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PEZINSKO
č. 6 / 8. február 2019 / 23. rOčNÍK

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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0903 791 159

Výmena tesnenia
a oprava

všetkých druhov
a typov

OKIEN
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LIATE POTERY
anhydridové

www.poterysro.sk    0908 215 274
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Shape It Up - Pezinok & Rača
Objednanie :   0908 094 940

Polyfunkčná budove na Moyzesovej 2/B v Pezinku.

Zabojujte s nadváhou. Zbavte sa tuku a celuli dy!

Príď a vyskúšaj ešte dnes :-)

Spáľte 1200 kalórií hoci aj za 30 min. a 1800
aj viac kalórií za 50 min. 

INFRASHAPE - ležatý bicykel - bezpečný tréning aj pre začiatočníkov

nezaťaží chrbticu, šetrí kĺby
urýchľuje chudnutie a spaľovanie kalorií
vstavané vákuum - stimuluje krvný obeh,

     rýchlejšie sa zbavujete celulitídy a tukových vankúšikov
infračervené svetlo - ovplyvňuje metabolizmus, spevňuje pokožku
kolagénová lampa - zlepšuje tón pokožky, zosilňuje bunkovú aktivitu

es :-)

AKCIA!
Súťaž o 40% zľavuna permanentky.                            (viac info na FB)

Aj keď to niekto nemá rád, začnem 
politikou. Ale skúste vydržať až do 
konca. Verím, že vás to „nezabije“. 
Definícií politiky je mnoho. Viacerí 
inšpiratívni politici a teoretici prízvu-
kujú známu myšlienku nemeckého 
vojvodcu z 19. storočia Otta Eduarda 
Leopolda von Bismarck-Schönhau-
sen, vojvodu z Lauenburgu. Bol jed-
ným z najvýznamnejších politikov 19. 
storočia a zakladateľ Nemecka. Stal 
sa prvým kancelárom Nemeckej ríše. 
Jeho nekompromisný prístup a auto-
ritatívne vystupovanie mu vynieslo 
prezývku železný kancelár. Bismarck 
vraj tvrdil, že „politika nie je exaktná 
veda... je to umenie možného“. Mno-
hí považujú politiku za plánovité, or-
ganizované a cieľavedomé sociálne 
konanie, ktoré je zamerané na vybu-
dovanie, udržiavanie alebo zmenu 
spoločenského poriadku. Iní chápu 
politiku ako umenie spravovať veci 
verejné, respektíve riadiť štát a reali-
zovať jeho ciele. 

Slovo politika sa u nás stalo pe-
joratívnym výrazom, stalo sa čímsi, 
čoho sa niektorí boja a iní priam ští-
tia. Z dôvodu akejsi falošnej čistoty 
zrazu politika nesmie byť tam a tam, 
nepatrí onam. To je však iba alibiz-
mus, navyše dosť prízemný, ak nie 
až krátkozraký. Politika patrí všade. 
Lebo - už od 18. storočia má pojem 

politika tendenciu zahrnovať rie-
šenie hospodárskych, sociálnych a 
kultúrnych problémov a emancipá-
ciu spoločnosti. Vyvíja sa teda opäť 
smerom k akejsi novej komplexnosti 
života spoločnosti, ktorý jednoznač-
ne ovplyvňuje. Rastie i zodpoved-
nosť jedinca za vývoj mnohých otá-
zok ľudského spolužitia, prehlbuje 
sa rôznorodosť názorov. Aj opozičné 
názory a činnosti sú normálnou sú-
časťou politického spektra. Politika 
je – v demokracii - všade okolo nás 
a dokonca, je prítomná aj v demo-
kratoch samotných. Konštatovanie 
„toto je politika, to sem nepatrí“ je 
iba prejavom strachu, autocenzúry 
či dokonca alibizmu. Politika patrí 
všade. Je súčasťou našich životov, 
ovplyvňuje kvalitu našich životov, 
sprevádza naše problémy i radosti. 
Nebojme sa jej. Nebojme sa defino-
vať a pomenovať javy, o ktorých sa 
vraj „nemá písať či hovoriť“. Máme sa 
dobrovoľne vzdať vlastnej 
zodpovednosti?

