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PEZINSKO
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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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 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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„Kam sa podeli kvety? Kde sú muš-
káty? Okná sú úplne prázdne, v pred-
záhradkách, kde kedysi kvitli ruže, 
ľalie, pivonky a iné kvety, sú dnes par-
koviská, smutný svet...“ 

Povedala mi 87 – ročná spoluces-
tujúca na pravom sedadle, keď sme 
nedávno cestovali dolu Považím. Nie 
po diaľnici, ale po okresných cestách, 
cez mestá a dedinky. Nuž, podeli sa. Do 
slovenskej nemilosti. O kvety sa totiž 
treba starať a my sme si akosi prirýchlo 
zvykli na to, že prioritou sme my sami, 
že sa máme starať v prvom rade o seba, 
o svoje blaho, o svoj dostatok, o svoj 
pokoj. Samosprávy vysádzajú okras-
né rastliny medzi chodník a cestu, no 
udržiavajú ich zamestnanci na verej-
noprospešné práce. Vlastníci domov, 
pred ktorými tieto záhony krášlia náš 
svet, na ne kašlú. Ani ich len nepole-
jú. Ale tie plechovice z predzáhradok 
umývajú, leštia. Aj viackrát za týždeň.

Pred nami je na záver posledného 

jarného týždňa Deň kvetov. Je určený 
záhradkárom a milovníkom zelene, 
ktorí oslavujú život. Nie majetky. Nie 
statky. Deň kvetov oslavujú milovníci 
kvetov na celom svete. Každá krajina 
má svoje typické zvyky a podujatia, 
ktorými sa teší z príchodu leta. K teplu 
a ostrému slnku bezpochyby patria ti-
sícky farebných voňavých kvetov i lie-
čivé byliny. 21.6. nás čaká najdlhší deň 
v roku a tiež aj Deň kvetov. Zázraku prí-
rody, ktorý odjakživa umožňoval nie-
len život, ale pôsobil radosť a potechu 
v ľuďoch, ktorých aspoň na chvíľku 
odpútal od bežných starostí, trápení a 
problémov. Vráťme kvety 
do nášho sveta, čoraz 
temnejšieho a bezfareb-
nejšieho. Ukradnime 
pre ne trochu  betónu, 
dlažby, asfaltu, ale aj 
strácajúcej sa ľud-
skosti v nás.

Smutné Slovensko

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

         

 Ušetrite až polovicu !!!
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   Maľujete, staviate, či rekonštruujete Váš dom, byt 
alebo chatu?
    Chcete nakúpiť  za najnižšie ceny a pritom mať ši- 
roký výber ako vo veľkých obchodných centrách?
    Navštívte špecializovanú diskontnú predajňu Farieb 
a lakov a presvedčte sa sami, že tam nájdete všetko čo 
potrebujete. Za ceny o 30-50% nižšie ako v ob- 
chodných centrách. Načo platiť inde viac?
    Vašim známym dávajú v obchode zľavy a Vám nie?  V 
tejto predajni sú okrem nízkych cien zľavy až  do 10% 
pripravené práve pre Vás. Navyše ku každému nákupu 

nad 49,-EUR dostanete osviežujúci darček.
    Odborné poradenstvo je samozrejmosťou. Príďte sa  
presvedčiť,  cieľom  tejto  predajne  je  šťastný a spo- 
kojný zákazník.

Bratislavská 85, PEZINOK, tel.: 033/642 20 27, www.vasdomfarieb.sk
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Výmena tesnenia
a oprava

všetkých druhov
a typov

OKIEN
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• mulčovanie • kosenie
• rotavátorovanie

VÝRUB � VÝREZ STROMOV
aj rizikových, ARBORISTIKA

0902 182 789

VYŽÍNACIE  PRÁCE

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 ...
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HODINOVÝ MANŽEL
0904 285 359
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Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA
02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO
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bachu, Viničnom, Vinosadoch, 
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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.

UŽ STE TO POČULI?

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Za posledné dni 
a týždne sa hitom 
mnohých našich pi-
sálkov stal nejaký 
blázen. Vraj za roky 
v politike neurobil 
absolútne nič. Ne-

prišiel s nejakou myšlienkou. Nemá žiadny 
program. Nemá žiadnu víziu, aké by to naše 
Slovensko malo vlastne byť. Neurobil nič po-
zitívneho a len vniesol do politiky nedôstoj-
ný bordel ... a že veľmi držia palce Kiskovi, 
aby ho vo voľbách konečne dorazil ... a aby 
nám tu už v parlamente konečne nezavadzal 
aj s tým jeho trápnučkým hnutím.

Prečo to robia? Lebo im nepasujeme do 
krámu. Vedia totiž, že nikdy neboli tak blíz-
ko svojmu vysnívanému ultraliberálnemu 
Slovensku ako v nasledujúcich voľbách. A 
vedia, že ak nás nedokážu do volieb dostať 
na kolená, a my sa napriek ich vôli a urput-
nej snahe ublížiť, do parlamentu dostaneme, 
tak ich sníček sa im rozplynie.

Preto vypisujú bezbožné lži a spolieha-
jú sa, že ľudia sú hlúpi ... že majú krátku pa-
mäť ... a tí istí ľudia mi potom píšu, že tie ne-
návistné reči pisálkov už ani nedokážu čítať.

Náš neúnavný zápas za očistu Sloven-
ska od korupcie, je pre nich nič. Odvážny 
vytrvalý boj holými rukami zoči-voči abso-
lútnemu zlu, je pre nich nič. 8-my rok naj-

aktívnejší poslanecký klub, je pre nich nič. 
Program s 500 konkrétnymi riešeniami, je 
pre nich nič...

Dnes majú svojich spasiteľov, s ich 
správnymi „hodnotami“ ... a vôbec im ne-
vadí, že vtedy, keď my sme riskovali v boji 
za ľudí a Slovensko možno aj životy, spa-
sitelia si v klídku užívali pohodlný život v 
bezpečnom ústraní.

Je to choré, prepáčte. Správate sa nie 
ako poctiví hľadači pravdy, ale ako pravdy 
majitelia. Nie je vám to trápne? Profesio-
nálna česť vám nehovorí nič? Či v pohode? 
Hlavne, že vám to dobre robí? To je vaše 
poslanie? Úbohé.

ps. Samozrejme, že “pisálkami” myslím 
tých akoženovinárov, ktorí si o sebe len mys-
lia, že novinármi sú, ktorí s pocitom boho-
rovnosti šíria akýkoľvek 
blud ... lebo oni môžu. 
Obávam sa, že faloš-
ná kolegialita voči 
takýmto akoženovi-
nárom len úplne zby-
točne znevažuje prácu 
naozajstných profíkov 
vo svojom fachu, napr. 
Monika Tódová či 
Marek Vagovič.
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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

ING. KUBAŠKA

 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov

Vtipy 
týždňa
Z Murphyho zákonov:

» Pracovitosť sa ešte len 
bude vyplácať, ale lenivosť 
sa vypláca teraz.

» Čím ďalej sa stala ka-
tastrofa, alebo nehoda, 
tým viac 
mŕtvych a zranených je 
potrebných na to, aby sa 
správa stala zaujímavou.

» Sú dôležitejšie veci ako 
poriadok.

» Užívateľ je osoba, ktorá 
sa snaží pomocou nezro-
zumiteľného programu a 
poruchového hardwaru vy-
riešiť problém, ktorý by bez 
počítača neexistoval.

» Ak si vložil údaj do pa-
mäti počítača, vlož si ho do 
svojej, kam si si ho uložil.

» Keď netreba rozhodnúť, 
treba nerozhodnúť.

» Najjednoduchšie myš-
lienky sa najzložitejšie vy-
jadrujú.

» Ľudia sa budú správať 
rozumne vtedy a iba vtedy, 
ak všetky ostatné možnos-
ti už úplne zlyhali.

» Počítače, ktoré majú po-
ruchu, v servisnej opravov-
ni vždy fungujú.

»Slovák dá aj posledné 
peniaze za to, aby mal nie-
čo zadarmo.           
                » redakcia

» Vtipy

» - Človeče, už tretí deň v 
kuse sa mi nechce robiť. Čo 
to môže znamenať?
- Asi, že je už streda...

