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0911 888 400
www.minibager-pk.sk
výrezy stromov, odvoz ...
búracie, zemné, výkop. práce
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ROZUMIEME BEZPEČNOSTI

Bezpečnostné dvere a uzamykacie systémy

www.lock.sk
lock@lock.sk

Pezinok      Bratislavská 56   0948 754 798
Bratislava  Miletičova 67     0910 970 770
PREDAJ  •  SERVIS  •  PORADENSTVO

NON - STOP servis  0905 754 798
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Pezinok
Bratislavská 85
po - pia 8:00 - 18:00
sobota  8:00 - 13:00

... všetko za najlepšie ceny erpadlá... vše

NOVINKA - záhradná technika
 kosa ky, krovinorezy, vyžína e zn. AL-KO
 motorové postrekova e a rosi e zn. SOLO
 chrbtové postrekova e, erpadlá, rotavátory
záhradné doplnky, osivá

    a semená, hnojivá a substráty ...

už od 4990€
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PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

     

 
    

  

P

DEMISTAV, Pezinok, Holubyho 28
(predajňa je presťahovaná na 3. poschodie)

0903 710 390, demistav@demistav.sk, www.demistav.sk

51
-0

06
9

JARNÁ AKCIA

KAMENÁRSTVO PEŠKO
0908 588 8770908 5 Hlavná 421, Vištuk

kamenarstvo.pesko@gmail.com

PONÚKAME KVALITU
ZA VÝHODNÉ CENY

kompletné zhotovenie pomníkov
široký výber rôznych druhov kameňa
vybetónovanie základov
odstránenie starých pomníkov ...
krížiky, lampáše, vázy ...

24
-0
03
2

24
-0

02
4

51
-0
06
8

 

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

otvorené:
po-pia: 800 - 1700

         so: 900 - 1300 www.slovakiatap.sk

Akcia
 metrážne bytové  a objektové koberce, trávy

 kusové koberce
 objektový a bytový vinyl a PVC

 rohože, sokle, listy,pásky, garníže
 úprava podláh, pokládka, dovoz

(akcia platí do vypredania zásob)30%  zľava 30%  zľava
  na kusové koberce v rozmere 200x290
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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

 stavebné, demolačné a výkopové práce, drenáže
 realizácia plochých striech FATRAFOL, SIKA
 realizácia šikmých striech BRAMAC, TONDACH
 klampiarske práce, hydroizolácie
 zatepľovanie striech, fasád
 jadrové vŕtanie a zelené vegetačné strechy

0904 097 200 aj na splátky

STAVEBNÁ FIRMA REALIZUJE
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Výmena tesnenia
a oprava

všetkých druhov
a typov

OKIEN
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Kamenárstvo

KALIA
volajte:

www.kamenkalia.sk

0905 470 334
0917 095 214
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Každý týždeň: 
v Pezinku, Modre, Svätom Jure, 
Slovenskom Grobe, Grinave, Lim-
bachu, Viničnom, Vinosadoch, 
Šenkviciach, Harmónii, Kráľovej, 
Dubovej, Píle, Častej, Doľanoch, 
Štefanovej, Budmericiach, Vištu-
ku, Báhoni a v Jablonci

pezinsko@regionpress.sk

Redakcia: Kollárova 12
 PEZINOK

Pezinok
Modra

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 50.000 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 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.

0905 593 810

A čo tak iba byť ...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prišlo k nám slovíčko „mega“. Už dáv-
no. Do chudobného slovníka exhibicionis-
tov bez štipky sebaúcty za mikrofónmi a 
potom už aj v tlači. Na sociálnych sieťach, 
ale už aj v bežných teenagerských rozho-
voroch. Žiaľ, nielen v nich. „Mega“ malo 
zaujať. Hlupákov. „Mega“ znamenalo čosi 
mimoriadne. „Mega“ znamenalo čosi ako 
impozantné, niečo hodnotovo nadradené, 
výnimočné. Potiaľ fajn. Lenže, zrazu sa 
„mega“ stalo všetko. Zápchy na cestách, 
pesnička, jedlo v reštaurácii, aj hlúposť 
bola „mega“.

Mega znamená milión. Mega pochá-
dza z gréckeho μέγας, čo znamená veľký. 
Lenže slovko veľký znie tak nezaujímavo, 
akoby ani nič výnimočné neopisovalo. 
Jednoducho – aj veľký začalo znieť akosi 
primalo na malomeštiakov, obdivujúcich 
všetko „mega“.

Všade čítam (a počúvam) najnovšie 
slovné spojenia „ozajstný katolík“, „ozajst-
ný demokrat“, „ozajstný patriot“. Akurát 
ozajstní hlupáci sa nehrdia tým, že sú 
ozajstní a stačí im, že sú. Katolík je také 
úbohé nič, demokrat, ten už koho zaujme, 
patriot je trápny. Ak sú však ozajstní, po-
tom sú niekto. Potom sú „mega“.

„Čokoľvek ozajstné sa stáva luxusom. 
Už potreba pridávať prívlastok „ozajstný“ 
svedčí o tom, že rátame s tým, že skoro 

všetko je len akože, alebo niečo sa tvári ale-
bo predáva s odkazom, že to vyzerá ako to, 
ale v skutočnosti je to toto“ pridala k mojej 
úvahe o ozajstnosti na sociálnej sieti pria-
teľka. Nie je vám to tak nejak ľúto? Človek 
takmer nikoho nezaujíma, ak nie je taký či 
onaký. Ak je iba človek. Ak nenosí červené 
tenisky, ak pri rozhovore alebo oslovení 
niekoho nestojí rozkročený ako americký 
vojak v pohove, lebo tak sa teraz má stáť, 
aby jeden nejako zaujal, ak sa nebúcha do 
pŕs, aký je kresťan, ak nekandiduje nie-
kam, kde si za päť rokov zarobí milión eur.

Používať prívlastok „ozajstný“ začali 
o sebe najmä tí, ktorí sú vlastne nezaují-
maví, nepresvedčiví, často nepravdiví, 
falošní.

Skutočný človek má mozole na ruke, 
žije nielen svojimi trápeniami a rados-
ťami, má svoje určité vnútorné hodnoty, 
ktorých sa nevzdáva, v peňaženke má 
pár drobných, ale v duši má 
pokoj a čisto. Nepotrebuje 
byť „mega“ na to, aby bol 
veľký.

Nech žije človečina, 
milí čitatelia a prosím – 
pomôžte jej spoza 
mreží hlúposti von, 
medzi nás.

Cez Veľkú noc sa ľudia zvyknú pre-
jedať. Aký vplyv môže mať takýto väčší 
nápor jedla na organizmus človeka?

Zabúdame, že takéto hodovacie 
zvyklosti vychádzajú z náboženstva a 
nasledujú po období pôstu. A to je roz-
diel Hojnosť sme si vybrali, pôst pred 
ňou však nedodržiavame. Teda, po nor-
málnom našom stravovaní (ktoré je žiaľ 
charakterizované nadmerných energe-
tickým príjmom) nasledujú ešte väčšie 
kulinárske hody. Znamená to zaťaženie 
tráviaceho traktu, pocit ťažoby na žalúd-
ku, nepravidelnosti vyprázdňovania. 
Samozrejme aj vzostup hmotnosti. Za 
štyri dni ľudia dokážu pribrať jeden až 
tri kg! Ale nemusí to byť pravidlom, stačí 
si uvedomiť význam týchto sviatkov (a 
nemusí to byť iba náboženský) – sú to 
totiž sviatky radosti a pohody..

Mali by rodičia dávať cez sviatky 
špeciálne pozor aj na deti? Predsa len - 
za deň pojedia niekoľko veľkonočných 
vajíčok, čokolád...

Na stravovanie detí treba dávať pozor 
po celý rok. Nie je dôvod, aby niektoré 
dni by mali byť výnimkou. Nemajú zjesť 
viac sladkostí, čokolád, vyprážaných 
jedál,... Následky sa odstraňujú ťažko – 
nielen tie aktuálne v podobe akútnych 
tráviacich ťažkostí, bolestí, ale aj tie dl-
hodobé – ak dieťa bude mať pocit, že po-
čas sviatkov môže všetko, odnesie si to 
do života so všetkými následkami.