To by bolo neprezie-
ravé. A už som na sľú-
benom konci, úspešný 
a zdravo a príjemne 
prežitý týždeň vám 
želám.

Srdečný pozdrav z redakcie, 
milí naši čitatelia!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

- terénne úpravy - vŕtanie do zeme
- výstavba plotov - výrez stromov 
- odvoz odpadu a haluzoviny ...

miniBAGROM

kvalita . precíznosť . odbornosť

e
M

0911 888 400

Búracie  Zemné  Výkopové práce
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO

24
-0
01
3

dar eková predaj a BONBON
Pezinok, ul. Holubyho 26

Celý sortiment si môžete pozrie  na:
www.bonbonpezinok.sk

facebook.com/BonbonPezinok

dar eko ON
yho 26

pozrie  na:
zinok.sk

Pezinok
Cel
wwŽeláme Vám sladkého Valentína

Prekvapte svoju LÁSKU sladkým  darčekom :-)

  Ú Č T O V N Í C T V O
DPH • DAŇOVÉ PRIZNANIE • MZDY

0903 185 864, 0903 846 201

24
-0

18
8

Rozpočet 
a obhliadka

ZDARMA!

- ma by (byty, rod.domy, firmy)
- fasády - stierky 
- nátery (okná, dvere)
- špeciálne nástreky
- sadrokartón (montáž)
- upratovacie práce

možnosť
splátok!

www.judiak.sk

0903 430 796, 0908 486 061
Tel./Fax: 033/642 29 87

e-mail: judiak@stonline.sk
tondo.judiak@gmail.com
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KUPÓN

e

ANTON JUDIAK
maliarske a natieračské práce

zľavy -20%zľavy -20%nad 1500 € zľava -25%nad 1500 € zľava -25%

pezinsko@regionpress.sk
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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.

Milí priatelia, dnes vám poviem dva 
príbehy o Slovensku.

Príbeh prvý. Nedávno som si prečítal, 
že prezidentský kandidát Smeru Maroš 
Šefčovič „bol šokovaný“, keď zistil, že 
rakúska vláda chce osekať rodinné prí-
davky pre cudzincov, ktorí v Rakúsku 
pracujú, ale ich rodina tam nežije. Toto 
opatrenie sa dotkne asi 30-tisíc detí zo 
Slovenska - najmä matiek, ktoré tam pra-
cujú ako opatrovateľky. 

Za seba hovorím: súhlasím - je správ-
ne bojovať za práva Slovákov v Rakúsku. 
Zároveň ale treba nahlas povedať, že keby 
pán Šefčovič posledných 15 rokov žil na 
Slovensku, bol by ešte šokovanejší, aké 
nízke rodinné prídavky sú u nás. Pretože 
kým v Rakúsku sú prídavky štedré (od 114 
do 165 eur), na Slovensku je celá suma ro-
dinných prídavkov na dieťa iba 24 eur! A 
táto suma je vizitkou troch vlád Roberta 
Fica, ktorý Šefčoviča do prezidentských 
volieb nominoval. Keby to bolo viac, ur-
čite by od nás do Rakúska nemuselo za 
prácou dochádzať tak veľa ľudí...

Príbeh druhý. Európska komisia po-
hrozila Slovensku žalobou, ak do dvoch 
mesiacov neprestaneme s masívnym vý-
rubom lesov. Je škandál, že až európske 
inštitúcie musia nútiť slovenskú vládu, 
aby konečne zastavila toto barbarstvo. 
Ničíme si to najkrajšie, čo máme, robí-
me veci, ktoré sa nedajú vrátiť späť. Žiaľ, 
ochrana životného prostredia je pre na-
šich politikov okrajovou témou. V mojom 

prezidentskom programe je táto vážna 
téma jednou z priorít. 

Nehovorím, že všetko na Slovensku 
je zlé – naopak: Slovensko sa pohlo. Sme 
ďalej ako pred desiatimi rokmi, a inde ako 
pred rokom. No ak si budeme dobrovoľne 
týmto tempom drancovať naše lesy a ničiť 
si našu krásnu prírodu, naše deti nám to 
neodpustia. A kým z našej krajiny budú 
musieť utekať do sveta za prácou nielen ši-
kovní mladí ľudia bez záväzkov, ale dokon-
ca aj matky s deťmi, tak je to jasný signál, 
že niečo veľmi dôležité u nás nefunguje. 