» Zamestnanec vyčíta 
svojmu šéfovi:
- Prepáčte, ale mám nízky 
plat!
- Prepáčim.

Viete, čo urobí šéf, keď sa 
cíti osamelo?
Zvolá poradu.

Viete, čo je vrchol drzosti?
Umiestniť na Úrad práce 
tabuľu s nápisom: „Neza-
mestnaným vstup zaká-
zaný!“

 

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

51
-0
01
8

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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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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Euro 
sa skloňuje podľa vzoru mesto.
Slovenčina naša
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REZIVO
- tvrdé, mäkké

VÝPREDAJ

PEZINOK
Bratislavská

0903 439 265
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Najlepšia sezóna
na nové Suzuki
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ZIMNÉ KOLESÁ

V CENE
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Z historického hľadiska skladba stra-
vy je vždy daná prirodzenou dostup-
nosťou k potrave. Preto  je naša strava 
iná, ako strava Grékov alebo Talianov. 

Stredomorská strava má svoj pôvod 
vstrave južného Talianska, Grécka a 
Španielska. Aj keď sa ináč stravujú 
Gréci ako Taliani a obaja inak ako Špa-
nieli, niečo majú spoločné a rozdielne 
od našej stravy – málo nasýtených 
tukov, málo červeného mäsa a jedno-
duchých cukrov. Typické je veľa zele-
niny a ovocia, veľa rýb a mastných 
kyselín prospešných pre zdravie.

Významne nižší výskyt srdcovo-
-cievnych ochorení na juhu Talianska 
a v prímorskom Grécku či Španielsku 
má svoj pôvod práve v vplyve stravy 
a aj spôsobe života. Medzi diétami sa 
stredomorská strava, nazývaná aj me-
diteriánska diéta (MD) stala tou, ktorú 
medicína odporúča už dlhodobo naj-
viac, lebo: 

ochoreniami o takmer 30 percent. 

napriek tomu, že obsahuje pomerne 
veľa tukov, ktoré sú ale zdraviu pro-
spešné, hlavne z olivového oleja, nie-

ktorých druhov rýb a morských plodov. 

účinok pred vznikom rakoviny až 
o vyše 50 percent, hlavne prsníka a 
hrubého čreva. 

-
záciu cukrovky a bráni pred jej vzni-
kom o 20-30 percent.

-
vového systému,  bráni pred vznikom 

-
rovej choroby. 

Stačí, ak si spomenieme dovolen-
ku na juhu Európy a zvyklosti, ktoré 
môžeme, prenesieme k nám. MD je 
vhodná v primárnej prevencii – teda 
v predchádzaní ochorení, ale aj v se-
kundárnej, keď  ochorenie už je prí-
tomné, ale úspešne bráni zhoršeniu. 
Stredomorská diéta spolu 
s diétou DASH dlho-
dobo obsadzujú prvé 
dve priečky medzi naj-
zdravšími stravovací-
mi spôsobmi. 

(dokončenie 
nabudúce)

Mediteriánska diéta

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

metabolizmu a výživy

»Kúpim havarované alebo 
motoricky poškodené auto, 
motocykel. 0905 218 938.
»Kúpim auto pokazené aj 
havarované, 0903 517 742.
»KÚPIM STARÚ JAWU PERAK 
250 350 ZETKU 125 150 JAWA 
90 AJ DIELY 0949 150 398.

»Prenajmem v centre Pezin-
ka v rodinnej vile 1 izb. byt 
46 m2, polozariad., ihneď 
voľný, cena vrátane energií 
420€/mes., 0949 423 600.
»Súrne hľadám podnájom 
v PK 0903 718 726.
»Prenajmem 1 izb. byt v PK 
Muškát, 1 osobe, nie RK, 
0917 544 048.

»Predám stav. pozemok v 
obci  Štefanová, 10á, š - 25 
m, siete  na ceste pred po-
zemkom. Možnosť delenia. 
35000 €. 0903 717 087.
»Predám stav. poz. na Du-
bovej, 630 m2, 39.990 €, 
0907 093 386.

»Kúpim vinohrad v Bratisla-
ve, Svätom Jure, Pezinku a 
okolí 0918 479 756.
»Dám do prenájmu garáž 
s pivnicou a elektrikou na 
Malokarpatskej ul. v PK, 

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera PK medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP PK 12 Predám kočík,
0987 654 321.

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

07 REALITY / iné    

06 POZEMKY / predaj     

Výroky
o prírode

» „Človek je podistým už 
od prírody veľmi zlý, lebo 
každá neznáma radosť ho 
hlboko zarmucuje.“   
Anatole France, francúzsky 
spisovateľ, nositeľ Nobelo-
vej ceny 1844 – 1924

» „Vychýrenosť sa niekedy 
podobá hube, o ktorej Plí-
nius hovorí, že je najväčším 
zázrakom prírody, pretože 
vyrastá z ničoho a nemá 
korene.“ 
Thomas Fuller anglický 
kňaz a historik 1608 – 1661

» „Kto nič nerobí, má vždy 
veľa pomáhačov. Príroda 
nepozná prestávky vo svo-
jom vývine a trestá každú 
nečinnosť.“ 
Johann Wolfgang von 
Goethe nemecký spisova-
teľ, výtvarník a politik 1749 
– 1832

» „Nedokážem vyjadriť, 
aká je príroda ľudská a ako 
v nej cítiť možnosť stať sa 
človekom v tom najčistej-
šom, a predsa nevyčerpa-
teľne hlbokom význame.“ 
Romano Guardini nemecký 
teológ a kňaz 1885 – 1968

» „Príroda opakuje večne a 
stále v širších rozmeroch tú 
istú myšlienku.“ 
Christian Friedrich Hebbel 
nemecký básnik a dramatik 
1813 – 1863

» „Dobre, že príroda si nedá 
vynútiť zmenu telesných 
funkcií na želanie ľudí!“ 
Decimus Iunius Iuvenalis 
staroveký rímsky básnik 
58 – 140

» „Všetko, čo hovorí príro-
da, je múdre.“ 
Decimus Iunius Iuvenalis 
staroveký rímsky básnik 
58 – 140

» „Kto prírodu opravdivo 
miluje, nachádza všade 
krásu.“ 
Vincent Van Gogh ho-
landský post-impresionis-
tický maliar 1853 - 1890

» „Príroda je najozajstnejší 
boh.“ 
Baruch Spinoza holandský 
filozof 1632 – 1677

» „Každé umenie je napo-
dobňovaním prírody.“ 
Seneca rímsky stoický filo-
zof, štátnik a dramatik -4
- 65 pred n. l.                         

     » redakcia

www.kerzam.sk
Modranská 4, 900 86 Budmerice

tel.: 033/644 81 24
otvorené:

po - pia: 800 - 1800, so: 800 - 1400

 široká ponuka záhradných bazénov
     ihne  k odberu

 bazénová chémia a príslušenstvo
 záhradné trampolíny

 príslušenstvo pre grilovanie
 za e ovacie siete
 ve ký výber okrasných rastlín

     a komplet záhradný sor ment
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• VODA
• ODPAD
• KÚRENIE
• Podlahové kúrenie
• Sanita - montáž

MATERIÁL so zľavou

Obhliadky a zameranie
ZADARMO
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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VŠETKO
PRE VÁŠ DOM

TOP KVALITA
0907 304 888

REKONŠTRUKCIE
ZATEPĽOVANIE
FASÁDY, OMIETKY
SADROKARTÓN
STIERKOVANIE
MAĽOVANIE
INTERIÉR/EXTERIÉR
STRECHY, KROVY
PLOTY
HRUBÉ STAVBY
STROJOVÉ OMIETKY
VÁPENOCEMENTOVÉ,
SADROVÉ

Hovorí sa 
o desať  minút, nie za desať minút.

