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DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026
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0908 437 079

• UPRATOVANIE 

• UMÝVANIE OKIEN 

ING. KUBAŠKA
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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
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»Predám elektrickú kolo-
bežku Chopper aj s dopln-
kovým príslušenstvom. 
0917616494

»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521

»Predám 2 izb. byt v PK 
centrum Moyzesová ul. 
0907 093 386
»Predám 3 izbový byt v 
Modre na Komenského ul. 
0907 093 386

»Predám Celoročne obý-
vateľnú chatu v Kučišdorf-
skej doline. 0915 394 215

»Kúpim byt alebo rodin-
ný dom v Pezinku a okolí 
0907 093 386

»Predam aut pracku Whi-
ripool zhora plnena za 50 
eur a chladnicku 130 litr za 
50 eur vsetko dobry stav 
volat 0904272263

»Kupim po starence z hure 
stare sukne, škrobenice 
vlnáky, Mašle. Veci ku 
krojom, konopne veci, ta-
niere, hrnky, sošky a starú 
motorku. Tel: 0904582551

Dňa 24.11.2022 sa dožíva 
vyznámneho životného 
jubilea 90. rokov Beá-
ta Sabová prajeme veľa 
zdravia a Božieho požeh-
nania. Deti s rodinami.

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

09 DOMÁCNOSŤ    

14 RÔZNE / iné    

BLAHOŽELANIA

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 in-
zerátu 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 nefun-
guje 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 ľu-
bovoľných iných našich novinách, PK 
zameňte za skratku novín, ktorú nájde-
te na druhej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje 
ELET, s.r.o.
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Tel:0905 267 750 Pezinok

1
0
-0
0
1
0

• 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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montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístrešky - altánky
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Vladimír Bilčík (47) je europoslan-
com zvoleným za stranu SPOLU. 
V Európskom parlamente pôso-
bí v najväčšej frakcii európskych 
ľudovcov. Zaoberá sa ochranou 
právneho štátu, bojom s dezinfor-
máciami, zahraničnou politikou a 
rozšírením EÚ na západný Balkán. 

Pán Bilčík, ako by ste ako euro-
poslanec zhodnotili uplynulý 
rok?

Pre Slovensko to bol rok, kedy bola 
zahraničná politika prvoradou témou, 
a hodnotím ho ako mimoriadne ťaž-
ký. Ihneď po pandémii na nás doľahli 
dôsledky ruského útoku na Ukrajinu. 
Putin už roky používa ropu a plyn ako 
svoje zbrane, pričom po 24. februári 
2022 je už úplne zrejmé, že nás - členov 
EÚ - považuje za svojho nepriateľa. Pre 
slovenskú ekonomiku, ktorá je na rus-
kom plyne jedna z najviac závislých v 
Európe, priniesol ruský útok na Ukra-
jinu niekoľko negatívnych dôsledkov  
- nestabilné dodávky plynu z Ruska, v 
dôsledku ktorých rástla hospodárska 
neistota a cena plynu, ale aj iných ener-
gií. Putinova vojna priniesla do Európy 
a na Slovensko vyššiu infláciu, než s 
ktorou všetci počítali. Dnes musíme ľu-
ďom pomôcť, aby zvládli aktuálnu vlnu 
zdražovania. 

Vidíte už šancu na koniec Putino-
vej vojny?

Rozumiem Ukrajincom, že si momen-
tálne nechcú sadnúť za vyjednávací stôl 
s prehrávajúcimi Rusmi. S rokovaniami 
s Moskvou, ktorá nedrží slovo, majú bo-
haté skúsenosti. Keď po anexii Krymu, 
Donecka a Luhanska uzavrel Kyjev s 
Ruskom Minské dohody, Rusi ich vždy 
len zneužili na to, aby získali čas a pod-
nikli voči Ukrajine ďalšie výbojné vojny. 
Verím, že sa z chýb z minulosti poučí-
me. Potrebujeme mier, ale potrebujeme 
zmysluplný a dlhodobý mier. Rusko 
musí pochopiť, že v súčasnej Európe 

nesmie viesť žiadne útočné vojny. Hoci 
Ukrajinci s podporou demokratického 
sveta oslobodili už polovicu svojho úze-
mia, ktoré Rusko obsadilo pri invázii 
vo februári, úplné vytlačenie Rusov z 
Ukrajiny ešte potrvá. Chápem, že mnohí 
ľudia sú unavení a znechutení z vojny, 
ale Slovensko stojí na správnej strane 
a musíme vydržať a pomáhať našim 
ukrajinským susedom naďalej. Ide aj o 
našu bezpečnú budúcnosť. Ustupova-
nie diktátorom len hromadí problémy 
do budúcnosti.