Akých jedál by sa mali ľudia cez 
veľkonočné sviatky vyvarovať (šunky, 

majonézové šaláty) a ktoré by mali nao-
pak uprednostniť (zelenina)? Zmenil sa 
podľa vás za posledné roky sviatočný 
jedálniček Slovákov k zdravšiemu? Vy-
berajú si ľudia prísnejšie, aké potraviny 
si na sviatky nakúpia (vrátane nápojov)?

Môžeme spokojne konštatovať, že 
stravovacie zvyklosti sa postupne zlep-
šujú. Týka sa to hlavne mladších generá-
cií. U starších sú predsa len stravovacie 
zvyklosti viac zakorenené. Veľkonočné 
sviatky sú vítaním jari. Čerstvé šaláty, 
spolu so šunkou sú tým najlepším ako si 
neublížiť. Vyprážané jedlá, spolu s ma-
jonézovými šalátmi zas tým horším. U 
ľudí s vyššou hladinou cholesterolu tre-
ba opatrnosť aj na konzumáciu vajíčok v 
každej podobe.

Končia po veľkonočnom prejeda-
ní sa ľudia aj na pohotovostiach alebo 
sú hospitalizovaní v nemocnici? O aké 
problémy najčastejšie ide a aké násled-
ky môže veľkonočné prejedanie zane-
chať?

Často sa vyskytujú žlčníkové zá-
chvaty či už pri poznanom kameni v žlč-
níku alebo žlčových cestách, 
alebo sa počas sviatkov 
ohlási prvý raz. Ľudia, 
ktorí to preženú s alko-
holom, zas majú tráviace 
ťažkosti v hornej časti 
tráviaceho traktu.

Veľká noc a stravovanie

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

pezinsko@regionpress.sk

0905 593 810
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DOVOZ:  štrk • piesok • makadam • zemina

ODVOZ ODPADU KONTAJNERMI
stavebný  bio  komunálny  zmiešaný

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO
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ELEKTROINŠTALÁCIE
bleskozvody, prípojky, revízie

0903 908 807
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OPRAVA
starožitného nábytku

0903 194 918
ORGANIZUJEME: rodinné oslavy  firemné akcie
                svadby  spolo enské podujatia

kapacita 60 miest

INFO: 0911 438 007
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dar eková predaj a BONBON
Pezinok, ul. Holubyho 26

Celý sortiment na: www.bonbonpezinok.sk
facebook.com/BonbonPezinok

Pozývame Vás

na ochutnávku

Lindor od Lindt

d a

18.4.2019
d a

.4.2019

Ve kono ný sortiment v predaji (zn. Lindt, Manner, Windel, Günthard ...)

Prenajmeme parkovacie miesta

- na vozidlo do 3,5t - 20€/mes.*
- na vozidlo 3,5t -12t - 25€/mes.*
- na vozidlo 12t a viac, 50€/mes.*

0908 979 839
*(ceny sú bez DPH)

v stráženom a uzavretom areále v Pezinku, Za dráhou 21
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

AKCIA ZĽAVA DO 35% Možnosť výhry 300 €

balkóny terasyzimné záhrady 

51
-0

10
6

Komplexné spracovanie

ú tovníctva
pre fyzické a právnické osoby

 0908 714 801
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BATEA-STAV, s.r.o.
033/641 38 66, 0903 436 908, batea@batea.sk

PREDAJ V PEZINKU

- štrku
- kameniva
- piesku

PREDAJ V PEZINKU

- štrku
- kameniva
- piesku
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»Predám veterána Austin 
A40, cena dohodou. Tel. 
0902 743 401.

»Predám 1 izb. byt tehlový 
v Modre, Kalinčiakova ul., 
veľká kúpelňa, 0904 648 
741, mail: haenzidodi@
gmail.com.

»Prenajmem 2 izb. byt v RD 
v Sl. Grobe, ihneď, 0905 473 
005.
»Prenajmem 4 izb. 110 m2 
priestranný slnečný byt na 
1. posch, tichá lokalita Lim-
bach, 3 samost. izby, čiast. 
zar., parkovanie, 700 € s 
energiami, 0902 922 760.
»Dám do prenájmu v PK 
nový 2 izb. byt, 0908 757 
154.
»Hľadám podnájom 2 izb. 
bytu v Modre, 0914106 948.
»Prenajmem v centre Pezin-
ka v rodin. vile 1 izb. byt 46 
m2, polozariadený, ihneď 
voľný, cena vrátane energií 
440€/mes., 0910 38 23 40.

»Predám novostavbu 4 izb. 
bungalov, 5 á pozemok, 
Dolné Orešany, 134.000 €, 
0903 717 087.

»Predám 7 á pozemok v PK 
Kučišdorfská dolina, vhod-

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.

06 POZEMKY / predaj     

Slovensko pre slabších

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Dnes Vám 
chcem predsta-
viť posledné tri 
otázky hĺbkového 
referenda, ktoré 
pripravuje naše 
hnutie OĽANO.

15. Svojvoľné neplatenie faktúr = 
trestný čin. Chceme presadiť, aby sa 
zaviedla trestnosť bezdôvodného ne-
zaplatenia faktúry. Tento návrh sme 
predkladali mnohokrát do parlamen-
tu, zakaždým však bol zhodený zo 
stola. Zdá sa, že v dnešnom Ficovsko-
-Dankovsko-Bugárovskom štáte tento 
spôsob okrádania (najmä) drobných 
živnostníkov niekomu veľmi vyhovu-
je... Sme presvedčení, že rovnako, ako 
je trestným činom nevyplatenie zaslú-
ženej mzdy, malo by byť trestným či-
nom aj svojvoľné nevyplatenie faktúry.

16. Zákaz hazardných hier a auto-
matov. Na území SR chceme zakázať 
prevádzkovanie hazardných hier na 
výherných prístrojoch. Myslím si, že 
štát, ktorý sa ulakomí na peniaze po-
chádzajúce z nešťastia rodín, je zlyhá-
vajúci štát. Chceme mať na Slovensku 
definitívne pokoj od tohto nekalého 
podnikania, ktoré je postavené na roz-
pade a nešťastí rodín či jednotlivcov.

17. Žiadny zisk, ak pacienti zby-
točne čakajú. Sme proti tomu, aby si 
zdravotné poisťovne vyplácali zisk, 
kým nezabezpečia kratšie čakacie 
doby na onkologické operácie, než 
sú dva týždne. Pacienti čakajú na 
onkologické operácie niekedy dlhé 
mesiace. Často sa im choroba počas 
tejto doby rozšíri, a niekedy sa nedo-
žijú ani operácie. Preto nesúhlasíme 
s tým, aby si zdravotné poisťovne uží-
vali zisk, kým nezabezpečia kratšie 
čakacie lehoty ako dva týždne. Bohat-
núť na úkor zdravia a života chorých 
je nemorálne.

Spravodlivé Slovensko, Sloven-
sko pre rodiny a Slovensko pre slab-
ších. To sú tri ciele hnutia OĽANO, 
ktoré chceme spolu s 
Vami presadiť v na-
šom referende, ke-
ďže politici mnohé 
problémy dlhé 
roky odmietajú rie-
šiť. Verím, že tieto 
riešenia spoločne 
dokážeme presadiť 
úspešným refe-
rendom.
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Susedské spolunažívanie nie je 
vždy jednoduché a  častokrát vzni-
kajú rôzne konflikty a spory. Tieto sa 
najčastejšie týkajú zvukových a  pa-
chových imisií, náhrady spôsobenej 
škody, vytýčenia hraníc pozemkov 
a ich oplotenia, či chovu zvierat. Vše-
obecnú právnu úpravu susedských 
vzťahov možno nájsť v  Občianskom 
zákonníku, ktorý ukladá obmedze-
nia vlastníkovi v  záujme ochrany 
práv susedov. Každý vlastník sa musí 
zdržať všetkého, čím by nad mieru 
primeranú pomerom obťažoval iné-
ho alebo čím by vážne ohrozoval vý-
kon jeho práv. 

Opodstatnenosť uloženia tejto 
všeobecnej povinnosti každému 
vlastníkovi možno badať najmä v tzv. 
susedských vzťahoch, t. j. medzi 
vlastníkmi susediacich nehnuteľ-
ností. Ochrany pred ohrozovaním a 
obťažovaním sa však môže domáhať 
nielen vlastník nehnuteľnosti, ale 
aj každá iná osoba, ktorá je dotknu-
tá konaním vlastníka susediacej 
nehnuteľnosti (napr. nájomca alebo 
osoba oprávnená z vecného breme-
na), pričom ani nemusí ísť o bez-
prostredného suseda. Vo všeobec-
nosti platí, že ohrozovaný sused by 
sa mal domáhať ochrany svojich práv 
postupne, a to od najnižšej inštancie 
po najvyššiu. 