Slovenčina naša
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Služby, deťom
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HODINOVÝ MANŽEL
www.momentum.sk    0908 698 322
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VÝMENA ELNÝCH SKIEL
na všetky druhy automobilov

SH auto s.r.o., 0949 826 332, 0903 836 283
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ELEKTROINŠTALÁCIE
bleskozvody, prípojky, revízie

0903 908 807
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50917 373 326 www.pemont.sk

DOVOZ:  štrk • piesok • makadam • zemina

ODVOZ ODPADU KONTAJNERMI
stavebný  bio  komunálny  zmiešaný

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM
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právnik radí / Služby, okná-dvere

Skončenie pracovného pomeru výpo-
veďou je veľmi bežné, tak zo strany 
zamestnávateľa, ako i zamestnanca. 

Môže však nastať situácia, že tento 
spôsob skončenia pracovného pomeru 
nebude právne podložený, napríklad 
ak je podaná výpoveď v prípadoch, v 
ktorých Zákonník práce nariaďuje zá-
kaz výpovede a pod. Ak právny úkon 
smerujúci ku skončeniu pracovného 
pomeru výpoveďou nespĺňa zákonom 
požadované náležitosti, je možné ho 
označiť za právne vadný a bude Zákon-
níkom práce postihnutý neplatnosťou. 
V danom prípade však pôjde o relatív-
nu neplatnosť, čo znamená, že právny 
úkon sa považuje za platný, až kým sa 
oprávnená osoba nedovolá neplatnosti 
na súde. 

Dovolávať sa jej teda nemôže ktokoľ-
vek, ale iba konkrétny účastník pracov-
noprávneho vzťahu, a to zamestnanec 
alebo zamestnávateľ, ktorý je výpo-
veďou na svojich právach dotknutý. 
Zákonník práce umožňuje za presne 
vymedzených podmienok domáhať sa 
na súde určenia neplatnosti výpovede. 
Danú skutočnosť si zamestnanec, ako 
i zamestnávateľ môže v zmysle Zákon-
níka práce uplatniť najneskôr v  lehote 
dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal 
pracovný pomer skončiť. Ak si účastník 
toto svoje právo neuplatní na súde naj-
neskôr do uplynutia tejto lehoty, dôjde 

k  zániku práva ako celku. Táto dvoj-
mesačná lehota má aj hmotnoprávny 
charakter, čo znamená, že účastník 
pracovnoprávneho vzťahu, ktorého sa 
výpoveď týka, musí svoju žalobu na ur-
čenie neplatnosti skončenia pracovné-
ho pomeru výpoveďou doručiť na súd 
najneskôr v  posledný deň dvojmesač-
nej lehoty, a teda nestačí podať žalobu 
v posledný deň lehoty na pošte. 

Ak zamestnanec alebo zamestná-
vateľ napriek tejto skutočnosti, t. j. po 
márnom uplynutí uvedenej lehoty, 
podá žalobu na určenie neplatnosti vý-
povede, tak musí súd zo svojej úradnej 
povinnosti prihliadnuť na zánik práva 
a predmetnú žalobu zamietnuť. V prí-
pade splnenia zákonných podmienok 
na podanie žaloby na určenie neplat-
nosti výpovede súd začne konanie vo 
veci a môže rozhodnúť, že sa pracovný 
pomer skončil neplatne, a že trvá aj na-
ďalej. V takomto prípade musí zamest-
návateľ aj naďalej poskytovať prácu 
zamestnancovi a zamestnanec musí 
pokračovať vo vykonávaní práce.

Neplatnosť výpovede podľa Zákonníka 
práce

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

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

Opakujeme, 
že prvýkrát sa píše spolu a prvý raz oddelene.

Slovenčina naša

Občianska
riadková
inzercia
0910 945 710.
»Dám do prenájmu garáž v 
centre mesta Pezinok, 0910 
945 710.
»Kúpim garzónku - 1 izb. byt 
v PK alebo v Modre 0903 
718 726.
»Kúpim rodinný dom, SP 
alebo byt 35 km od Brati-
slavy. Tel. 0903 765 606.
»Predám vinohrad vo Sv. 
Jure,. 1.100 m2, 33.000 €, 
0911 382 290.
»Kúpim 2 alebo 3 izb. byt 
Za hradbami, Záhradná ul., 
0915 394 215.
»Kúpim byt v PK - Juh, Muš-
kát, Sever, 0911 382 290.

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Predám výhodne nové 
dvierka na kuchynskú lin-
ku, rôzne, 0919 17 62 33.

»Kúpim staršiu vzduchov-
ku alebo babetu. Tel. 0907 
374 235.
»Kúpim staré knihy, mince, 
bankovky, odznaky, po-
hľadnice a rôzne starožit-
nosti. Tel.: 0903 753 758.
»Kúpim ľudové kroje 0902 
708 047.

»Hľadám brigádu. Som 
študentka a rada vyvenčím 
a postrážim vášho psíka, 
len v PK, 0905 963 035.

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   

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

15 HĽADÁM PRÁCU    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    
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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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• 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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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

ZĽAVY NA JÚN 35% Možnosť výhry 350 €

balkóny terasyzimné záhrady 
splátky od 35 € splátky od 149 € splátky od 98 €

pezinsko@regionpress.sk
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Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. je 
univerzitný profesor, popredný odbor-
ník, inovátor a vizionár v oblasti infor-
mačnej vedy, ktorý je rešpektovaný v 
domácom i medzinárodnom meradle. 
Ako slovenský vlastenec je orientovaný 
proeurópsky.  Profesionálne je okrem iné-
ho zameraný na ochranu a sprístupňova-
nie kultúrneho dedičstva Slovenska.

Čo, pán profesor, hrozí štátu, ktorý si 
neváži vzdelanie a nepodporuje vedu? 

Takému štátu hrozí civilizačný úpa-
dok a závislosť na vyšších civilizáciách. 
Tým nemyslím mimozemšťanov. Ale, 
veď ten úpadok nie že nám hrozí niekedy 
v budúcnosti. Ten úpadok je už tu! Náš 
výskum, vývoj, inovácie a naša konku-
rencieschopnosť sú komparatívne málo 
významné. 
Žiaľ, naše výsledky nie sú v oblasti 
vedy a výskumu práve hviezdne a me-
dzi vedcami je zlá nálada.

Pritom nikdy nebolo na vzdelanie a 
kultúru toľko peňazí, ako je teraz. Poli-
tici, ktorí tu bašujú desiatky rokov, stá-
le dookola drmolia, ako sa ekonomike 
darí. Máme sa zdanlivo dobre. Ale, veda, 
vzdelanie, kultúra, kultúrnosť upadajú 
v materiálnom aj duchovnom zmysle. 
Vzdelanie, kultúra a kultúrnosť politi-
kov, to akosi nejde dokopy. Milan Rúfus 
to vyjadril presne slovami: „prečo sú tak 
príšerne nenažratí“. Veď, čo chceme od 
politikov, ktorí sa podieľajú na tunelova-
ní verejných zdrojov a predražovaní cez 

centrálne verejné obstarávania? 
Skúsme konkrétnejšie.

Keďže som z kultúry, myslím naprí-
klad na 214 miliónov eur na digitalizáciu 
z eurofondov, kde sa niektoré národné 
projekty cez „našich ľudí“ predražili o 
vyše 1000 percent a kde sa ďalšie desiat-
ky miliónov zo štátneho rozpočtu dávajú 
ročne na udržateľnosť projektov, ktoré 
mali byť hotové uzž v roku 2015? Euro-
fondy na vzdelávanie a kultúru mali 
odstrániť naše civilizačné zaostávanie. 
Peniaze sa minuli a míňajú a zaostáva-
nie sa prehĺbilo, lebo svet ide dopredu. 
Čo chceme od ministra kultúry, čo neza-
bránil vývozu busty, ktorá má hodnotu 
desiatok miliónov do zahraničia, lebo 
to vraj nie je slovacikum. Ministra, torý 
minul desiatky miliónov na nezmyselné 
audity, analýzy a nákupy nepotrebných 
cédečiek za 20 miliónov korún a neza-
bezpečil záchranu nášho písomného 
dedičstva? Čo môžeme očakávať od mi-
nisterstva školstva, ktoré nie je schop-
né reformovať školstvo a nemá odvahu 
redukovať na rozumnú mieru počet 
vysokých škôl? Ktoré nie je 
schopné koncentrovať sily 
a prostriedky  na nejakú 
inovačnú prioritu? Ktoré 
fakticky legalizuje plagi-
átorstvo a nedokáže 
efektívne čer-
pať eurofon-
dy?     