Mali sme byť tvrdší už v minulosti?
Samozrejme, som o tom presved-

čený, že anexie Donecka, Luhanska a 
Krymu a predtým aj časti Gruzínska 
prešli Rusku príliš hladko a povzbudili 
Putina k dnešnej vojne. Sankcie mali 
byť už pred rokmi tvrdšie, mali sme sa 
postupne preorientovať od ruského ply-
nu, ale politici radšej odvrátili zrak, aby 
sme neprišli o lacný plyn. Videli sme už 
dávno, že Putin používa dodávky plynu 
ako mocenský nástroj voči nám. Aj našu 
energetickú krízu spôsobil najmä tým, 
že dodávky plynu boli nespoľahlivé, a 
tak ceny vyleteli hore. 

Vidíte nejaké východisko z ener-
getickej krízy v blízkej dobe?

Európska únia sa dokázala rýchlo 
prispôsobiť. Plyn z Ruska už vieme v 
Európe nahradiť skvapalneným plynom 
a plynom z iných krajín, ako sú Nórsko 
či Alžírsko. Závislosť na ruskom plyne 
sa tak v EÚ znížila len na 7% z pôvod-
ných 40% vo februári tohto roku, hoci 
na Slovensku je tá závislosť stále vyššia. 
Druhou dobrou správou je, že krajiny 
EÚ sa posúvajú k riešeniu, aby sme plyn 
nakupovali spoločne, teda lacnejšie. To 
opäť pomôže krajinám, ako je tá naša. A 
napokon, do tretice, EÚ pomôže našim 
podnikom - už teraz je takmer isté, že 
nevyužité eurofondy pôjdu na účty ľudí 
za energie a na faktúry podnikov. Ne-
schopnosť našich uplynulých vlád pri 

čerpaní eurofondov nám tak uškodí me-
nej a tieto európske peniaze nestratíme.

Aké pozitíva by ste našli na kon-
čiacom sa roku?

Dojala ma solidarita Sloveniek a Slo-
vákov s utečencami z Ukrajiny, aj keď 
nás zasiahlo zdražovanie a obavy z cien 
energií. Ako hovorca európskych ľudov-
cov v europarlamentnom výbore pre 
boj s dezinformáciami pomáham tvoriť 
pravidlá, ktoré by obmedzili šírenie de-
zinformácií, hoaxov a nenávisti, ktoré 
často zaplavujú náš verejný priestor a 
sociálne siete. Teším sa však, že v reál-
nom živote je okolo nás veľa bežných 
ľudí, ktorí síce hlasno nekričia, ale od 
prvých dní ruskej invázie pomáhali a 
stále pomáhajú našim ukrajinským su-
sedom, ktorých postihla vojna, za ktorú 
nemôžu.

Vidíte v tom nejaký celospoločen-
ský trend?

Je to dôležitý moment pre Slovensko 
ako politické spoločenstvo - začíname 
chápať, že sa nemôžeme izolovať a ča-
kať, že sa nás svetové dianie nedotkne a 
každý nám potom dá pokoj. Vybrali sme 
hlavu z piesku a riešime nielen seba, ale 
aj situáciu v iných krajinách. A úmerne 
tomu narástol aj rešpekt voči nám u na-
šich európskych partnerov. Zrazu to nie 
je západná Európa, ale stredná Európa, 
ktorá je lídrom v pomoci Ukrajine, pre-
tože z vlastnej skúsenosti vieme, aké 
obrovské spoločenské škody dokážu 
napáchať ruskí diktátori. Aj keď stále 
sú a aj budú hlasy, ktoré volajú po našej 
zahraničnopolitickej izolácii, po sklope-
ní uší pred diktátormi, je dôležité brániť 
našu demokraciu a slobodu.

