovom: Stannah
Znovu získajte radosť z používania 
všetkých poschodí vášho domu so 
schodiskovým výťahom, ktorý odráža 
váš exkluzívny štýl.

Táto ponuka je k dispozícii do 
30. 9. 2022 a nie je platná s inými 
kampaňami alebo ponukami.

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť 
na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok od štátu.
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Zavolajte zadarmo
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PENZIÓN ***

 

Jesenná dovolenka 
v Orav�kej horárni s dotáciou !!

Cena : 
185.- €/ Pobyt/ 1 osoba - nepracujúci senior
235.- €/ pracujúci senior a Rekreačné poukazy

s plnou penziou – výber, 
výlety v cene, folklór... a BONUSY.

www.oravskahoraren.sk

Radi Vás privítame 
v Penzióne *** Oravská horáreň, 

Oravský Podzámok č. 396
Rezervácie: 0918 591 942, info@oravskahoraren.sk

Oddych, relax a pokoj 
na 6 dní/ 5 nocí 

ORAVSKÁ HORÁREŇ
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