Potrebujeme reset a reštart II.

» Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.
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Niekedy počú-
vam, že som nudný 
a politiku beriem 
príliš vážne. Vraj 
náš program ani 
naši odborníci ne-

budú ľudí zaujímať. Hovoria mi, že 
mám byť viac útočný, viac provokovať 
a občas urobiť nejaké divadlo. Mohol 
by som. Nevie sa to, ale okrem eko-
nómie som vyštudoval aj divadelnú 
dramaturgiu. Ale nechcem. Zákony, o 
ktorých hlasujem ovplyvňujú životy 
5,5 milióna ľudí. Pre mňa je to závä-
zok. Správa krajiny je vážna vec.

Politické cirkusy a osočovanie sú 
chvíľu zaujímavé, časom však una-
via a znechutia. Vyostria emócie a 
znepriatelia aj možných partnerov. 
A ľuďom nič neprinesú – ani vyššie 
platy, ani dostupnejších lekárov, ani 
dôstojnú starobu. Živia iba beznádej, 
že na Slovensku to inak nejde. 

V SPOLU veríme na politiku rie-
šení, programov, najlepšie priprave-
ných ľudí a spojenectiev. Politiku, 
ktorá prináša výsledky. Vieme, že 
keď budeme súčasťou vlády, čakajú 
nás neľahké úlohy. Vymeniť stranu, 
čo za dvanásť rokov obsadila Sloven-
sko od východu na západ „svojimi 
ľuďmi“. Stranu, za ktorej vlády sa da-
rilo barónkam, čo žili na úkor malých 
poľnohospodárov a “tetám Ankám”, 
čo sa priživovali na chátrajúcom 
zdravotníctve. 

Bude to náročné. Všetci, ktorí ve-
ríme, že na Slovensku môže byť lep-

šie, budeme musieť držať spolu. Preto 
budujeme spojenectvá a otvárame 
dvere k spolupráci s inými politický-
mi stranami. Uvedomujeme si, že Slo-
vensko je rôznorodé a všetci máme 
priority a záujmy. No je dôležité, aby 
sme vedeli spoločne žiť a vychádzať. 
A postaviť sa za to, čo je pre nás všet-
kých a pre budúcnosť podstatné.

 Spojenectvá nie sú ľahké, nebu-
dem vám klamať. Preto o nich všetci 
radi rečnia, ale činy chýbajú. No bez 
spájania sa, bez dohody sa nikam ne-
pohneme. Preto sme minulý týždeň 
uzavreli koaličnú dohodu s Progre-
sívnym Slovenskom. Nerečníme, ko-
náme. Do parlamentných volieb ide-
me spoločne, aby sme boli schopní 
spravovať krajinu od prvého dňa vo 
vláde. 

Víťazstvo v eurovoľbách chápe-
me ako signál, že ľudia si želajú po-
litikov schopných dohodnúť sa. Naše 
spojenectvo je premyslené, pretože 
musí vydržať štyri roky vládnutia, 
nielen kampaň do parlamentných vo-
lieb. Politika je pre nás vážna vec, a 
tak k nej pristupujeme. Bez cirkusu. 
Zato s rozvahou a odhodlaním zlep-
šovať život ľudí na Slovensku.

Stačilo už cirkusov

» Miroslav Beblavý
predseda strany 
SPOLU - občianska demokracia

Slovensk

Mi l B bl



PK19-24 8

8
práca, služby

0905 593 810

Černobyľ. Opäť v centre pozornosti, 
najmä vďaka seriálu renomovanej 
televíznej spoločnosti. Udalosť, kto-
rá sa zdá v jej stvárnení ako doku-
mentárny horor. Udalosť, ktorá ho-
rorom bola. 

Seriál sa nezmieňoval podrobnejšie k 
tomu, čo sme zažili u nás, ani k skúse-
nostiam, ktoré s jadrovými haváriami 
na Slovensku máme. Treba však ešte 
vysvetliť titulok. Černobyľská havária 
spôsobila katastrofu, obrovskú a tragic-
kú. Avšak – štvrťstoročie pred ňou bola 
úroveň radiácie aj nad Českosloven-
skom vyššia, ako po aprílovej havárii 
v roku 1986 v Černobyle. Bolo to v dô-
sledku jadrových testov, ktoré mocnosti 
bez obmedzenia uskutočňovali aj vo 
voľnom ovzduší. 

Ide o najhoršiu jadrovú haváriu 
v histórii jadrovej energetiky. Počas 

experimentu a testu nového bezpeč-
nostného systému došlo k prehriatiu a 
následne explózii reaktora typu RBMK-
1000 sa do vzduchu uvoľnil rádioaktív-
ny mrak, ktorý postupoval cez západnú 
časť Sovietskeho zväzu, Východnú Eu-
rópu a Škandináviu. Boli kontaminova-
né rozsiahle oblasti Ukrajiny, Bielorus-
ka a Ruska, čo si vyžiadalo evakuáciu a 
presídlenie asi 200 000 ľudí. 

Nad územím Československa pre-
letel černobyľský mrak celkovo tri-
krát: 30. apríla, 3. až 4. mája a 7. mája 
1986. Druhá vlna najviac zasiahla úze-
mie západného Slovenska. Boli to naj-
mä okresy Dunajská Streda, Komárno, 
Žiar nad Hronom, Galanta či Nitra, - vy-
plýva z meraní SHMÚ.

Podľa veľmi opatrných odhadov 
organizácie Greenpeace mala radiácia 
z Černobyľa spôsobiť na našom území 

celkovo 450 až 1 200 predčasných úmr-
tí, väčšinou v dôsledku rakoviny vyvo-
lanej ožiarením. Presná štúdia, koľko 
ľudí zomrelo v dôsledku černobyľskej 
katastrofy, však neexistuje.

Na Slovensku sa stala havária v 
jadrovej elektrárni A1 už v roku 1976. 
Palivo sa vymieňalo priamo počas pre-
vádzky. Palivový článok však vystrelil 
do výšky, trafil žeriav a rozbil sa. Okam-
žite došlo k úniku oxidu uhličitého, kto-
rý sa používal na chladenie reaktora. K 
druhej havárii v reaktore A 1 došlo 
22. februára 1977 pri výmene palivo-
vého článku. Po zavezení palivového 
článku do reaktoru nemohlo chladiace 
médium voľne prúdiť a lokálne prehrie-
vanie spôsobilo roztavenie palivových 
prútov a prepálenie rúry nádoby mo-
derátora. Tým prišlo k prieniku mo-
derátora, ktorým bola v tomto prípade 

ťažká voda, do primárneho okruhu a v 
dôsledku toho k rýchlemu nárastu vlh-
kosti, ktorá následne viedla k rýchlemu 
poškodeniu pokrytia paliva nachádza-
júceho sa v reaktore.

V dôsledku tejto havárie bola jad-
rová elektráreň A-1 uzavretá a od roku 
1979 prebieha jej likvidácia. 

Černobyľ bol zlý, ale nie najhorší
OSVETA

» red

8
oSveta / Stavba

„Aké by to bolo, keby sme s Bibliou 
zaobchádzali rovnako ako so svojím 
smartfónom? Keby sme ju niekoľkokrát 
za deň otvorili a čítali v nej správy od 
Boha, ako čítame esemesky v telefóne?“ 
spýtal sa raz na audiencii pápež František.

Biblii – ako najprekladanejšej, naj-
rozšírenejšej, najpredávanejšej a najčí-
tanejšej knihe na svete – prislúcha veľa 
superlatívov. Avšak nie je to kniha, 
ktorú si stačí raz prečítať a potom 
odložiť na policu. Biblia hovorí o Bohu, 
ale predovšetkým sa v nej Boh prihovára 
nám. Vo Svätom písme ma Boh osobne 
oslovuje, posiela mi akoby textovú sprá-
vu alebo, ešte krajšie, zaľúbený list. A 
kto by nechcel dostať list alebo správu 
priamo od Boha?