Riešenie susedských sporov je 
však častokrát komplikované a  nie 

vždy prichádza do úvahy možnosť 
riešenia susedských vzťahov formou 
dialógu so susedom, resp. uzatvore-
ním mimosúdnej dohody. V takomto 
prípade má vlastník niekoľko mož-
ností ochrany. 

V  prípade, že sa sused svojim 
konaním dopustil priestupku alebo 
trestného činu je opodstatneným 
prostriedkom ochrany obrátiť sa na 
policajný zbor alebo miestnu políciu. 
Najčastejšími priestupkami v  rám-
ci susedských vzťahov je porušenie 
nočného kľudu, úmyselné narušenie 
občianskeho spolunažívania vyhrá-
žaním ujmou na zdraví, drobným 
ublížením na zdraví, schválnosťami 
alebo iným hrubým správaním. 

Ďalšou z  možností ochrany je 
obrátiť sa na obec, pričom táto môže 
predbežne zásah zakázať alebo ulo-
žiť, aby bol obnovený predošlý stav. 
Okrem vyššie uvedených možností 
ochrany sa vlastník môže domáhať 
ochrany aj podaním žaloby na súd. 

Právna úprava susedských vzťahov

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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www.likvidazbestu.sk

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

AZBESTOVÝCH STRIECH
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
52
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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

ING. KUBAŠKA
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HODINOVÝ MANŽEL
www.momentum.sk    0908 698 322

0905 593 8100905 593 810

Vtipy 
týždňa
» Hovorí sa, že obdobie 
transformácie socializmu 
na kapitalizmus je dobou 
rozkvetu.
U vyšších vrstiev rozkvitá 
rozkrádanie a korupcia a u 
nižších bieda.

- Karol, vraj si prestal piť!
- Je to pravda.
- A čo ťa k tomu doviedlo?
- To, čo sa deje okolo nás, 
vôbec nemám chuť vidieť 
dvakrát.

Na plot pred úradom vlády 
vyliezol chlap a policajt na 
neho volá:
- Zlezte dolu!
- Nejdem! Som slobodný 
občan demokratického 
štátu!
- Prepáčte, nevedel som, že 
ráčite byť cudzinec.

Modlitba chlapca:
- Bože, vzal si mi môjho 
obľúbeného speváka Mi-
chaela Jacksona, moju ob-
ľúbenú speváčku Whitney 
Houston. Hovoril som Ti, kto 
je môj obľúbený politik?

- Fero, koho budeš voliť?
- Komunistov!
- To viem, ale z ktorej strany?

Vážený pán inžinier,
vraciame Vám na prepra-
covanie Vaše daňové pri-
znanie.
V riadku „Nezaopatrené 
osoby“ nemôžete uvádzať 
- vláda, parlament, štátni a 
mestskí úradníci. 

Premiér na mítingu vraví 
občanom: 
- My chceme len vaše dob-
ro! 
Občania: 
- Ale my si ho nedáme!

Ako sa začína privatizačná 
rozprávka?
Kde bolo, tam nebude...

                          » redakcia
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Škola / služby

pezinsko@regionpress.sk
0905 593 810

Občianska
riadková
inzercia
ný na sad, záhradu, 0902 
272 583.

»Predám chatu na samote 
v Malých Karpatoch, 26 á 
pozemok, dobrá cena, 0903 
717 087.
»Kúpim 2 al. 3 izb. byt v PK-
Modra do 85.000 €, platba 
v hotovosti, 0911 382 290.
»Kúpim byt v centre PK, 
0915 394 215.
»Kúpim byt v PK na Bys-
trickel ul., Muškáte, Severe, 
0907 093 386.
»Kúpim RD v PK, Modra oko-
lie, 0911 382 290.
»Kúpim 1 izb. byt, garsónku 
v PK, Modra, 0907 093 386.
»Kúpime dom, celoročne 
obýv. chatu alebo pozemok 
na stavbu RD vo Sv. Jure, nie 
sme RK. Ďakujeme za ponu-
ky. Kontakt 0908 993 520.
»Kúpim samostatný dom v 
Pezinku v zachovalom sta-
ve, cena do 180 tis., nie som 
RK, 0950 726 257.

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.
»Predám lešenárske trub-
ky, 0903 908 807.

»PREDÁM KUKURICU, 0911 
206 899.

»Predám dva staršie bicyk-
le v dobrom stave cena 15 a 

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.

11 HOBBY A ŠPORT   

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Pred niekoľkými rokmi nám pribudol 
zákon o štátnych symboloch. Dotklo sa 
to škôl tak, že museli v učebniach zve-
rejniť text hymny, preambulu Ústavy 
SR, štátny znak, vyobrazenie zástavy 
a pribudla povinnosť púšťať hymnu SR 
na začiatku školského roka. Samozrej-
me, nastúpili firmy, čo ihneď ponúkali 
rôzne vyobrazenia symbolov, veď na 
škole sa dobre zarába. Inak nič proti zá-
meru zákonodarcu nemám. Ako šetrný 
učiteľ som si vytlačil povinné náležitosti 
a zarámoval som ich do nepoškodených 
drevených rámov po starých diplomoch. 
Zhanobil som tak štátne symboly?

Nedávno skupina Metalinda nahra-
la podľa mňa výnimočnú rockovú ver-
ziu hymny SR s celým textom, ktorú som 
dokonca pustil žiakom v rámci literatú-
ry. Zhanobila Metalinda štátny symbol? 
Poškodil som ho šírením tejto piesne ja? 
Alebo sa takto hymna spopularizovala? 

Raz som videl, ako deti na výtvarnej 
výchove pracovali so štátnymi sym-
bolmi. Jeden žiak na tri známe kopce v 
slovenskom znaku nakreslil domčeky a 
stromčeky. A na dvojkríž nakreslil kve-
tinky a listy. Zhanobilo toto dieťa štátne 
symboly?

A napokon sa podarilo v súvislosti 
s MS v hokeji vytvoriť originálne logo, 
ktoré má poukázať na to, že národ žije 
hokejom. Jeho dizajn  napĺňa požiadav-
ky moderných log a citlivo parafrázuje, 
a tým prezentuje východiskový znak SR. 
Mnohí politici ho považujú za hanobe-

nie štátneho symbolu až tak, že zasiahli 
do dizajnérskeho umenia zákonom. Aby 
„ochránili“ štátne symboly, ktoré sa 
bežne vo svete parafrázujú. Parafrázy 
sú častým a originálnym spôsobom pre-
zentácie štátu, ba dokážu národ, alebo 
aj zahraničných adresátov priviesť k vní-
maniu pôvodných štátnych symbolov. 
Možno by si takíto experti na štátnosť 
mali uvedomiť, že ani hymna SR nemá 
znenie, ktoré jej dal Janko Matúška, jej 
text je určený legislatívou.

Treba si uvedomiť rozdiel medzi 
parafrázou symbolu a jeho zosmieš-
nením (zneužitím). Hokejovému zväzu 
isto nešlo o to druhé, o čom svedčí aj 
podoba loga a snaha  športom dôstojne 
reprezentovať Slovensko. Minulé roky 
to bol text hymny na dresoch, dnes to je 
trojvršie z hokejok. Netreba tu politický 
zásah. 

Vzťah k znakom štátnosti sa tvorí 
úplne inak: úctou k jazyku, racionál-
nymi zákonmi, kvalitnými podmien-
kami na vzdelávanie, čestným kona-
ním osobností, riešením skutočných a 
vážnych problémov občanov. Domnie-
vam sa, že slovenský hokej rozhodne 
prispieva k súdržnosti národa, mladej 
generácie viac ako prikazovanie podo-
by štátnych symbolov, ku ktorým sa má 
manifestovať úcta činmi, nie parodic-
kými konaniami niektorých ústavných 
činiteľov. 

Štátny symbol je viac ...