Kandidujem na prezidenta, pretože 
chcem pomôcť zlepšiť život na Slovensku.  
Ako prezident budem vyžadovať, aby sa 
politici prestali hádať a riešili skutočné 
problémy našej krajiny. Budem tlačiť na 
zodpovedných, keď svoje povinnosti 
zanedbávajú - pretože ľudia chcú vidieť 
výsledky. 

Pre mňa budete vždy na prvom 
mieste vy.

DVA PRÍBEHY O JEDNEJ KRAJINE

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SR

- jednu triedu päťročného bilingválneho štúdia
  v anglickom jazyku pre absolventov ôsmeho
  a deviateho ročníka základnej školy
- jednu triedu osemročného štúdia pre
  absolventov piateho ročníka ZŠ
- a jednu triedu štvorročného štúdia pre
  absolventov deviateho ročníka ZŠ

Riaditeľstvo Gymnázia v Pezinku
oznamuje, že v školskom roku 2019/2020

OTVÁRA

Viac info na stránke školy, resp. osobne.

Pre záujemcov konzultačný
Deň otvorených dverí 14.2.2019
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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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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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DETSKÁ AMBULANCIA
MUDr. Orlickej  Heleny

je presťahovaná
z Polikliniky, Hollého ul. na

ul. Bratislavská 85 v Pezinku
(v budove Pohotovosti).

Ambulantné hodiny sú predĺžené,
ošetrujem deti a mladistvých 0-28 r.

Info: 0949 559 587
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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HODINOVÝ MANŽEL
www.momentum.sk    0908 698 322

H ADÁTE UDÍ - zamestnancov, živnostníkov?
Inzerujte v rubrike PRÁCA, info: 0905 963 035, 0905 593 810

0905 593 810
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Akcia na vstavané skrine do 30%. 
Dodanie od 3-15 dní. Záruka až 5 rokov.

 REKONŠTRUKCIE BYTOV

 VSTAVANÉ SKRINE, ŠATNÍKY

 LAMINÁTOVÉ PODLAHY

 BEZPEČTNOSTNÉ DVERE

 INTERIÉROVÉ DVERE 

Na predajňu je potrebné sa telefonicky objednať.  Otváracie hodiny v PK:

Pondelok - Piatok: 10.00 - 16.00 h  Sobota: zatvorené

0948/ 442 444
Bratislavská 72, Pezinok

0903/ 344 343
Holíčska 7, Bratislava

www.vstavaneskrine.com
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Kamenárstvo

KALIA

Pezinok, Šenkvická 12
www.kamenkalia.sk

100€ zľava
pri objednávke do 15.4.2019

0905 470 334
0917 095 214
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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

ING. KUBAŠKA
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PLYN

KÚRENIE

VODA

0903 168 625
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ELEKTROINŠTALÁCIE
bleskozvody, prípojky, revízie

0903 908 807
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»Predám 3-izbový byt v 
Pezinku, alebo vymením za 
rodinný dom v PK doplatím 
do stotisíc Eur. 0903 856 
536.

»Dám do prenájmu 2 izb. 
zariadený byt v PK-Muškát, 
bytovka, 0918 700 249, po 
16:00 h.
»Súrne hľadám podnájom 
v PK , 0903 718 726
»Prenajmem 2-izb. byt v PK, 
0918 187 941
»Dám do prenájmu izbu v 
RD, 0940 323 210.

»Predám RD v Bernolákove, 
celková výmera 15 á, cena 
212.000 €, dohoda možná, 
0911 774 399.

»Predám pozemok v Mod-
re - Trnavská ul., vedený 
ako trávnatý porast, 2 x 
vihohrad zaregistrovaný, 
záhrada. Príjazdová cesta 
je možná z dvoch strán, 
šírka cca 10,30 - 12,70 m. 
Celkom 3190 m2, typ po-
zemku E/C, 40€/m2, 0908 
152 490.