Myslíte politické hlasy?
Sú to najmä politické hlasy, ktoré 

počúva časť spoločnosti. Pred pár me-
siacmi som sledoval diskusnú reláciu v 
televízii, kde Boris Kollár strašil, že EÚ 
sa na nás vykašle, a keď bude v zime 
zle, krajiny na západ od nás si plyn 
nechajú pre seba a nás odpoja. Navrho-
val, že energetickú krízu musíme riešiť 

len sami doma a prípadne ísť poprosiť 
o ruský plyn Viktora Orbána do Ma-
ďarska. Dnes vieme, že sa úplne mýlil. 
EÚ energetickú krízu zvláda, nám po-
máha a pracuje na ďalších spoločných 
riešeniach. A Maďari? Dnes, keď ceny 
v Európe klesli, odoberajú ako jediní v 
EÚ ruský plyn a platia za neho násobne 
viac ako my. Spolupráca v EÚ funguje a 
Slovensko z nej výrazne profituje. Kto 
tvrdí opak, ohrozuje Slovensko - to je 
dnešný extrém, ale aj strany ako Smer či 
Sme rodina.

Keď spomínate dezinformácie 
- tento rok sa vám ako hovorco-
vi európskych ľudovcov v euro-
parlamentnom výbore pre boj 
s dezinformáciami podarilo na 
úrovni EÚ prispieť k novým pra-
vidlám, ktorými sa budú musieť 
riadiť veľkí technologickí giganti 
ako Facebook a Google. Obmedziť 
by to malo aj šírenie dezinformá-
cií medzi ľuďmi na sociálnych sie-
ťach. Ako?

Ľudia sociálnym sieťam odovzdávajú 
citlivé informácie o sebe a spätne do-
stávajú a sledujú na sociálnych sieťach 
množstvo reklamy. Zaslúžia si za to bez-
pečný a vyvážený online priestor, kde 
platia jasné pravidlá, zodpovednosť a 
transparentnosť. Nový európsky zákon 
- európsky akt o digitálnych službách - 
síce úplne nezabráni dezinformáciám, 
ale mal by pomôcť v zapase s ich šíre-
ním. Nastavuje prvé pravidlá pre sociál-
ne siete, napríklad v tom, že musia včas 
odstraňovať protizákonné príspevky a 
predísť masovému šíreniu škodlivého 
či nebezpečného obsahu, ktorý môže 
ohroziť zdravie a životy ľudí. Verím, že 
je to prvý úspešný krok k tomu, aby bol 
aj náš slovenský online priestor vďaka 
spoločným európskym pravidlám tro-
chu lepším a príjemnejším miestom na 
komunikáciu. 

Kedy sa môžu užívatelia tešiť na 
tieto zmeny? 

V celom rozsahu začnú tieto pravidlá 
platiť vo februári 2024.          reklamný článok

Vďaka spolupráci v Európe zvládneme 
aj ťažké časy 

Vladimír Bilčík vystupuje na zhromaždení Mier na Ukrajine na Námestí SNP.  Autor: Archív V.B.

Vladimír Bilčík počas zasadnutia výboru v Európskom parlamente.  Autor: Európsky parlament. 33
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Odpustiť komusi je oslobodzujúce, 
pretože sa zbavíme veľkého breme-
na, ktoré nás ťažilo a nedovoľovalo 
nám ísť vpred a žiť naplno. Odhod-
lať sa však k tomuto kroku vyžaduje 
nezriedka poriadnu dávku odvahy, 
silnej vôle a častokrát i sebazapre-
nia, pretože potom, ako nám niekto 
ublížil, nami prestupuje hnev, smú-
tok či pocit poníženia.

Ak nám niekto ublíži, ak sa nám 
stane krivda, ak nás zradí niekto, komu 
sme dôverovali, zostáva rana, ktorú 
treba najskôr zahojiť. Aj preto to s od-
púšťaním ani zďaleka nie je také jedno-
duché, akoby sa mohlo zdať a vyžaduje 
to istý čas.

Najskôr si potrebujeme utriediť 
myšlienky, celú situáciu  spracovať, 
precítiť, pochopiť a porozumieť tomu, 
aké pohnútky či pocity viedli druhého 
k tomu, čo urobil, k tomu, čo povedal 
či k tomu, ako sa správal. Možno bude 
osožné si tiež uvedomiť, že každý z nás 

z času na čas svojim konaním niekomu 
ublížil, niekoho sklamal, niekoho sa do-
tkol, že prosto nik z nás nie je dokonalý.