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská, Bratislava 

 

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
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Pánske obleky
už od 129,-

Slovenské obleky OZETA neo
NOVINKA

NOVINKA:
Slovenské obleky

OZETA neo
ky

- obleky, saká, nohavice,
  košele, viazanky
- tri ká, mikiny
- bezplatná úprava
  zakúpených odevov
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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
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KAMENÁRSTVO - TRNAVA

OTVORENÉ: Pon – Pia: 10.00 – 16.00 h

0915 713 478
www.kamex.sk

Františkánska 4, Trnava

NAJVÄČŠÍ VÝBER
VYSTAVENÝCH

POMNÍKOV
V TRNAVE

ZĽAVY
PRE SENIOROV
Príďte sa presvedčiť!

VEĽKÉ
JARNÉ
ZĽAVY

20 rokov na trhu!
NOVÉ TVARY

1 hrob od 1100 €
2 hrob od 1390 €
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politická inzercia / služby

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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Marius Pedersen, a. s.
Viničnianska cesta 25, Pezinok 902 01
kontakt: Mgr. Orlický 0902 947 811
e-mail: orlicky.m@mariuspedersen.sk

 Odvoz a likvidácia odpadu, separátov
 Prenájom kontajnerov

     rôznych veľkostí
 Prepravné služby
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Nemusíte h¾adaś 2 alebo 3 firmy, MY PONÚKAME VŠETKO, ÈO POTREBUJETE!

montter@montter.sk                 www.montter.sk                0919 370 730   0919 383 363

Zameranie a doprava ZDARMA7- roèné skúsenosti v oblasti zimných záhrad

STAVEBNÉ PRÁCE    RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ/OTOÈNÉ ZASKLENIE    TIENENIE NA STRECHY    SKLENENÉ STRECHY    DREVENÉ PODLAHY

TERASY   ZIMNÉ ZÁHRADY   PRÍSTREŠKY   ZASKLENIE   TIENIACA TECHNIKA

Materiály: HLINÍK, DREVOMateriály: HLINÍK, DREVO

 Strana prináša alternatívu 
pre sklamaných a oklamaných 
voličov naprieč politickým spek-
trom.  „Náš program, ktorý 
dôsledne sleduje národnú a 
kresťanskú líniu, garantuje 
ochranu tradičnej rodiny a 
sociálnych práv,“ uviedla pred-
sedníčka strany Slavěna Vorobe-
lová.
 Aj keď sa strana ešte len roz-
bieha a  za pochodu obmieňa 
regionálne štruktúry, zúčastnila 
sa už komunálnych volieb, kde 
získala viac ako 150 poslancov. 
Čo je lepší výsledok ako dosia-
hli niektoré súčasné parlament-
né strany.  Najbližšie sa bude 

o priazeň voličov uchádzať vo 
voľbách do Európskeho parla-
mentu. „Jedným z troch lídrov 
je Slavomír Harabin, synovec 

Štefana Harabina, spolu s pod-
predsedami strany Petrom 
Tomečkom a Antonom Mart-
voňom,“ predstavila kandidátov 
Vorobelová. Priaznivci si celkovo 
budú môcť vybrať zo 14 odborní-
kov z rôznych profesijných oblas-
tí. V prvom kole prezidentských 
volieb podporovala strana Štefa-
na Harabina. Keďže ho považujú 
za jediného skutočne národného 
kandidáta, ktorý by so cťou vy-
konával prezidentskú funkciu. 
Podľa Martvoňa Slovensko musí 
byť rovnocenným partnerom 
v  EÚ, Slováci nemôžu byť len 
sluhami za výrobnými linkami 
s  druhotriednymi potravinami. 

Zároveň Tomeček dopĺňa, že 
bude proti povinným kvótam na 
prerozdeľovanie migrantov a ob-
medzovaniu slobody slova na in-
ternete či cenzúre. Viac na: 
www.narodnakoalicia.sk

Autor: -ps-
Zdroj foto: rodinný fotoarchív Slavomíra Harabína

stojí na národnom, sociálnom a  
kresťanskom pilieri
je stranou občanov vyznáva-
júcich princípy demokracie, 
spravodlivosti a právneho štátu
predsedníčkou je Slavěna 
Vorobelová
podpredsedami sú Peter Sokol,  
Peter Tomeček,  Sergej Kozlík, 
Anton Martvoň.
strana má vyše 1400 členov a 
rozvinuté regionálne štruktúry

NÁRODNÁ KOALÍCIA

3 x vyšší daňový bonus na každé 
dieťa
3 roky materskej vo výške 100 % 
platu matky
výstavba štartovacích nájom-
ných bytov pre mladé rodiny

PRIORITA:
MILIARDA PRE RODINU

Do europarlamentu mieri 
Harabin s Martvoňom
Nespokojní priaznivci Smeru, SNS, ale aj KDH či Mariána Kot-
lebu budú môcť voliť stranu so skutočne národným a sociál-
nym programom. Národná koalícia si ctí tradičné hodnoty, ale 
zároveň prináša aj nový vietor v skostnatenej sociálnej oblasti. 
Ich opatrenia pomôžu mladým rodinám, ale aj penzistom.

Chceme miliardu pre slovenské rodiny

Štefan a Slavomír Harabin
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Hlavu Hore / práca, stavba

Občianska
riadková
inzercia

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.

10€, 0905 986 412.
»Kúpim rôzne starožitnosti 
aj v poškodenom stave. Tel.: 
0903 753 758.
»Predám nový bežecký tre-
nažér, 250€ 0911 470 060.

»Predám dva starožitné 
rádiogramofóny, 0902 272 
583.

»Dňa 11.4.2019 uplynul rok, 
čo nás navždy opustila 
naša mamička, babička, 
krstná mama, švagriná a 
sestra Ľudmila Nogová. Ve-
nujte jej tichú spomienku.

»Dňa 10.4.2019 sme si pri-
pomenuli 5. výročie, čo nás 
opustil Jaroslav Belica zo 
Štefanovej. Venujte mu s 
nami tichú spomienku. Dcé-
ra s rodinou.

13 RÔZNE / predaj    

SPOMIENKA

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

12 DEŤOM    

V poslednej dobe sa stretávam s ná-
zorom, že správny Slovák by mal mať 
rád Slovákov, Slovanov a  Rusov. Roz-
hodne nie „zlých Američanov“, ktorí 
všade robia iba problémy. Lepšie by 
bolo hovoriť o americkej a  ruskej poli-
tike, nie o ľuďoch. Tí sú takí ako my – 
dobrí aj zlí. Rusi nám spôsobili oveľa 
viac zla ako Američania. Po roku 1945 
u nás zaviedli komunizmus, povraždi-
li tisíce ľudí, prepadli nás v  roku 1968 
a desaťročia rozkrádali našu krajinu. 
Rusi od roku 1945 nasadili vojakov 
v Číne, Kórei, Maďarsku, Vietname, 
Československu, Angole, Somálsku, 
Afganistane, Južnom Osetsku, Pod-
nestersku, Gruzínsku, Tadžicku, Sýrii. 
Naposledy prepadli Ukrajinu. Pozabí-
jali viac Slovanov ako Američania – 22 
tisíc Poliakov v Katyňskom lese, tisíce 
Čechov, Slovákov, Ukrajincov, Rusov a 
ďalších.

Krajiny, kde vstúpili Američania 
dnes prosperujú, po Rusoch zostali zni-
čené a v chudobe. Z Ameriky sa môže-
me učiť podnikanie, spoluprácu, nové 
technológie a  inovácie. Keď sme boli 
deti, tak sme všetko „úžasné“ nazývali 
„Amerikou“. Počúvali sme Hlas Ameri-
ky, nahrávky amerických hudobných 
skupín. Džínsy a odznaky hippies sme 

mali radšej ako ruské kosáky a hviezdy. 
Na skúške z marxizmu sa ma učiteľ pý-
tal na to, kto má lepšie autá a počítače. 
Povedal som mu pravdu. Spýtal sa ma, 
prečo je to tak, keď my máme vedecko 
– technickú revolúciu a oni nie. Odpo-
vedal som, že oni sú už na vrchole a my 
nevyužívame svoje možnosti naplno. 
Učiteľ pokrútil hlavou a  povedal: „My 
sme to všetko pohnojili mladý muž.“. 
Čoskoro prišiel rok 1989 a  Rusi sa od 
nás sťahovali domov aj so svojimi tan-
kami. Zostali po nich zničené kasárne 
a  odpadky. A súdruhovia vyškolení 
z Moskvy nám tu škodia aj dnes.