»Kúpim garsónku v PK a v 
Modre 0903718726.
»Kúpim RD v Častej, Bud-
mericiach prípadne v okolí 
0903 717 087.
»Kúpim stav. pozemok v okr. 
PK alebo TT 0903 717 087.
»Kúpim vinohrad v Rači, 
Vajnoroch, Svätom Jure, 
Limbachu. Aj neobrábaný. 
Platba v hotovosti 0918 479 
756.
»Kúpim byt v Pezinku na 
Svätoplukovej, Novomes-
kého, 0911 382 290.
»Kúpim garzónku alebo 1. 
izb. byt v PK - Modra, 0907 
093 386.
»Kúpim byt v centre PK Zá-
hradná, Za hradbami, 0915 
394 215 
»Kúpim RD v PK a okolie do 
200.000 €, 0907 093 386.

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

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

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

Nedávno som hovoril s mojim kama-
rátom lekárom, ktorý už 20 rokov žije v 
USA. 

Kamarát mi povedal, že USA dospe-
li do takého stavu, že 17-ročný chlapec 
na strednej škole išiel na dievčenské 
záchody a keď ho učiteľka zastavila, 
tak povedal, že „dnes sa cítim ako diev-
ča“. Učiteľka ho musela pustiť a diev-
čatá sa cítili zle. Takýchto prípadov je v 
USA početne.

 Keď som sa zamyslel ako to je na 
Slovensku, tak myslím, že smerujeme 
k tomu istému. V médiach bežne počú-
vame pojmy ako sú homosexuál (muž 
s mužom), bisexuál (muž s mužom a 
niekedy aj so ženou), transexuál (muž, 
ktorý sa cíti byť ženou), lesbička (žena 
so ženou)…

Čo to všetko znamená? Že naša 
kresťanská kultúra, kde základ tvo-
rí tradičná rodina (muž=otec + žena=-
matka + deti, ale nie rodič1=muž+ro-
dič2=muž + deti alebo čokoľvek iné), 
sa pomaly, ale isto vytráca z našho 
života. Má to na svedomí aktuálna 
politika (napr.Istanbulský dohovor, 
kde namiesto muž/žena v občianskom 
preukaze budeme mať na výber muž/
žena/transexuál/iné), kde politici typu 
Andrej Kiska alebo strana SAS (zakla-
dateľ je aktuálny kandidát na preziden-
ta Robert Mistrík), otvorene podporuju 

LGBT (Lesbicka, Gay = homosexual, 
Bisexual, Transexual) komunitu. 

Ja osobne nie som proti homose-
xuálom. Mám niekoľko známych, ktorí 
sú homosexuáli. Títo ľudia však nema-
jú potrebu chodiť polonahí po uliciach 
na akomsi pochode homosexuálov, 
provokatívne sa na verejnosti olizovať, 
ani vyzývavo obliekať. Aj podľa nich je 
celá LGBT komunita tlačená skôr po-
litikmi ako nimi. Homosexuáli chcú 
byť v kľude, aby ich nikto neobťažoval 
a neodsudzoval. To isté chceme všetci 
heterosexuáli (muž+žena). Nechodíme 
na hetero pochody, neobliekame sa 
sexisticky, neolizujeme sa vyzývavo s 
partnerkami na uliciach. Necháme si 
intímne hrátky na doma. Zhrniem to, 
keď budem prezident, do troch dní 
vypoviem Istanbulský dohovor a na 
Slovensku ostane v občiankom pre-
ukaze iba muž alebo žena.

Milí spoluobčania, otvorme oči.

HARABIN: Kam to speje?  
ISTANBULSKÝ dohovor

JUDr. Štefan Harabin
občianský kandidát 

na prezidenta SR

Pri skladbe jedálnička je dôležité po-
znať množstvo energie v potrave, ale aj 
energiu, potrebnú na fyzickú aktivitu. 
Nad jedlom treba premýšľať a  zvoliť 
také, ktoré nás zasýti viac. Na druhej 
strane, ak aj množstvo kalórií prekro-
číme, treba vedieť, ako ich spotrebovať 
a  koľko ktorej fyzickej aktivity je treba 
vynaložiť, aby nedošlo k nárastu hmot-
nosti. Pre zaujímavosť si zoberieme 200 
kilokalórií  (kcal). V novších jednotkách 
v kilojouloch je to približne 48 kJ.