Na druhej strane treba povedať, že 
odpustiť neznamená zabudnúť na bo-
lesť, ktorá nám bola spôsobená a tiež 
že odpustenie nie je schválením toho, 
čo sa stalo. Je to skôr naše rozhodnutie 
povzniesť sa nad celú situáciu. Ak to 
dokážeme, zistíme, že spolu s odpus-
tením sa kamsi vytratili aj naše nega-
tívne emócie, že sa nám dýcha oveľa 
ľahšie, že naše dni sú opäť viac pre-
žiarené slnkom a cítime sa voľnejšími, 
šťastnejšími a slobodnejší-
mi. A za ten pocit to urči-
te stojí. Veď ako povedal 
T. D. Jakes: „Odpustiť 
neznamená oslobodiť 
vinníka. Odpustenie 
oslobodzuje obeť. Je 
to dar, ktorý si dáte 
sami.“

Odpúšťať je oslobodzujúce

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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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 € - 740 €

Mzda: od 950 € - 1 400 €

Benefity: 13. a 14. mzda

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

• ROBOTNÍKOV do expedície
• PREVÁDZKOVÉHO ELEKTRONIKA
• ELEKTRIKÁRA
• EXPEDIENTA

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

26. novembra 2003    
posledný let lietadla Concorde.

Výročia a udalosti
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Ako pripraviť imunitný systém na chrípkové obdobie?
Stres, nadmerné zaťaženie organiz-

mu, genetika, nedostatok spánku – tieto             
a mnohé ďalšie faktory dokážu oslabiť 
imunitu a následne je väčšia šanca, že 
nás budú trápiť rôzne choroby či zápaly.

Najlepší recept ako podporiť oslabenú 
imunitu je jesť veľa ovocia, zeleniny, vyvá-
žená strava a dostatok pohybu na čerstvom 
vzduchu. Ak to však nie je postačujúce, 
imunitu je vhodné podporiť aj doplnkami 
stravy. Hitom posledného obdobia je nová, 
účinnejšia forma – vitamíny a minerály       
v lipozomálnej forme.

 
Čo je lipozomálna forma?

Predpona „lipo“ znamená tuk a práve 
tuk tu hrá významnú úlohu. Pri lipozomál-
nej forme sa potrebné minerály a vitamíny 
na mikroúrovni obaľujú do maličkých čias-
točiek tuku. Táto forma je telu prirodzená 
a zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale 
predovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. 
To vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti 
príjmu vitamínov a minerálov podáva-
ných práve v tejto forme. Štúdie hovoria 
až o 90-percentnej vstrebateľnosti. Tuky, 
do ktorých sa potrebné látky obaľujú sú 
pripravené z prírodných fosfolipidov, sú 
biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôzny-
mi mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, 

či konzumujeme. Naše biele krvinky tieto 
látky odhaľujú, napádajú, neutralizujú       
a premieňajú na netoxický odpad, ktorý  
z tela vylúčime. A práve vitamín C a zinok 
patria medzi najdôležitejšie látky, ktoré 
biele krvinky potrebujú na svoje správne 
fungovanie. Ich nedostatok sa prejavuje 
zvýšeným sklonom k tvorbe zápalov a in-
fekcií.

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
má vitamín C veľa ďalších funkcií: Podpo-
ruje hojenie rán, tvorbu kolagénu, prispie-
va k antioxidácii organizmu, zmierňuje prí-
znaky nachladnutia, podporuje ochranu 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 
zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok  
v kombinácii s vitamínom C nielen prispie-
va k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, ale podieľa sa aj na správnom 
fungovaní metabolizmu, pomáha lepšie 

znášať prepuknutie chorôb spôsobených 
vírusmi či infekciami, zlepšuje správne 
fungovanie nervového systému, podporuje 
rast vlasov a nechtov, pomáha bojovať pro-
ti akné a podporuje krvný obeh.

Ako sa pripraviť na chrípkové obdobie?

Najvhodnejšou cestou je dostatočný prí-
jem kvalitného ovocia a zeleniny, vyváže-
ná strava, otužovanie a dostatočný pohyb. 
Čím je človek starší, tým by mal venovať 
viac času a pozornosti svojmu imunitnému 
systému. Žiaľ, v dnešnej uponáhľanej dobe 
je to často priam nemožné. Dostupnou al-
ternatívou sa za posledné roky stali výživo-
vé doplnky. Akýkoľvek výživový doplnok 
alebo vitamín je odporúčané začať užívať 
ešte pred chrípkovou sezónou, alebo na 
jej začiatku – nie pri prepuknutí choroby. 
Každý imunitný systém má inú rýchlosť 
vstrebávania a podľa toho sa preukazuje 
nástup účinku. Pri preventívnom užíva-
ní vitamínov je čas nástupu účinku pri 
strete s vírusom takmer okamžitý (to má 
za následok slabší priebeh choroby, resp. 
bezpríznakový). Pri prepuknutí choroby 
a následnom začatí užívania vitamínov je 
nástup pomalší. Práve pre tieto skúsenosti 
čoraz viac ľudí siahne práve po lipozomál-
nych vitamínoch, pretože majú najvyššiu 
vstrebateľnosť a tým pádom aj pri neskor-
šom nasadení dosahujú oveľa väčší efekt     
a rýchlejšiu úľavu.                                                                           