Biblia je inšpirovaná a napísaná 
pod vedením Ducha Svätého. Iste, 
autori biblických kníh boli ľudia svojej 
doby, a preto na vyjadrenie večných prá-
vd používali im vlastné slová, štýl a reč. 
Jednotlivé knihy Biblie sú zviazané so 
svojím historickým a kultúrnym kon-
textom. Prostredníctvom viery však vní-
mame za jednotlivými vrstvami textov 
niečo hlbšie ako len literárne dielo. His-
torická postava  Ježiša, ako o  ňom píšu 
evanjeliá a viera v neho ako Božie slovo, 
sú kľúčom k ich výkladu celej Biblie.

„Lebo živé je Božie slovo, účinné a 
ostrejšie ako každý dvojsečný meč“ 
(Hebr 4, 12). Božie slovo preniká naše 
myšlienkami a pohnútky srdca, vyvra-
cia ideológie. „Biblia je knihou ohňa,“ 

hovorí pápež František vo svojom pred-
slove v YOUCAT Biblii pre mládež. A 
cituje Mahátmá Gándhího: „Vám, kres-
ťanom, bol zverený dokument, v kto-
rom je toľko dynamitu, že by mohol 
rozmetať na kúsky celú civilizáciu, 
obrátiť svet hore nohami a priniesť 
mier do tohto vojnou rozdeleného 
sveta. Ale vy sa k nemu správate, 
akoby to bola len dobrá beletria – nič 
viac.“ A práve pre túto výbušnú silu Bib-
lie sú kresťania v mnohých krajinách 
prenasledovaní, väznení a zabíjaní, a to 
len preto, že ju vlastnia alebo ohlasujú 
Božie slovo. 

Milí priatelia, za knihu by nik z  nás 
nepoložil život. Za odkaz lásky však 
áno! Dajme Biblii ústredné postave-
nie v našich domovoch, majme ju na 
očiach,  často z nej čítajme, verme jej 
a  modlime sa s ňou. Rozmýšľajme nad 
jej slovami a premeňme ich na skutky. 
Potom Biblia zmení náš život a s ním 
aj okolitý svet.

Vďaka pomoci dobrodin- c o v 
pápežská nadácia ACN 
distribuovala už viac 
ako 51 miliónov Biblií 
pre deti v  189 rečiach 
do celého sveta. Zapojte 
sa aj vy. 
www.acn-slovensko.org

Žime s Bibliou

» www.acn-slovensko.sk

» P. Martin Mária Barta
duchovný asistent ACN 

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

Obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0907 887 056

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

Slovom 
zástrčka označujeme vidlicu 
s vývodom vodiča elektriny, 

slovom zásuvka zas zariadenie 
určené na pripojenie elektrické-

ho zariadenia do zástrčky.

Slovenčina naša
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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
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07
0

0905 593 810
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auto-moto

Černobyľ. Opäť v centre pozornosti, 
najmä vďaka seriálu renomovanej 
televíznej spoločnosti. Udalosť, kto-
rá sa zdá v jej stvárnení ako doku-
mentárny horor. Udalosť, ktorá ho-
rorom bola. 

Seriál sa nezmieňoval podrobnejšie k 
tomu, čo sme zažili u nás, ani k skúse-
nostiam, ktoré s jadrovými haváriami 
na Slovensku máme. Treba však ešte 
vysvetliť titulok. Černobyľská havária 
spôsobila katastrofu, obrovskú a tragic-
kú. Avšak – štvrťstoročie pred ňou bola 
úroveň radiácie aj nad Českosloven-
skom vyššia, ako po aprílovej havárii 
v roku 1986 v Černobyle. Bolo to v dô-
sledku jadrových testov, ktoré mocnosti 
bez obmedzenia uskutočňovali aj vo 
voľnom ovzduší. 

Ide o najhoršiu jadrovú haváriu 
v histórii jadrovej energetiky. Počas 

experimentu a testu nového bezpeč-
nostného systému došlo k prehriatiu a 
následne explózii reaktora typu RBMK-
1000 sa do vzduchu uvoľnil rádioaktív-
ny mrak, ktorý postupoval cez západnú 
časť Sovietskeho zväzu, Východnú Eu-
rópu a Škandináviu. Boli kontaminova-
né rozsiahle oblasti Ukrajiny, Bielorus-
ka a Ruska, čo si vyžiadalo evakuáciu a 
presídlenie asi 200 000 ľudí. 

Nad územím Československa pre-
letel černobyľský mrak celkovo tri-
krát: 30. apríla, 3. až 4. mája a 7. mája 
1986. Druhá vlna najviac zasiahla úze-
mie západného Slovenska. Boli to naj-
mä okresy Dunajská Streda, Komárno, 
Žiar nad Hronom, Galanta či Nitra, - vy-
plýva z meraní SHMÚ.

Podľa veľmi opatrných odhadov 
organizácie Greenpeace mala radiácia 
z Černobyľa spôsobiť na našom území 

celkovo 450 až 1 200 predčasných úmr-
tí, väčšinou v dôsledku rakoviny vyvo-
lanej ožiarením. Presná štúdia, koľko 
ľudí zomrelo v dôsledku černobyľskej 
katastrofy, však neexistuje.

Na Slovensku sa stala havária v 
jadrovej elektrárni A1 už v roku 1976. 
Palivo sa vymieňalo priamo počas pre-
vádzky. Palivový článok však vystrelil 
do výšky, trafil žeriav a rozbil sa. Okam-
žite došlo k úniku oxidu uhličitého, kto-
rý sa používal na chladenie reaktora. K 
druhej havárii v reaktore A 1 došlo 
22. februára 1977 pri výmene palivo-
vého článku. Po zavezení palivového 
článku do reaktoru nemohlo chladiace 
médium voľne prúdiť a lokálne prehrie-
vanie spôsobilo roztavenie palivových 
prútov a prepálenie rúry nádoby mo-
derátora. Tým prišlo k prieniku mo-
derátora, ktorým bola v tomto prípade 

ťažká voda, do primárneho okruhu a v 
dôsledku toho k rýchlemu nárastu vlh-
kosti, ktorá následne viedla k rýchlemu 
poškodeniu pokrytia paliva nachádza-
júceho sa v reaktore.

V dôsledku tejto havárie bola jad-
rová elektráreň A-1 uzavretá a od roku 
1979 prebieha jej likvidácia. 

Černobyľ bol zlý, ale nie najhorší
OSVETA

» red
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Hlavu Hore 

10
únia nevidiacich

Stalo sa vám už, že ste v obchode stretli nevidiaceho alebo človeka so silnými okuliarmi, ktorý 
po predajni „čudne“ blúdil? Možno do niečoho narazil a vám napadlo, že asi dobre nevidí... 
Máte dve možnosti – nechať to tak a dúfať, že si ho personál všimne, alebo pomôcť. Bránil 
vám vykročiť k danému človeku strach, pretože ste nevedeli, čo urobiť? Nie je to také zložité...

-

 Ak si všimnete, že do obchodu vošiel nevidiaci (má bielu pali-
cu, môže/nemusí mať tmavé okuliare, príp. ho sprevádza vodiaci pes) 
alebo slabozraký, neostýchajte sa ho osloviť. Podíďte k nemu, oslovte 
ho a zľahka sa ho dotknite rukou. Ponúknite mu lakeť na sprevádza-
nie, pokojne to môžete komentovať: „Dobrý deň, ja tu tiež nakupujem, 
ale ak máte záujem, rád vám pomôžem a môžeme nakupovať spolu. 
Nech sa páči, chyťte sa ma za lakeť.“
 
 Choďte krok pred nevidiacim. Takto vás vie bez problémov 
nasledovať. Vy nevidiaceho za ruku neťahajte. Nie je malé dieťa a na-
vyše tým, že sa vás drží, dokáže „vycítiť“ aj to, že chcete meniť smer 
chôdze.

 Ak je pred vami prekážka, jednoducho ju opíšte – 
napríklad: „Pred nami je debnička, musíme ju obísť.“ Ale-
bo dotyčného poproste, aby chvíľu počkal, že ju presuniete.  
 