Môj prastarý otec Adam Košturiak 
pracoval v Amerike. Priniesol si odtiaľ 
peniaze a  schopnosť podnikať. Druhý 
prastarý otec František Blaha išiel 
na konci vojny vo Varíne vítať Rusov 
a  prišiel o  hodinky. 
Nemám rád politiku 
Ameriky ani Ruska. 
Iba si myslím, že 
Rusi nám a  Slova-
nom v histórii škodili 
viac ako Američa-
nia. Tak opa-
trne,  fana-
tickí rusofili.

Ami - go home?

» 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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Slovenská Gra�a a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygra�ckého priemyslu

PRIJME IHNEĎ
ROBOTNÍKOV výroby, expedície a lisovne
NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV -
KNIHÁRA
MECHANIKA
STROJNÍKA
SKLADNÍKOV, EXPEDIENTOV
ELEKTRONIKOV

Požiadavky:

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

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

Mzda od 700 € - 1 000 €

0905 593 810

B-Club
reštaurácia
Do any

hľadá

Tel: 0902 940 220
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* pomocnú silu
   do kuchyne

* brigádnika
   do obsluhy
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PRÍJMEME

0905 915 298

* ŠENKÁRA/-ku
* ČAŠNÍKA/-čku
    v Pezinku
* UPRATOVAČKU
    (len na 1 hod. denne)
  

O b e c   Š t e f a n o v á
Obecný úrad, 900 86 Štefanová č. 100
tel: 033/648 71 25; starosta: 0903 662 523; 

starosta.stefanova@slovanet.sk, www.stefanova.sk 

Obec Štefanová vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky
Materskej školy, 900 86 Štefanová č.100

s nástupom od 1. júla 2019.
Ďalšie informácie o podmienkach výberového 

konania a požiadavkách na uchádzačov získate na 
web stránkach obce – www.stefanova.sk a okresného 
úradu – odboru školstva – www.minv.sk. Škola je bez 

právnej subjektivity, zriaďovateľom je obec Štefanová.
                                                         Viliam Tekula, starosta obce
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príjme do pracovného pomeru
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OŠETROVATEĽA HYDINY
na farmu ČASTÁ

NÁPLŇ PRÁCE: kompletná starostlivosť o kŕdeľ hydiny
POŽIADAVKY: 
- samostatnosť, flexibilita, zodpovedný prístup k práci
- svedomité plnenie príkazov nadriadeného pracovníka
PONÚKAME:
- práca v prosperujúcej spoločnosti
- prídel hydiny a vajec za výhodné zamestnanecké ceny
- výhodné platové podmienky
- odmeny za neabsenciu
- vernostné odmeny
- príspevok na stravovanie
- odmena za ukončený turnus
- odmena za podostielku
TERMÍN NÁSTUPU DO PRÁCE:  ihneď
PRACOVNO � PRÁVNY VZŤAH:  hlavný pracovný pomer 
PLAT:  550 € + odmeny* 
                (priemerný plat za rok 2018 sa pohyboval na úrovni 770€/mes.)

Kontakt pre záujemcov: telefón: 0901 905 523
                                               e-mail: kurtisova@machhydina.sk

*(so špecifikáciou hodnotiacich kritérií bude záujemca oboznámený pri pracovnom pohovore)

 

0905 605 846
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Grünwald
(oproti Kauflandu)

prijme ihne

   PRACOVNÚ SILU
do kuchyne

plat 700-800€ bruto

H ADÁTE UDÍ
- zamestnancov, živnostníkov?

Inzerujte v rubrike

PRÁCA
info: 0905 963 035, 0905 593 810
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služby, okná-dvere, gastro

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

apríla

-20%
interiérové

žalúzie
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VLHNE VÁM DOM?
• injektáž a podrezávanie
• izolácia pivníc, základov aj proti tlakovej vode
• omietky a rekonštrukcie RD

0902 416 560
0910 322 544 www.mandr.sk
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EUROOKNÁ A DVERE
• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové

e
r ové brány

mob.: 0911 39
info@eur ro.s .eur r

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
AKCIA!
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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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- 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

51
-0
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Hlavu Hore 

Od apríla dochádza k zvýšeniu dávky v 
hmotnej núdzi, aktivačného príspevku, 
ochranného príspevku a príspevku na 
nezaopatrené dieťa. Vďaka novele záko-
na o hmotnej núdzi vzrástli o 5%. Súčas-
ťou právnej normy sú aj motivačné opat-
renia, aby si sociálne odkázaní hľadali 
prácu, aj keď len za minimálnu mzdu.

Obsah novely zákona o hmotnej núdzi sa 
dá zhrnúť do troch najdôležitejších oblastí. 
Tou prvou je zvýšenie dávok a príspevkov v 
hmotnej núdzi. Naposledy sa upravovali v 
roku 2009, pričom úplnou novinkou je ich 
valorizácia. Práve valorizačný mechaniz-
mus dávky a príspevky každoročne upraví. 
„Zavádzame to, čo Slovensko za celú dobu 
existencie nemalo. Je to spravodlivé, lebo 
aj dávka v hmotnej núdzi musí reagovať na 
vývoj spoločnosti a hlavne ten sociálno-eko-
nomický,“ konštatuje minister práce, sociál-
nych vecí a rodiny Ján Richter. 

Motivácia k získaniu práce
Druhou prioritou novely je motivovať ľudí 

k získaniu riadne platenej práce. Dôležitou 
zmenou je napríklad poskytovanie aktivač-
ného príspevku na dvoch úrovniach. Člen 
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v 
hmotnej núdzi a pracuje aspoň za minimál-
nu mzdu získa nárok na aktivačný príspevok 
vo vyššej sume, a to viac ako 132 eur mesač-
ne. „Robím všetko preto, aby sa prehlboval 
rozdiel medzi sociálnymi dávkami a mini-
málnou mzdou, aby bolo motivačné na Slo-

vensku pracovať,“ hovorí minister. Ďalším 
posilnením motivácie nájsť si zamestnanie 
a pracovať je aj predĺženie obdobia poskyto-
vania osobitného príspevku na 18 mesiacov, 
pričom vo vyššej sume sa bude poskytovať 12 
mesiacov a v nižšej sume ďalších 6 mesiacov.

Zmeny pre rodiny
so študujúcimi deťmi

Treťou prioritou je, že sa upravujú práv-
ne vzťahy pri poskytovaní pomoci v hmot-
nej núdzi. Ide okrem iného o ústretové 
kroky smerom k rodinám so študujúcimi 
deťmi na Slovensku, ale aj v zahraničí, ale 
napríklad aj k rodinám, ktoré žijú v spoloč-
ných domácnostiach s dospelými pracujú-
cimi deťmi do 25 rokov.

Novela zákona, ktorá vstúpila do plat-
nosti 1. apríla 2019, obsahuje rad ďalších 
opatrení. Tie by mali podľa rezortu práce, 
sociálnych vecí a rodiny prispieť k tomu, 
aby sa odkázaní ľudia buď vymanili z 
hmotnej núdze alebo sa zvýšil životný štan-
dard tých, ktorí v hmotnej núdzi zostanú.