Takéto množstvo energie v potra-
vinách sa nachádza v  28 g masla, 35 
g  chipsov,  33 gramoch orieškov, 40 g 
máčanej tyčinky, 50 g tvrdého syra, 150 
g vajíčok, 200 g šunky, 90 g chleba, 226 
g kečupu, 290 g hrozna, 553 g žltého 
melónu, 145 g uvarených cestovín, 56 
g neuvarených cestovín, 55 g múky, 66 
g párkov, 73 g hranoliek, 0,33l plnotuč-
ného mlieka, 0,496 l Coca Coly, 1425 g 
stonkového zeleru, 870 g mrkvy, 308 g 
kukurica v konzerve, 125 g avokádo, 588 
g brokolice, polovica (75 g) cheesburge-
ru, 385 g jabĺk.  

Energiu 200 kcal môžeme spáliť  pri 
rôznych športových aktivitách: 60 mi-
nút bicyklovania rýchlosťou 8-10 km/
hod, 20 minút boxovania, 40 minút 
krasokorčuľovania, 30 minút futbalu 
strednou intenzitou, 40 minút golfu, 
10 - 15 minút hraním ľadového hokeja, 
50 minút chôdze rýchlosťou 4km/hod, 
40 minút svižnejšej chôdze rýchlos-

ťou 5km/hod, 30 minút rýchlej chôdze 
rýchlosťou 6 km/hod, 15 minút cvičenia 
v  posilňovni, 40 minút jógy, 20 minút 
rekreačného plávania, 20 minút tenisu 
či 30 minút rekreačného lyžovania. Pri 
bežných činnostiach 200 kcal spálime 
pri 70. minútach strávených  varením, 
40. minútach umývania okien alebo 
nakupovania, 2 hodinách učenia sa, 90. 
minútach písania.

Denný príjem pritom má byť v prie-
mere 2000 kcal, u žien menej, u mužov 
trošku viac, u  ľudí s  nízkou fyzickou 
aktivitou samozrejme menej a  u  aktív-
nych ľudí o niečo viac - vždy závisí od 
pohlavia, hmotnosti, veku, fyzickej a 
psychickej aktivity. Na schudnutie 1kg 
tuku treba asi 10 hodín behu rýchlos-
ťou 10-12 km/hod, 22 hodín cyklistiky 
rýchlosťou 16km/hod, 21 hodín svižnej-
šej chôdze rýchlosťou 6 km/hod. Je to 
ťažké a stojí to veľa úsilia. Preto je lepšie 
vyhnúť sa tvorbe nadbytočných zásob 
tuku. Ak porovnáme, že rovnaké množ-
stvo energie je v 40 gramo-
vej malej sladkej máčanej 
tyčinke alebo v niekoľko 
málo slaných zemiako-
vých lupienkoch, ako 
v  300-1200g zeleniny,  
rozhodnutie, čo si 
vybrať je jasné.

200 kcal v potrave a vo fyzickej aktivite 
(píše pre vás doma i v zahraničí renomovaná odborníčka)

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

metabolizmu a výživy
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 MAĽOVANIE  interiérov
 MONTÁŽ  nového nábytku 
 OPRAVY a ÚDRŽBA v domácnosti
 DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE

info: 0903 264 362
e-mail: stavpracepk@gmail.com
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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 
51
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

3,70 € / ks
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Predajňa

ZVÁRAČ
ponúka

náradie 
v zľave -10 až -30%
Vajanského 25, PEZINOK
info: 0903 714 076
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Senica
Čáčovská cesta 5315/125

0907 144 225,  milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.hydina.eu
Od marca rozvážame mládky pred znáškou. 

Od apríla rozvážame aj húsatá, káčatá,
mulardény /husokačeny/, morky a perličky.

Dovezieme až do vášho kurníka. 
V ponuke máme aj kŕmne zmesi

od belgického výrobcu Versele Laga.