 V prípade, že má nevidiaci vodiaceho psa, dbajte na to, aby 
bolo po pravej strane dosť miesta aj pre neho.

 Odveďte ho k pokladni a pomôžte mu pri vykladaní tovaru na 
pás. Platbu v hotovosti či kartou už nechajte na pokladníka a záka-
zníka. Nápomocní však môžete byť pri nakladaní tovaru do tašky či 
odprevadení pred predajňu. Tam už si nevidiaci opäť poradí. 

 Opýtajte sa, či hľadá niečo konkrétne (možno má presnú pred-
stavu) alebo popisujte, kde sa nachádzate a čo vidíte: „Sme práve pri 
pečive, majú niekoľko druhov chleba...“ Môžete tiež vymenovať, čo je 
v akcii alebo čo sa vám z tovaru pozdáva či naopak: „Viete čo, šalát je 
už trochu zvädnutý, ale rukola vyzerá čerstvo!“

 Pokiaľ nevidiaci povie len všeobecne, že by chcel jogurt, 
pomenujte mu, aké druhy či značky majú na výber. Ak sa nevie 
rozhodnúť, skúste sa pozrieť na obal a prečítajte mu zloženie. 

 Pokiaľ niečo nie je tam, kde ste zvyknutí, pokojne to povedz-
te. „Hm, tu mala byť drogéria, ale nie je. Musíme ju pohľadať. Ale sú 
tu konzervy, nepotrebujete niečo?“ Svoju predstavu danému človeku 
nevnucujte, ani vám by sa to asi nepáčilo, no ak máte s  určitým 
produktom pozitívnu skúsenosť, povedzte ju. Rozhodnutie kúpiť či 
nekúpiť je už len na ňom.

Únia nevidiacich 
a slabozrakých 
Slovenska

Nebojte sa

KROK ZA KROKOM 

  Nič sa nedeje, určite to však neberte štýlom, tak nabudúce sa 
na to „vykašlem“. Niektorí slabozrakí si vedia poradiť v  orientácii v 
obchode, ale možno vašu pomoc ocenia pri čítaní zloženia tovaru, pri 
jeho odvážení alebo, ak sú bezradní, pretože v predajni premiestnili 
jednotlivé produkty a nevedia ich nájsť na zvyčajnom mieste. 

  Na Slovensku je len jedna spoločnosť, ktorej reťazec 
špeciálne školí personál, aby vedel byť nápomocný pri 
nakupovaní nevidiacim a slabozrakým klientom.
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Služby, reality, kultúra
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

AZBESTOVÝCH STRIECH
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Zverejnenie
prevodov a nájmov

V  zmysle § 9a ods. 2, ods. 5, ods. 9 zákona č. 
138/1991 Zb. zverejňuje mesto Pezinok zoznam 
prevodov a nájmov, ktoré na svojom rokovaní 
dňa 27.06.2019 prerokuje Mestské zastu- 
piteľstvo:

a) Prevody:
Novovytvorený pozemok kat. ú. Pezinok,  
lokalita: Javorová ulica, a  to novovytvorená 
parcela KN reg. „C“ č. 7318/8, vo výmere 253 m2

Novovytvorený pozemok kat. ú. Pezinok, 
lokalita: Javorová ulica, a  to novovytvorená 
parcela KN reg. „C“ č. 7318/9, vo výmere 166 m2

Novovytvorený pozemok kat. ú. Pezinok,  
lokalita: ulica F. P. Drobiševa, a  to novovyt-
vorená parcela KN reg. „C“ č. 2023/523, vo 
výmere  42 m2

Lehota na podávanie cenových ponúk: 
21.05.2019.

b) Nájmy:
Pozemok v kat. ú. Pezinok, lokalita:  Slnečné 
údolie , a to časť z parcely KN reg. „C“ č.  6303/1 
o rozlohe 100 m2  v okolí ohniska.
Lehota na podávanie cenových ponúk: 
21.05.2019.

Bližšie informácie nájdete na:
www.pezinok.sk (úradná tabuľa),

respektíve na úradnej tabuli pred budovou
Mestského úradu v Pezinku.

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

júna

51
-0

08
4

vonkajšie
rolety

-15%

Hamba 
je nevedieť, že správne je hanba.
Slovenčina naša

pezinsko@regionpress.sk
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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
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Škola / Stavba, práca

Parlamentná opozícia vydala návrh 
na obmedzenie funkčných období 
riaditeľov škôl. 

Jeho motiváciu chápem. Kvôli ma-
razmu, čo spôsobili vlády v školstve, sa 
stáva, že v školách zostávajú nekvalitní 
riaditelia, ktorí si dokážu upevniť moc 
tak, že sa nedajú odstrániť. K takému-
to obmedzeniu by však malo prísť aj v 
iných oblastiach ako v školstve!

Motiváciu legislatívneho návrhu, 
aby sa dobrí riaditelia prestriedali na 
iných školách, považujem za príliš 
idealistický krok. Slováci neradi menia 
prácu. Keď si riaditeľ zvykne na prostre-
die školy, tak chce v nej žiť a vidieť, kam 
ju dovedie. O to citlivejšie je to, ak ide o 
dobrého riaditeľa. Navyše zžiť sa so ško-
lou trvá minimálne tri roky. Treba dávať 
pozor na to, aby sa legislatívnym záme-
rom nepoškodili dobrí riaditelia. 

Problém všetkého je v zákone o 
školskej samospráve, konkrétne v kre-
ovaní a fungovaní rád škôl. Zmena 
systému je dôležitejšia ako zbytočný 
nápad dosadzovať do škôl manažérov. 
Na prvom mieste nech sa naplní pojem 
SAMOspráva. Zriaďovateľ nech rieši 
len prevádzku a financovanie školy, 
prípadne koncepciu vyučovania. Žiad-
ne právo veta zriaďovateľa. Poznáme 
mnoho prípadov, keď sa objaví šikov-
ný riaditeľ, no vstúpi do konfliktu so 
zriaďovateľom, často bez potrebného 
vzdelania. Začína sa boj, ktorý ho oberá 
o prácu pre školu. Napokon z boja od-

íde a zriaďovateľ si tam dosadí svojho 
človeka. 

Legislatívna zmena fungovania 
rady školy je základom, aby sa kva-
litní ľudia hlásili do funkcie, aby sa 
neobávali zbytočného a účelového 
obmedzovania výkonu, aby nemuseli 
závisieť od obce.  Rozhodovať by mala 
vo všetkom rada školy. Isto, zástupco-
via zriaďovateľa majú byť členmi rady 
školy, keďže budovy škôl patria obciam 
a spolupráca medzi školou a obcou je 
nevyhnutnosťou. Pomer jednotlivých 
zložiek školy musí byť rovnaký: 4 zá-
stupcovia zriaďovateľa, 4 zamestnanci 
školy, 4 rodičia. Zverme im rozhodova-
ciu zodpovednosť za školu s tým, že sa 
presne vymedzí, kedy sa riaditeľ musí 
odvolať, akým pomerom hlasov má 
byť volený. Treba rozšíriť aj kompeten-
cie rady. Aby napr. mohla prejednávať 
priestupky zamestnancov alebo mohla 
sama rozhodovať o odvolaní riaditeľa 
bez vstupu externých úradov a inšpek-
cie. To je samospráva v pravom zmys-
le slova. Ak si aj rada školy ponechá 
zlého riaditeľa, časom sa to prejaví na 
fungovaní školy. Je načase, aby takáto 
SAMOspráva sama pocítila dôsledky 
svojich rozhodnutí. Rovnako musia vy-
víjať tlak rodičia, ktorí stále nechápu, 
že mať dobrého a nezávislého riaditeľa 
je základom fungovania školy, druhé-
ho domova detí.