Niektoré dôležité zmeny, 
ktoré novela zákona prináša

Dávka v hmotnej núdzi § 10 sa mení na-
sledovne:
a)jednotlivec bez detí 61,60 eur na sumu 
64,70eur
b)jednotlivec s jedným až štyrmi deťmi zo 
sumy 117,20 eur na sumu 123,10eur
c)dvojica bez detí zo sumy 107,10 eur na 
sumu 112,50eur

d)dvojica s jedným až štyrmi deťmi 160,40 
eur na sumu 168,40eur
e)jednotlivec s viac ako štyrmi deťmi zo 
sumy 171,20 eur na sumu 179,80eur
f)dvojica s viac ako štyrmi deťmi zo sumy 
216,10 eur na sumu 226,90eur

Ochranný príspevok § 11 sa mení na-
sledovne:
a)zo sumy 63,07 eur na sumu 66,20 eur, 
týka sa to osôb, ktoré dosiahli vek na sta-
robný dôchodok, sú invalidné z dôvodu 
poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú 
činnosť o viac ako 70%, sú osamelým rodi-
čom, ktorý sa osobne, celodenne a riadne 
stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa, 
ktoré sa osobne, každodenne a riadne sta-
rajú o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným 
postihnutím odkázanú na opatrovanie ale-

bo sa zúčastňujú resocializačných progra-
moch v resocializačnom stredisku
b)zo sumy 34,69 eur na sumu 36,40 eur, 
týka sa to osôb s nepriaznivým zdravotným 
stavom
c)zo sumy 13,50 eur na sumu 14,20 eur, týka 
sa to tehotných žien od začiatku štvrtého 
mesiaca tehotenstva a rodičov dieťaťa do 
jedného veku dieťaťa

Aktivačný príspevok sa mení zo sumy 
63,07 eur na sumu 66,20 eur.
Príspevok na nezaopatrené dieťa sa mení 
zo 17,20 eur na 18,10 eur.
Informácie poskytlo Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR

Redakčne spracovala Renáta Kopáčová

Zmeny v dávkach v hmotnej núdzi

ilustračné foto                                                                                  zdroj kschneider2991 pixabay
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06:00 Teleráno 08:30 Záme-
na manželiek 10:05 Oteckovia 11:10 Susedské 
prípady 12:10 Rodinné prípady 13:05 NCIS - Ná-
morný vyšetrovací úrad 15:00 Susedské prípa-
dy 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE 
NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TE-
LEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTO-
VÉ NOVINY 20:30 Susedia 21:20 Kuchyňa 22:10 
Klamal by som ti? 23:00 Neprijatý? Fpoho! 00:50 
NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 02:20 Zámena 
manželiek 03:30 Susedské prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP 
STAR 12:50 OCHRANCOVIA 13:50 SÚDNA SIEŇ 14:30 
V SIEDMOM NEBI 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 SÚD-
NA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 
21:45 INKOGNITO 23:10 SEDEM 00:05 PRÁZDNINY 
III. 6 01:30 NOVINY TV JOJ 02:20 INKOGNITO 03:15 
SÚDNA SIEŇ 03:50 SÚDNA SIEŇ 04:50 NOVINY TV 
JOJ  

05:40 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy 
RTVS 08:30 Dvaja v meste 09:05 Doktor z hôr 
09:50 Nash Bridges 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 
12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Fol-
klorika 14:20 Lekári 15:30 Slovensko s Tiposom 
16:00 Správy RTVS 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 
18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Tanguy 
22:15 Reportéri 22:55 Kriminálka Staré Mesto 
23:50 Lekári 00:35 Nash Bridges 01:25 Tanguy 
03:10 Dámsky klub 04:40 Správy RTVS „N“  

06:00 Teleráno 08:30 Svokra 
10:00 Oteckovia 11:05 Susedské prípady 12:00 
Rodinné prípady 13:00 NCIS - Námorný vyšetro-
vací úrad 14:55 Susedské prípady 16:00 Rodin-
né prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 
Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Dobre vedieť! 22:40 Horná Dolná 00:00 NCIS - 
Námorný vyšetrovací úrad 02:20 Svokra 03:30 
Susedské prípady 04:10 Rodinné prípady 04:55 
TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP 
STAR 12:50 OCHRANCOVIA 13:50 SÚDNA SIEŇ 14:30 
V SIEDMOM NEBI 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 SÚD-
NA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 PRÁZDNI-
NY III. 7 22:00 MOST! 7 23:00 Kuriér 11 23:55 SVET 
POD HLAVOU 3 01:25 NOVINY TV JOJ 02:20 PRÁZD-
NINY III. 7 03:20 SÚDNA SIEŇ 03:50 SÚDNA SIEŇ 
04:50 NOVINY TV JOJ  

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 
Hurá do záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 
08:30 Dvaja v meste 09:00 Doktor z hôr 09:50 
Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 
Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklori-
ka 14:25 Lekári 16:00 Správy RTVS 16:25 Dvaja v 
meste 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 
5 19:00 Správy RTVS 20:30 Filharmónia 21:20 Kli-
nika Charité 22:10 Vrchný inšpektor Banks 23:45 
Filharmónia 00:35 Klinika Charité 01:25 Vrchný 
inšpektor Banks 02:55 Dámsky klub 

06:00 Teleráno 08:30 Varte s 
nami 08:40 Zámena manželiek 09:55 Oteckovia 
11:00 Susedské prípady 12:05 Rodinné prípady 
13:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 15:00 
Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Otec-
kovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 2 na 1 22:20 Su-
sedia 23:10 Kuchyňa 00:00 Dvojitý agent 02:00 
NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 03:30 Sused-
ské prípady 04:15 Rodinné prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 
TOP STAR 12:50 OCHRANCOVIA 13:50 SÚDNA SIEŇ 
14:30 V SIEDMOM NEBI 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 
SÚDNA SIEŇ: Mafoš 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
Kráčajúca skala 22:40 Skorumpovaní poliši II. 
1/13 23:40 SVET POD HLAVOU 4 01:05 NOVINY TV 
JOJ 02:00 SÚDNA SIEŇ 03:05 SÚDNA SIEŇ: Mafoš 
04:05 OCHRANCOVIA 04:45 NOVINY TV JOJ  

05:45 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Dvaja 
v meste 09:00 Doktor z hôr 09:50 Nash Bridges 
10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 
Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Lekári 15:30 
Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 
Dvaja v meste 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 
5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Najväčší Slo-
vák 21:40 Ochrana štátu 23:20 Lekári 00:10 Nash 
Bridges 00:55 Ochrana štátu 02:30 Autosalón 
02:55 Dámsky klub 04:30 Správy RTVS „N“  

06:00 Teleráno 08:30 Sladká 
výzva 08:40 Svokra 09:45 Oteckovia 10:50 Su-
sedské prípady 11:50 Rodinné prípady 12:50 NCIS 
- Námorný vyšetrovací úrad 14:50 Susedské prí-
pady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZ-
NE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TE-
LEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ 
NOVINY 20:30 Horná Dolná 21:40 Dobre vedieť! 
22:45 Kameňák 00:00 NCIS - Námorný vyšetro-
vací úrad 02:20 Svokra 03:30 Susedské prípady 
04:15 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 
10:55 POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 
12:30 TOP STAR 12:50 OCHRANCOVIA 13:50 SÚDNA 
SIEŇ 14:30 V SIEDMOM NEBI 17:00 NOVINY O 17:00 
17:45 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
INKOGNITO 21:45 SEDEM 22:40 INKOGNITO 23:55 
INKOGNITO 01:20 NOVINY TV JOJ 02:05 SÚDNA 
SIEŇ 03:10 SÚDNA SIEŇ 04:00 POLICAJTI V AKCII 
04:45 OCHRANCOVIA  

05:45 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Dvaja 
v meste 09:00 Doktor z hôr 09:50 Nash Bridges 
10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 
Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Hurá do zá-
hrady 16:00 Správy RTVS 16:25 Dvaja v meste 
16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 
Správy RTVS 20:30 Zlaté časy 21:30 Viera 23:00 
Radosť zo života 23:30 Doktor z hôr 00:15 Nash 
Bridges 01:00 Viera 02:30 Dámsky klub 04:05 
Radosť zo života 04:30 Folklorika 

PONDELOK 15.4.2019
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 16.4.2019 STREDA 17.4.2019 ŠTVRTOK 18.4.2019
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Od apríla dochádza k zvýšeniu dávky v 
hmotnej núdzi, aktivačného príspevku, 
ochranného príspevku a príspevku na 
nezaopatrené dieťa. Vďaka novele záko-
na o hmotnej núdzi vzrástli o 5%. Súčas-
ťou právnej normy sú aj motivačné opat-
renia, aby si sociálne odkázaní hľadali 
prácu, aj keď len za minimálnu mzdu.

Obsah novely zákona o hmotnej núdzi sa 
dá zhrnúť do troch najdôležitejších oblastí. 
Tou prvou je zvýšenie dávok a príspevkov v 
hmotnej núdzi. Naposledy sa upravovali v 
roku 2009, pričom úplnou novinkou je ich 
valorizácia. Práve valorizačný mechaniz-
mus dávky a príspevky každoročne upraví. 
„Zavádzame to, čo Slovensko za celú dobu 
existencie nemalo. Je to spravodlivé, lebo 
aj dávka v hmotnej núdzi musí reagovať na 
vývoj spoločnosti a hlavne ten sociálno-eko-
nomický,“ konštatuje minister práce, sociál-
nych vecí a rodiny Ján Richter. 