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.zenitsk.sk

Prievidza – obec Koš – 046 / 5430 771, zenit@zenitsk.sk
Košice – 055 / 6254 006, kosice@zenitsk.sk

Makrolon Ultralight
2/10 číra
9,07 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie 

polykarbonát
plexisklo
hliník

Macrolux 7/16 bronz
17,35 €/m2 s DPH
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LA PEKORA NERA
Ristorante - Pizzeria - Penzion
Obchodná 1, Slovenský Grob
info: 0950 27 31 56
e-mail: lapekoranera.sk@gmail.com

Valen nske menu 1:
Prosecco s jahodou
An pasto italiano
Rizoto so šparg ovým krémom
Mix Grill, opekané zemiaky
Titamisu
0,5 l víno
Cena menu pre 2 osoby: 30 €

Valen nske menu 2:
Prosecco s jahodou
Šalát z chobotnice
Špagety s muš ami a cherry paradajkami
Grilované kalamáre, miešaný šalát
Titamisu
0,5 l víno
Cena menu pre 2 osoby: 30 €

OTVORENÉ
DENNE

11:00 - 22:00

Máte na výber z dvoch menu:

mi

f : 09
e-mail: 

V
P
A
R
M
Tit
0,5
Cen

D a 14.2.2019
Vás pozývame na roman ckú

Valen nsku ve eru

so živou talianskou

hudbou.
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Roman Oškera

0918 134 256
roman.oskera1985@gmail.com

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ PRÁCE
ÚPRAVY POZEMKOV
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MyslíM si / práca, služby

pezinsko@regionpress.sk

0905 593 810

Občianska
riadková
inzercia

»Predám mladých capkov 
vhodných na chov alebo na 
zárez, 0911 306 612.

»Kúpim rôzne starožitnosti 
aj v poškodenom stave. Tel.: 
0903 753 758.
»Kúpim hodinky, mince, 
bankovky, vyznamenania, 
knihy. Tel.: 0903 753 758.

Dňa 14.2.2019 bude 6 rokov, 
čo nás opustil náš milova-
ný syn Štefan Vadrna. S 
láskou na neho spomínajú 
rodičia, brat s priateľkou a 
kamaráti. Venujte mu tichú 
spomienku.

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.

16 ZOZNAMKA    

SPOMIENKY

15 HĽADÁM PRÁCU    

14 RÔZNE / iné    

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

BLAHOŽELANIA

OZNAMY

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Slotova Luby-
ová. Minister-
stvo pod vede-
ním Lubyovej z 
SNS sa vydalo 
Slotovými chod-
níčkami. V čase, 

keď ďalší dvaja vagabundi z SNS 
boli odsúdení za rozkrádanie nášho 
spoločného majetku na 12 rokov na-
tvrdo, naša predsedníčka poslanec-
kého klubu OĽANO Veronika Remi-
šová zverejnila odhalenia, že došlo 
k falšovaniu - hrubej manipulácii 
hodnotení projektov a Lubyová po-
rozdávala dotácie v miliónoch eur 
rôznym pofidérnym firmám.

Farizej Fico. Pamätáte si ešte, 
ako Fico po vražde snúbencov Jána 
a Martiny klamal Slovensko o tom, 
že to všetko zorganizoval nejaký zlý 
Soros z Ameriky? Bola to podlá lož, 
ale mnohí ľudia tomu, bohužiaľ, 
uverili. Fico zahral na najprízem-
nejšiu antižidovskú strunu a dosia-
hol svoje. Ohlúpil ľudí a tí miesto 
skorumpovanej vlády obviňovali z 
vraždy 85 ročného Žida z Ameriky. 
Podlé. LENŽE, karma je zdarma - 
vypátrali sme informáciu, že pred 
rokmi priamo Fico pre Sorosa robil. 
Bral od neho peniaze a nejako mu 
nesmrdeli.

100 rokov za opicami. Sloven-
ská pošta konečne umožnila platiť 
ľuďom s bankovými kartami. Mohli 
by sme pochváliť, ale skôr je to na 
hanbu, že im to toľko trvalo. Čo ma 
však veľmi teší, Pošta to urobila len 
na základe výzvy nášho poslanca 
Eda Hegera.