Samospráva v škole

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava 

06:00 Teleráno 08:30 Záme-
na manželiek 09:50 Oteckovia 10:55 Susedské 
prípady 11:55 Rodinné prípady 12:55 Mentalista 
14:55 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 
Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Zabija-
kov osobný strážca Akčná komédia MN 15 (USA-
-Hongkong-Holandsko) 2017 23:05 Piadihajzlík v 
akcii 01:05 Mentalista 02:35 Susedské prípady 
03:25 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:35 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP 
STAR 12:50 Rodinné záležitosti 14:00 SÚDNA SIEŇ 
15:00 SÚDNA SIEŇ 15:45 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 17:00 
NOVINY O 17:00 17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:40 INKOGNITO 
23:00 Rozum v hrsti 00:30 HESLO 01:25 NOVINY 
TV JOJ 02:15 Rodinné záležitosti 03:20 SÚDNA 
SIEŇ 04:00 SÚDNA SIEŇ 04:50 NOVINY TV JOJ  

06:05 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy 
RTVS 08:30 Úžasné záhrady 09:00 Otec Brown 
09:50 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 
12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Fol-
klorika 14:25 Lekári 15:30 Slovensko s Tiposom 
16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:55 
Otec Brown 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Sprá-
vy RTVS 20:30 Vojvodkyňa 22:15 Reportéri 22:55 
Kriminálka Staré Mesto 23:50 Lekári 00:40 Nash 
Bridges 01:25 Vojvodkyňa 

06:00 Teleráno 08:30 Svokra 
09:55 Rodinné prípady 11:00 Susedské prípady 
12:00 Rodinné prípady 13:05 Mentalista 15:00 
Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Ro-
dinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre 
vedieť! 22:45 Rodinné prípady 23:40 Mentalista 
01:25 Dobre vedieť! 02:15 Svokra 03:20 Susedské 
prípady 04:05 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE 
NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:35 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 TOP 
STAR 13:10 Rodinné záležitosti 14:30 SÚDNA SIEŇ 
15:35 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 17:00 NOVINY O 17:00 
17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
NAŠI IV. 21:45 Odkaz vo fľaši 00:25 S PRAVDOU 
VON 01:50 NOVINY TV JOJ 02:45 Rodinné záleži-
tosti 03:40 KRIMI 04:00 SÚDNA SIEŇ 04:50 NO-
VINY TV JOJ  

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 
Hurá do záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 
08:30 Úžasné záhrady 09:00 Otec Brown 09:50 
Nash Bridges 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 
Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 
14:25 Doktor z hôr 15:30 Slovensko s Tiposom 
16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:55 
Otec Brown 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Sprá-
vy RTVS 20:30 „Četníci z Luhačovic“ 22:00 Zlé 
banky 22:50 Stratený 23:50 Ray Donovan 00:40 
Doktor z hôr 01:25 „Četníci z Luhačovic“ 

06:00 Teleráno 08:30 Varte 
s nami 08:40 Zámena manželiek 10:00 Rodinné 
prípady 11:00 Susedské prípady 12:00 Rodinné 
prípady 13:00 Mentalista 14:55 Susedské prípa-
dy 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE 
NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPOR-
TOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 23:05 Pred 
svadbou nie! 01:35 Mentalista 03:00 Zámena 
manželiek 04:05 Rodinné prípady 04:50 TELE-
VÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:35 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 TOP 
STAR 13:00 Rodinné záležitosti 14:30 SÚDNA SIEŇ 
15:35 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 17:00 NOVINY O 17:00 
17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
Rozum v hrsti 22:00 HESLO 22:50 Hawaii 5.0 VII. 
15,16 00:50 NOVINY TV JOJ 01:40 Rodinné záleži-
tosti 02:55 KRIMI 03:20 SÚDNA SIEŇ 04:05 POLI-
CAJTI V AKCII 04:50 NOVINY TV JOJ  

06:05 Správy RTVS „N“ 07:00 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 
Úžasné záhrady 09:00 Otec Brown 09:50 Nash 
Bridges 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy 
RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 
Doktor z hôr 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 
Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:55 Otec 
Brown 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy 
RTVS 20:30 Krstný otec 23:15 Doktor z hôr 00:00 
Autosalón 00:25 Krstný otec 03:10 Dámsky klub 
04:40 Správy RTVS „N“  

06:00 Teleráno 08:30 Svokra 
09:55 Rodinné prípady 11:00 Susedské prípady 
12:00 Rodinné prípady 13:00 Mentalista 14:55 
Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Ro-
dinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre 
vedieť! 22:45 Rodinné prípady 23:45 Mentalista 
01:30 Dobre vedieť! 02:30 Svokra 03:25 Sused-
ské prípady 04:10 Rodinné prípady 04:50 TELE-
VÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:35 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP 
STAR 13:00 Rodinné záležitosti 14:20 SÚDNA SIEŇ 
15:25 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 17:00 NOVINY O 17:00 
17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
S PRAVDOU VON 22:05 S PRAVDOU VON 23:30 IN-
KOGNITO 00:35 Hoď svišťom II. 9,10 02:10 NOVINY 
TV JOJ 03:05 Rodinné záležitosti 04:00 SÚDNA 
SIEŇ 04:50 NOVINY TV JOJ  

05:55 Správy RTVS „N“ 07:00 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžas-
né záhrady 09:00 Otec Brown 09:50 Nash Brid-
ges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 
12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Doktor 
z hôr 15:35 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy 
RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:55 Otec Brown 
17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 
20:30 Zlaté časy 21:40 Doma v horách 23:10 Ra-
dosť zo života 23:40 Neskoro večer 00:30 Doktor 
z hôr 01:15 Doma v horách 

PONDELOK 17.6.2019
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 18.6.2019 STREDA 19.6.2019 ŠTVRTOK 20.6.2019

0905 593 810

0905 593 810

pezinsko@regionpress.sk
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Spisovne 
je môžeme, nie môžme.

Slovenčina naša

Nieje 
je správne písať spolu, 

- nie je, je nesprávne 
a neni už vôbec nie.

Slovenčina naša
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2Info na tel. čísle:

0903 456 777

Lg Fashion
- Elegantná talianska móda

M.R.Štefánika 25, Pezinok
hľadáme

ASISTENTKU PREDAJA
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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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06:00 Teleráno 08:30 Sladká 
výzva 08:40 Zámena manželiek 09:55 Rodinné 
prípady 11:00 Susedské prípady 12:00 Rodinné 
prípady 13:00 Mentalista 15:00 Susedské prípa-
dy 16:05 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZ-
NE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Gunman: Muž na od-
strel 23:05 Sniper 5 01:00 Mentalista 02:30 Zá-
mena manželiek 03:30 Susedské prípady 04:15 
Rodinné prípady  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:35 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:50 
TOP STAR 13:25 SUPERMAMA 14:45 SÚDNA SIEŇ 
15:45 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 17:00 NOVINY O 17:00 
17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
Slovácko sa nesúdi  Česko-slovenský komediál-
ny seriál. MN 12 1974 21:30 VŠETKO ČO MÁM RÁD 
23:55 Operácia Zlomený šíp 02:15 Prometheus 
04:20 KRIMI 04:40 SÚDNA SIEŇ  

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžas-
né záhrady 09:05 Otec Brown 09:50 Nash Brid-
ges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 
12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Doktor 
z hôr 15:10 Kultúrne dedičstco 16:00 Správy RTVS 
16:25 Úžasné záhrady 16:55 Otec Brown 17:45 
Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Cas-
sovia café 21:30 Cestou necestou 22:05 Dracula 
00:05 Doktor z hôr 00:50 Dracula 02:55 Dámsky 
klub 04:25 Tajomstvo mojej kuchyne  

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Priatelia Toma a Jerryho 07:15 Ďateľ Wo-
ody 07:30 Zajac Bugs a priatelia 07:40 Scooby-
-Doo, ako sa máš? 08:05 Tom a Jerry 08:30 
Trampoty s opicou 10:30 Muži v čiernom 2 12:15 
Policajná akadémia 6: Mesto v obkľúčení 14:00 
Štyridsiatka na krku 15:50 Ako porodiť a ne-
zblázniť sa 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 
20:30 Dospeláci 22:35 40 rokov panic 01:00 Gun-
man: Muž na odstrel 03:00 40 rokov panic 