Motivácia k získaniu práce
Druhou prioritou novely je motivovať ľudí 

k získaniu riadne platenej práce. Dôležitou 
zmenou je napríklad poskytovanie aktivač-
ného príspevku na dvoch úrovniach. Člen 
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v 
hmotnej núdzi a pracuje aspoň za minimál-
nu mzdu získa nárok na aktivačný príspevok 
vo vyššej sume, a to viac ako 132 eur mesač-
ne. „Robím všetko preto, aby sa prehlboval 
rozdiel medzi sociálnymi dávkami a mini-
málnou mzdou, aby bolo motivačné na Slo-

vensku pracovať,“ hovorí minister. Ďalším 
posilnením motivácie nájsť si zamestnanie 
a pracovať je aj predĺženie obdobia poskyto-
vania osobitného príspevku na 18 mesiacov, 
pričom vo vyššej sume sa bude poskytovať 12 
mesiacov a v nižšej sume ďalších 6 mesiacov.

Zmeny pre rodiny
so študujúcimi deťmi

Treťou prioritou je, že sa upravujú práv-
ne vzťahy pri poskytovaní pomoci v hmot-
nej núdzi. Ide okrem iného o ústretové 
kroky smerom k rodinám so študujúcimi 
deťmi na Slovensku, ale aj v zahraničí, ale 
napríklad aj k rodinám, ktoré žijú v spoloč-
ných domácnostiach s dospelými pracujú-
cimi deťmi do 25 rokov.

Novela zákona, ktorá vstúpila do plat-
nosti 1. apríla 2019, obsahuje rad ďalších 
opatrení. Tie by mali podľa rezortu práce, 
sociálnych vecí a rodiny prispieť k tomu, 
aby sa odkázaní ľudia buď vymanili z 
hmotnej núdze alebo sa zvýšil životný štan-
dard tých, ktorí v hmotnej núdzi zostanú.

Niektoré dôležité zmeny, 
ktoré novela zákona prináša

Dávka v hmotnej núdzi § 10 sa mení na-
sledovne:
a)jednotlivec bez detí 61,60 eur na sumu 
64,70eur
b)jednotlivec s jedným až štyrmi deťmi zo 
sumy 117,20 eur na sumu 123,10eur
c)dvojica bez detí zo sumy 107,10 eur na 
sumu 112,50eur

d)dvojica s jedným až štyrmi deťmi 160,40 
eur na sumu 168,40eur
e)jednotlivec s viac ako štyrmi deťmi zo 
sumy 171,20 eur na sumu 179,80eur
f)dvojica s viac ako štyrmi deťmi zo sumy 
216,10 eur na sumu 226,90eur

Ochranný príspevok § 11 sa mení na-
sledovne:
a)zo sumy 63,07 eur na sumu 66,20 eur, 
týka sa to osôb, ktoré dosiahli vek na sta-
robný dôchodok, sú invalidné z dôvodu 
poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú 
činnosť o viac ako 70%, sú osamelým rodi-
čom, ktorý sa osobne, celodenne a riadne 
stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa, 
ktoré sa osobne, každodenne a riadne sta-
rajú o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným 
postihnutím odkázanú na opatrovanie ale-

bo sa zúčastňujú resocializačných progra-
moch v resocializačnom stredisku
b)zo sumy 34,69 eur na sumu 36,40 eur, 
týka sa to osôb s nepriaznivým zdravotným 
stavom
c)zo sumy 13,50 eur na sumu 14,20 eur, týka 
sa to tehotných žien od začiatku štvrtého 
mesiaca tehotenstva a rodičov dieťaťa do 
jedného veku dieťaťa

Aktivačný príspevok sa mení zo sumy 
63,07 eur na sumu 66,20 eur.
Príspevok na nezaopatrené dieťa sa mení 
zo 17,20 eur na 18,10 eur.
Informácie poskytlo Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR

Redakčne spracovala Renáta Kopáčová

Zmeny v dávkach v hmotnej núdzi

ilustračné foto                                                                                  zdroj kschneider2991 pixabay

FINANCIE

06:00 Tom a Jerry 07:15 Lo-
vecká sezóna 3 08:50 Tintinove dobrodružstvá 
10:55 Oteckovia 12:00 Nebojsa 13:40 Príchod z 
minulosti 15:50 Cesta na tajomný ostrov 17:55 
Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČA-
SIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Angry Birds 
vo filme Rodinný animovaný film MN 12 (USA-
-Fínsko) 2016 C. Kaytis, F. Reilly. 22:35 Susedia 
na odstrel Komédia MN 18 (USA) 2014 S. Rogen, 
R. Byrneová 00:35 Sherlock Holmes: Hra tieňov 
03:00 Susedia na odstrel 04:25 Dvojitý agent  

05:25 NOVINY TV JOJ 06:20 
KRIMI 06:50 NOVINY TV JOJ 07:40 Pes roc(ku) 
09:40 Doba ľadová: Veľkonočné prekvapenie 
10:10 Noc s kráľom 12:50 Titanic 17:00 V hlave 
19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Kung Fu Panda 3 
Americko-čínska animovaná akčná dobrodruž-
ná komédia. MN 7 2016 Alessandro Carloni, Jen-
nifer Yuh Nelsonová 22:35 Austrália Austrálsko-
-americko-britsko romantický western. MN 12 
2008 02:10 Tvrďas 2 03:55 NOVINY TV JOJ 

06:10 Správy RTVS „N“ 07:00 
Góly - body - sekundy 07:20 Počasie 07:25 Dvaja 
v meste 07:55 Piknik s tortou 08:15 Alfa a Omega 
09:00 Rudienka 10:00 Pašiové služby Božie na 
Veľký piatok zo Sabinova 11:40 Pavol VI 13:25 Sta-
rý včelár 14:25 Folklorika 14:55 Rozprávky bratov 
Grimmovcov 15:55 „Jak se budí princezny“ 17:20 
GRÓF MONTE CHRISTO 19:00 Správy RTVS 19:55 
Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 BIB-
LIA: JEŽIŠ 23:30 GRÓF MONTE CHRISTO 01:10 Pavol 
VI. 02:50 BIBLIA: JEŽIŠ  

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Tom a Jerry 07:25 Najsilnejšie puto 09:40 
Ako vycvičiť draka 11:40 Moderná Popoluška 
13:45 Klamal by som ti? 14:40 THE VOICE ČESKO 
SLOVENSKO 16:40 Andílek na nervy 19:00 TELE-
VÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ 
NOVINY 20:30 Inferno Dobrodružný film MN 15 
(USA-Maďarsko) 2016 T. Hanks, F. Jonesová, O. Sy, 
I. Khan, S. B. Knudsenová. 23:05 Robin Hood Dob-
rodružný film MN 15 (USA-VB) 2010 01:50 Inferno 
03:50 Príchod z minulosti  

05:25 NOVINY TV JOJ 06:15 
KRIMI 06:45 NOVINY TV JOJ 07:40 Levia stráž II. 
11,12 08:30 Simpsonovci XXVII. 21,22/22 09:30 
Stávka na nevestu 11:30 X-Men: Budúca minu-
losť 14:15 Múmia 16:50 Šéf na grile 17:50 PRÁZD-
NINY III. 7 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Domov 
slečny Peregrinovej pre neobyčajné deti 22:50 
Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu 01:55 Pravek 
útočí 03:35 KRIMI 04:00 NA CHALUPE 04:45 NO-
VINY TV JOJ  

05:50 Správy RTVS „N“ 06:40 
Martinka 06:50 Malý Mikuláš 07:25 Yakar 07:55 
Elena z Avaloru 08:15 Fidlibumove rozprávky 
09:15 Daj si čas 09:45 Rozprávky bratov Grim-
movcov 10:45 On air 11:05 Park 11:40 Pavol VI. 
13:20 Slečna Marpleová: Skúška neviny 14:55 
Rozprávky bratov Grimmovcov 15:55 Najväčší 
Slovák 17:15 GRÓF MONTE CHRISTO 19:00 Správy 
RTVS 20:30 Očovské pastorále 21:50 Veselá Veľ-
ká noc 23:25 Slečna Marpleová: Skúška neviny 
01:00 GRÓF MONTE CHRISTO 02:45 Pavol VI. 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Tom a Jerry 07:20 Zajac Bugs a priatelia 
07:30 Tom a Jerry 07:50 Cesta na tajomný ostrov 
09:45 Poklad na Striebornom jazere 12:00 2 na 
1 13:50 Jack, zabijak obrov 16:10 Kuchyňa 16:55 
Horná Dolná 18:05 Susedia 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:30 THE VOICE ČESKO SLOVENSKO Kto 
sa stane najlepším hlasom Česka a Slovenska 
a získa rozprávkovú výhru v hodnote 75 000 €? 
22:30 Andílek na nervy 00:50 Susedia na od-
strel 02:30 Jack, zabijak obrov 