1500 eur navyše. Celý týždeň 
deptám tých poslancov z parlamen-
tu, ktorí odmietli môj návrh na ne-
zvyšovanie platov poslancov. Vždy 
pred hlasovaním sa pred nich posta-
vím s plagátom, kde je napísané, že 
sebe si zvýšili plat o 1500 eur a siro-
tám pridali 2,70 eura - a či sa nehan-
bia. Sú z toho maximálne nervózni, 
ale tak im treba, je to len ich zrkadlo.

Zbabelec Danko. Vyhráža sa, že 
mi za moju živnosť, 
kde som mal 0 
faktúr, tržieb a 
zisku, zoberie 
mandát. Plus 
mi dal pokutu 
13 tisíc eur. Ale 
odvahu dokonať 
zvrátené dielo 
evidentne nemá.
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Tri ženy. Hanka, Janka a Majka. 
Majú po päťdesiatke. Do dôchodku 
ďaleko, od mladosti tiež. Tá prvá robí 
vo fabrike. Normy sa neustále zvyšujú 
a technika sa mení. Sú to priemyselní 
športovci. Očakáva sa od nich stále 
viac s novou výbavou. Lenže u špor-
tovcov je to tak, že sa po tridsiatke (s 
výnimkou Jaromíra Jágra) už pripra-
vujú na odchod. U ľudí na linkách je to 
naopak. Viac, rýchlejšie a lepšie. Majú 
šťastie, že všade chýbajú ľudia. Ináč by 
ich už dávno vymenili, ale nemajú za 
koho. Prichádzajú roboty.

Janka je manažérka. Má peknú 
kanceláriu a dobrý plat. Bolí ju chrbát 
s vysedávania za počítačom. Na jej plat 
a kanceláriu už čakajú ďalší – mladí a 
rýchli. Sú šikovní, ale niekedy povrch-
ní a nehľadia na ľudí. Janka má nad-
hľad. Vidí súvislosti a pochopila pod-
statu. Niekomu sa zdá, že zdržuje. Oni 
slúžia rastu, zisku a ľudia sú pre nich 
iba zdroje. A tak ju mladí vlci zožerú.

Majka je účtovníčka. Robí si svo-
ju prácu najlepšie ako vie. Celý svoj 
život. Pribúdajú nové predpisy a fak-
túry, firma rastie. Jej plat sa však už 
roky nemení. Dúfala, že dostane viac, 
keď zvyšujú všetkým okolo. Je zo sta-
rého sveta. Nevie, že plat sa zvyšuje 

za umelecký dojem a manažérske pre-
zentácie. Jej šéf vie, že neodíde. Už nie 
je najmladšia, tak načo jej zvyšovať 
plat?

Prečo ma napadli tieto tri ženy? 
Lebo žijú medzi nami. Porodili a vy-
chovali deti, vytvárajú zázemie svojim 
rodinám. Držia pokope rodiny a spo-
ločnosť. Svet biznisu sa točí stále rých-
lejšie. Na ženy a rodiny nie je čas. Kto 
dáva tomuto svetu viac – ženy, vycho-
vávajúce deti, alebo manažéri, ktorí 
generujú zisky pre úzku skupinu ľudí? 

Je mi ľúto žien po päťdesiatke, ku 
ktorým sa ich nadriadení správajú ako 
k opotrebovaným zdrojom, ktoré treba 
vymeniť. Aj oni majú možno matky v 
tomto veku a premýšľam kam ich od-
ložia, keď budú staré a nevládne. Ke-
dysi išli takéto ženy do dôchodku o 
desať rokov skôr ako 
dnes. Dnes im dô-
chodok zvyšujú o 
pár eur ročne. Aby 
zostalo pre nená-
sytných poslancov a 
papalášov. Čudná 
spoločnosť.

Hanka, Janka a Majka

» Ján Košturiak

Predajňa

ZVÁRAČ
prijme predavača

- aj dôchodcu
nástup ihneď

0903 714 076
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PRIJMEME
vodiča sk. C
rozvoz po Slovensku
vozidlom do 12 ton

0905 401 532
0905 245 918

mzda 50 €/deň
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.
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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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Hľadáme   Stolára / nábytkára
so skúsenosťami
Stabilná, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť na trhu od r. 2006, zameraná
na výrobu nábytku  na mieru vo vysokom štandarde s prevádzkou v Pezinku.