                » red.
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Sociálna poisťovňa zverejnila na svojej 
webovej stránke formulár k novinke, 
ktorú od nového roka zavedie do pra-
xe novela zákona o sociálnom poiste-
ní – rodičovský dôchodok. Formulár je 
určený klientom poisteným v Sociálnej 
poisťovni v roku 2021, ktorí chcú pouká-
zať rodičovský dôchodok osobe, ktorej 
boli zverené do starostlivosti. Rovnako 
je formulár určený tým klientom, kto-
rí si neželajú, aby Sociálna poisťovňa 
poukázala časť ich odvodov rodičovi, 
respektíve rodičom. „Rodičovský dô-
chodok nemá vplyv na výšku odvodov 
dieťaťa ani na výšku jeho budúceho 
dôchodku,“ upozorňuje Sociálna pois-
ťovňa.

Komu je určený rodičovský dôchodok 
- Sociálna poisťovňa prizná rodičovský dô-
chodok poberateľovi starobného dôchod-
ku, invalidného dôchodku vyplácaného po 
dovŕšení dôchodkového veku a výsluhové-
ho dôchodku vyplácaného po dovŕšení dô-
chodkového veku. Rodičovský dôchodok 
biologickému rodičovi alebo osvojiteľovi 
poistenca prizná bez toho, aby bolo potreb-
né podať akúkoľvek žiadosť alebo vyhláse-
nie. Nárok na rodičovský dôchodok vzniká 
najskôr od 1. januára 2023.

Pre koho je určený formulár k rodi-
čovskému dôchodku - Poistenec (dieťa 
poberateľa dôchodku), ktorý chce prispie-
vať „náhradným“ rodičom alebo si želá 
vylúčiť priznanie rodičovského dôchodku, 
musí svoj úmysel oznámiť Sociálnej pois-

ťovni. Urobí tak prostredníctvom formulára 
Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku 
na rodičovský dôchodok a následne ho 
doručí Sociálnej poisťovni do 28. februára 
2023 nasledovnými spôsobmi:

1. osobne v pobočke Sociálnej pois-
ťovne - klient vyhlásenie vyplní na webe 
Sociálnej poisťovne, vytlačí ho, podpíše 
a s prípadnými prílohami (rozsudok súdu 
o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej 
starostlivosť rodičov) následne odovzdá v 
pobočke Sociálnej poisťovne, kde ho za-
mestnanec klientskeho centra overí pros-
tredníctvom občianskeho preukazu,

2.prostredníctvom pošty - klient for-
mulár vyplní na webe Sociálnej poisťovne, 
vytlačí ho, podpíše a s prípadnými príloha-
mi (rozsudok súdu o zverení do starostlivos-
ti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov) pošle 
poštou na adresu: Sociálna poisťovňa, 
ústredie, Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava 
1; vyhlásenie musí byť overené notárom/
matrikou,

3.ako všeobecné podanie cez portál 
slovensko.sk 

V prípade priznania nároku na rodičov-
ský dôchodok, tento bude platiť po dobu 
piatich kalendárnych rokov. Napríklad, ak 
nárok vznikne 1. januára 2023, bude trvať 
do 31. decembra 2027. Výška rodičovského 
dôchodku sa bude prepočítavať každý rok 
na základe vymeriavacích základov dieťaťa 
spred dvoch rokov. 

Informácie poskytla 
Sociálna poisťovňa

Rodičovský dôchodok

» ren

au
to

r f
ot

o 
m

ak
am

uk
i0

 p
ix

ab
ay



PK22-47 strana 7

bývanie, službyPezinsKO
7

INZERCIA
0905 593 810

5
1
-0
0
6
4

4
0
-0
0
3
2

7
8
-0
0
1
8
-1



PK22-47 strana 8

SLUŽBY, BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
8

9
9
-1
9
4

PONÚKAME 
PRÁCU 
VO ŠVAJČIARSKU
- všetky stavebné profesie...

Mzda od 32,- CHF/ hodina 

(od 33 EUR/hodina)

Bližšie info: 
+421 903 366 500

+ diety od 16,- CHF/ deň 
(16 EUR/deň)
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