05:30 KRIMI 06:00 NOVINY TV 
JOJ 06:50 V hlave 08:55 Kung Fu Panda 3 11:00 
Najdlhšia jazda 13:45 Dračie srdce 4: Bitka o srd-
ce 15:50 NOVÁ ZÁHRADA 16:50 NA CHALUPE 17:50 
NOVÉ BÝVANIE DIZAJN 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY 
TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 
20:35 Doba ľadová: Mamutí tresk Americká 
animovaná rodinná akčná komédia. MN 7 2016 
22:35 Šesť výstrelov Americký akčný kriminálny 
triler. MN 18 2012 01:05 Rozvod po francúzsky 
03:35 NOVINY TV JOJ 04:10 NOVÁ ZÁHRADA  

05:55 Správy RTVS „N“ 06:50 
Martinka 07:05 Malý Mikuláš 08:05 Elena z 
Avaloru 08:30 Zázračný ateliér 08:55 Rozprávky 
bratov Grimmovcov 10:00 Veľkonočná sv. omša 
s požehnaním Urbi et orbi 12:35 Divoká Európa 
13:05 Poirot: Herkulove úlohy 14:35 Rozprávky 
bratov Grimmovcov 15:40 Skrytý prameň 17:15 
GRÓF MONTE CHRISTO 19:00 Správy RTVS 19:55 
Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Keď 
draka bolí hlava 22:05 Jana Eyrová 23:55 Poirot: 
Herkulove úlohy 01:25 GRÓF MONTE CHRISTO  

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 19.4.2019 SOBOTA 20.4.2019 NEDEĽA 21.4.2019
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP NA 
SOBOTNÝ 

VEČER

20.4.2019
20:30 

INFERNO
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Kvalifikačné predpoklady:
- v  zmysle zák. č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch 
  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- bezúhonnosť,
- zdravotná  spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka v úradnom styku,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
- znalosť školskej, pracovnoprávnej a ekonomickej  legislatívy,
- znalosť práce na PC (Word, Excell, internet),
- riadiace a organizačné predpoklady,
- osobnostné a morálne predpoklady.
Zoznam požadovaných dokladov:
- prihláška do výberového konania,
- profesijný  životopis,
- osobný dotazník,
- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, o vykonaní atestácie,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
- návrh koncepcie, rozvoja školy, (max v rozsahu 2 strany),
- ďalšie doklady preukazujúce osobnostné predpoklady, alebo špec. znalosti,
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na  
   výkon  pedagogickej činnosti,
- čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania  
   podľa zák. č. 18/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
   a doplnení niektorých zákonov.
Doplňujúce informácie:
- platové podmienky sú určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o 
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 317/2009 Z. 
z. a kolektívnej zmluvy. Tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého 
vzdelania, atestácie, odpracovaných rokov,  od sumy 974,- € plus príplatky.
Písomné  prihlášky označené heslom „VK riaditeľ ZŠ“ zašlite na adresu 
Obecný úrad Šenkvice, Nám. G. Kolinoviča č. 5, 900 81 Šenkvice alebo 
osobne do podateľne Obecného úradu  v  Šenkviciach  v  uzatvorenej  obálke 
do termínu 06.05.2019 (posledný termín pre podaciu poštovú pečiatku). 
Predpokladaný termín výberového konania je  20.05.2019. Termín, čas a 
miesto výberového konania bude oznámené najmenej 7 dní pred jeho 
uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.
                                              Mgr. Peter Fitz, starosta Obce Šenkvice

     V Ý B E R O V É   K O N A N I E
     na  R I A D I T E Ľ A

     Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice

v ý b e r o v é   k o n a n i e
na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Vinohradská 62,

900 81 Šenkvice s nástupom  od 01.07.2019.

Obec Šenkvice, Nám. Gabriela Kolinoviča č. 5, 90081 Šenkvice v zmysle
ust. § 4 zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v y h l a s u j e
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PRIJMEME
stredoškoláčku
v zrelom veku

do potravín v Modre,
s možnosťou

(po zácviku)
robiť vedúcu.

Tel.: 0905 327 520

ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD V PEZINKU
Suvorovova 5/A, 902 01  Pezinok
vypisuje výberové konanie

na obsadenie 1 (jedného) voľného miesta v dočasnej štátnej službe, 
funkcia: radca – asistent (3. platová trieda – 648,50€)

Podrobnosti k výberovému konaniu sú uverejnené na internetovej stránke:
www.justice.gov.sk alebo tel. kontakt 033/88 95142
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Firma Stapo Slovakia, Pezinok
prijme

STROJNÍKA pre obsluhu žeriavu

Kontakt: 0902 949 300, 0902 949 305
dispecink@staposlovakia.eu

príp. umožníme získať žeriavnícky preukaz
nástup možný ihneď
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PRIJMEME

ZÁMOČNÍKA � ZVÁRAČA
v Modre, pracovná doba 6:30 - 15:00 h
plat 1000 €/mes. + príplatky
zváranie Tig, práca s nerezom

0903 295 603
      0903 295 602 Výroba, oprava potravinárskych strojov
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info: 0903 929 606

 Firma s tradíciou od r. 1992  hľadá s nástupom podľa dohody                

- návesová súprava MAN TGX + mega náves Krone
- depo v Pezinku - víkendy voľné
prepravy na trasách:
- SK/HU/SK (denná linka) cca 420 km denne
- SK/CZ/SK (dvojdňovky) cca 800 km točka
- SK/DE/SK (troj-štvordňovky) cca 2200 km týždenne
- nejazdíme VW ani nič okolo VW
požiadavky:
- vodičský preukaz C + E, KKV karta, tacho karta
- prax vo vedení nákladného motorového vozidla
- preferujeme uchádzačov z Pezinka a blízkeho okolia
- vianočný plat v novembrovom výplatnom termíne
- 2x ročne celozávodná dovolenka
iné: - parkovanie v stráženom areály v Pezinku
- možnosť parkovať aj vlastným vozidlom
- na vozidlá je uzatvorená dlhodobá FULL servisná zmluva
- platba mýta automatizovaná,
  tankovanie u nás v areály

perspektívneho vodiča MKD
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Info na: autoservis@legasauto.sk, tel.: 0908 445 005

LEGAS AUTO s.r.o.
hľadáme

AUTOMECHANIKA do autoservisu
plat: 1000 €, práca na TPP alebo živnosť
Nemusí byť vyučený v obore, podmienka je prax s autami.
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Mestský podnik služieb hľadá
STROJNÍKA a PLAVČÍKOV

(vek min. 18 rokov, kurz plavčíka zabezpečíme)
na letnú sezónu 2019 (júl,august) na letné kúpalisko

V Pezinku (sídlisko Sever).
Plat: 3,50€/hod + príplatky So, Ne, Sv.

Bližšie informácie na tel. č.: 0905 341 954, 
životopis môžete posielať na: dusan.varecha@mpspezinok.sk
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www.pilulka.sk
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· 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

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Voľné termíny:  19.5 – 25.5.  |  26.5 – 1.6.  |
2.6 – 8.6.  |  9.6 – 15.6.  |  16.6. – 22.6. 2019

Pobyty sú podporované štátnou
dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov.
V cene pobytu: plná penzia,  2 x fakultatívny výlet,

Čaj o piatej, folklórne vystúpenie a iné BONUSY !!!
V ponuke aj dovolenka

na rekreačné poukazy s 55% úhradou !!!
Rezervácie na čísle  0918 591 942

Informácie na  www.oravskahoraren.sk

Penzión *** Oravská horáreň,
Oravský Podzámok č. 396, Vám 
ponúka pobyty na 7 dní/6 nocí
iba za 156.- EUR/1 osoba a pobyt

ORAVA - zdravie
z prírody rozdáva
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk
Tel.: 0908 914 180

OPERÁTOR VÝROBY 
800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto
�������������� 

11 EUR/hod.

����������������������
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