05:40 NOVINY TV JOJ 06:30 
KRIMI 07:00 NOVINY TV JOJ 07:50 Rýchla rota 
Chipa a Dala 14,15,16 09:10 Simpsonovci XXVI-
II. 17,18 10:10 Hoď svišťom I. 1,2/16 11:40 NAŠI IV. 
13:00 Útek na Horu čarodejníc 15:10 Slečna zami-
lovaná 17:10 Rozpáľ to v Španielsku, šéfe! 7,8/8 
19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 James Bond: 
Spectre 23:55 Zabiť Hasselhoffa 01:40 Umelá 
inteligencia 03:25 KRIMI 03:45 NA CHALUPE 04:30 
NOVINY TV JOJ  

05:30 Správy RTVS „N“ 06:50 
Vtáčí ostrov 07:05 Ferdo Mravec 07:45 Tryskáči 
08:25 Elena z Avaloru 08:45 Fidlibum 09:45 Daj 
si čas 10:15 Merlin 11:30 Park 12:10 Dido 13:40 Jaro 
Filip - 70 14:25 Cassovia café 15:30 Nevesta 16:15 
Slečna Marpleová: Modrý muškát 17:50 Fetiše 
socializmu 18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00 
Správy RTVS 20:30 Záhady tela 21:30 Neskoro 
večer 22:25 Fetiše socializmu 22:55 Jimmyho 
šanca 23:40 Slečna Marpleová: Modrý muškát 
01:10 Dido 02:40 Jimmyho šanca 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Ďateľ Woody 07:10 Scooby-Doo, ako sa 
máš? 07:30 Blbý a ešte blbší: Ako Harry stretol 
Lloyda 09:10 Policajná akadémia 6: Mesto v ob-
kľúčení 10:50 Policajtom proti svojej vôli 12:30 
CHART SHOW 15:00 Tisíc slov 16:50 Dospeláci 
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Equalizer Akčný triler 
MN 15 (USA) 2014 23:10 Zabite Salazara 01:15 
Equalizer 03:20 Policajtom proti svojej vôli 04:50 
TELEVÍZNE NOVINY  

05:10 KRIMI 05:40 NOVINY TV 
JOJ 06:30 Rýchla rota Chipa a Dala 17 07:00 Na 
vlásku: Príbeh pokračuje 08:20 Arthur a súboj 
dvoch svetov 10:30 James Bond: Spectre 13:40 
Noc v múzeu: Tajomstvo hrobky 15:50 NOVÁ ZÁ-
HRADA 16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 
19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Skryté čísla Ame-
rický životopisný film. MN 12 2016 23:35 Rallye 
smrti 2050 01:40 Dva dni v Paríži 03:40 KRIMI 
04:05 NOVÁ ZÁHRADA  

05:10 Správy RTVS „N“ 06:30 
Vtáčí ostrov 07:35 Martinka 08:30 Zázračný ateliér 
09:00 Autosalón 09:30 Slávnosť Najsvätejšieho 
Kristovho Tela a Krvi s procesiou 11:55 O 5 minút 12 
13:00 Občan za dverami 13:40 Poirot: Osie hniezdo 
14:30 Poirot: Tragédia v sídle Marsdonovcov 15:25 
Buď Bindi 16:00 „Zítra to roztočíme, drahoušku“ 
17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej ku-
chyne 19:00 Správy RTVS 20:30 Hokejista roka 
22:20 Hviezda 23:55 Poirot: Osie hniezdo 00:45 
Poirot: Tragédia v sídle Marsdonovcov 

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 21.6.2019 SOBOTA 22.6.2019 NEDEĽA 23.6.2019
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP 
NA SOBOTNÝ 

VEČER

22.6.2019 20:30 
JAMES BOND: 

SPECTRE
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Ponúkaný plat od 1000-1200 € 
v závislosti od výkonu

Vodičský preukaz skup. B nutnosťou ! 

Osádzanie brán, montáž prístupových 
systémov, poštových schránok, 

murárske vysprávky

Životopis zaslať na email: marpol@marpol.info 

Buď súčasťou našej 
montážnej partie v Bratislave

1
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kontakt: 02/ 32 171 945

Automobilový priemysel

Hľadáme

OPERÁTOROV
do výrobnej firmy

Martinrea Slovakia Fluid Systems s.r.o.
s nástupom ihneď.

Nástupný plat 866 €/mesačne + 13. a 14. plat.

H Ľ A D Á M E
samostatnú, vitálnu
upratovačku

- chyžnú
s organizač. schopnosťami,

do prevádzky na
Zochovej chate.

0905 333 000
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H Ľ A D Á M E
samostatného, vitálneho

kuchára
s praxou

s organizač. schopnosťami,
do prevádzky na
Zochovej chate.

0905 333 000

Spoločnosť 
WEINDEL LOGISTIK SERVICE SR
Diaľničná 2, SENEC

  

              

Náplň práce:
• Práca so skenerom
• Balenie, označovanie, prekladanie
• Kontrola vychystaného tovaru
• Platný preukaz na  NZV výhodou 
  (nie je podmienkou- vieme zabezpečiť)
• Platný zdravotný preukaz  zamestnanca v potravinárstve

od 750 Eur brutto
Výhody:
• Firemná kultúra rodinného charakteru
• Doprava zabezpečená z vybraných smerov
• Stravné lístky plne hradené zamestnávateľom
• Výkonnostný bonus
• Školenia
• Práca vhodná pre mužov aj ženy

 

Máš skúsenosti s prácou v sklade - pridaj sa k nám!
Máš chuť pracovať a si bez skúsenosti - u nás ich môžeš získať!

Skladník / picker
na jednu zmenu

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle 

0918 342 807
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Náplň práce:
• výrobné činnosti pri obrábaní a opracovaní kovových dielcov 
• drobné údržbové práce na zariadeniach na pracovisku 
• čistenie a upratovanie pracoviska
• zlepšovanie procesov na pracovisku

Požadujeme:
• ukončené SOU alebo SŠ, prednostne technické zameranie
• práca je vhodná aj pre absolventa
• prax v strojárskej výrobe je výhodou
• ochotu pracovať v 2-zmennej prevádzke
• zodpovedný prístup, pracovitosť, manuálnu zručnosť

Ponúkame:
• dlhodobé zamestnanie v stabilnej firme
• celkový príjem od 700€ do 1100€ (základná mzda 3,30€/hod
  + individuálna prémia do 0,60€/hod + dochádzkový bonus 33€/mes
  + ďalšie bonusy a odmeny)  
• vernostný bonus už od 2 rokov práce vo firme
• dovolenkový a vianočný bonus
• 2% dôchodkové sporenie do 3. piliera 
• stravné lístky v hodnote 3,90€/lístok (zamestnanec platí 0,80€/lístok)
• športové a kultúrne firemné akcie

HĽADÁME ZAMESTNANCOV NA POZÍCIE

VÝROBNÝ PRACOVNÍK

V prípade záujmu nás kontaktuje na tel. +421 948 636 073
alebo e-mailom na irena.stibrana@tubes-int.sk 

Rakúska spoločnosť Tubes International s.r.o. úspešne pôsobí na slovenskom trhu od 
roku 2005, svoj výrobný závod má v obci Horné Orešany - časť Majdánske. Špecializuje 
sa na obrábanie hliníkových rúr a opracovanie zváraných hliníkových rúr. Jej odberateľmi 
sú firmy ako Gardena, Husquarna, Velux. Viac o firme na http://www.tubes-int.com
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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

Ruské skleníky - ZGT

     429,- 
362,-€

viac ako
300

modelov

         4
362

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom  
prev.: Pezinok          -   0917 861 305 
prev.: ������������������-   0918 250 213 
prev.: Košice            -   0915 147 170  
prev.: Nitra                -   0908 136 854 
prev.: Bans.Bystrica -  0915 905 112  

www.krby-tuma.sk
tel. 0905 394 055

KRBY

kkkkkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Vodič kamiónovej prepravy 
(JIT prepravy) 
- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

prijme do pracovného
pomeru:

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!
Miesto výkonu práce:

Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno 

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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www.konstrukter.sk
info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180 - 0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 

800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

�������������� 

11 EUR/hod.

����������������� 

(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto

����������������������

85
-0
00
5