PONÚKAME prácu v stolárskej výrobe s modernými technológiami,
dobrý kolektív, zamestnanecké výhody, individuálny prístup, stabilný
príjem, odmeny, odmeny extra podľa stupňa kvalifikácie a zručností,
plat 6 – 7,50€/h. OČAKÁVAME zručnosť, samostatnosť, pracovitosť,
korektnosť, ochotu učiť sa. NÁPLŇ PRÁCE - výroba nábytku na
mieru, obsluha strojov, montáž, dýhovanie a lisovanie nábytku.

info na: rwood.sindler@gmail.com
 0902 156 036, 0903 430 438
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právnik radí / auto-Moto, služby

MÁTE autoservis, pneuservis, autobazár?
PREDÁVATE autá, motorky, náhradné diely?
DAJTE o sebe vedieť!  inzercia: 0905 963 035, 0905 593 810

NOVÁ 
dm PREDAJŇA 
V PEZINKU!

� www.mojadm.sk
� www.facebook.com/dm.Slovensko

Široký sortiment a príjemný personál  
na vás čaká v novootvorenej dm predajni  
v Pezinku vedľa supermarketu Tesco. 
PO – NE 09.00 – 21.00 hod.

Tešíme sa na vašu návštevu!
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V  minulom článku sme rozoberali 
dedenie vo všeobecnosti a dedenie zo 
zákona, pričom v tejto časti sa pozrie-
me na dedenie zo závetu, ktoré popri 
dedeniu zo zákona predstavuje druhý 
možný právny titul dedenia. 

Hneď na úvod je potrebné povedať, 
že testamentárne dedenie má prednosť 
pred dedením zo zákona. Predpokla-
dom dedenia zo závetu je v prvom rade 
existencia závetu ako takého, laicky 
nazývaného aj posledná vôľa, kto-
rou poručiteľ v  zákonom predpísanej 
forme vykonáva dispozíciu zo svojim 
majetkom pre prípad svojej smrti. Náš 
právny poriadok rozlišuje tri formy 
závetu, a  to závet napísaný vlastnou 
rukou poručiteľa (holografný závet), 
závet napísaný inak než vlastnou ru-
kou poručiteľa (alografný závet) a závet 
vo forme notárskej zápisnice. V  rámci 
obsahu závetu môže poručiteľ upraviť 
okruh dedičov, t.j. osôb, ktoré majú de-
diť, a to rozdielne od okruhu dedičov, 
ktorý stanovuje zákon pri jednotlivých 
dedičských skupinách. 

Zároveň môže poručiteľ v  závete 
stanoviť aj rozdielne výšky dedič-
ských podielov. V  tejto súvislosti je 
však potrebné dodať, že toto naklada-
nie poručiteľa so svojim majetkom pre 
prípad svojej smrti je zákonom limi-
tované, t.j. závetom poručiteľ nemôže 
prejaviť svoju ľubovôľu. Túto zákonnú 
limitáciu predstavuje kategória tzv. 
neopomenuteľných dedičov. Týmito sú 

maloletí a plnoletí potomkovia poruči-
teľa. Zákon taktiež upravuje minimál-
nu veľkosť dedičského podielu, ktorý 
musia neopomenuteľní dedičia dostať 
z  dedičstva po poručiteľovi. Maloletí 
potomkovia poručiteľa musia dostať 
aspoň toľko, koľko predstavuje ich 
dedičský podiel zo zákona. Na druhej 
strane plnoletí potomkovia musia do-
stať aspoň toľko, koľko by predstavova-
la polovica ich podielu, keby malo dôjsť 
k dedeniu zo zákona. 

To však neplatí ak by došlo k plat-
nému vydedeniu neopomenuteľných 
dedičov. Taktiež je dôležité dodať, že 
v  prípade, že by závet nerešpektoval 
zákonom dané limity a zároveň by ne-
došlo k  platnému vydedeniu potom-
kov, potom by takýto závet bol v  tejto 
časti neplatný. Tejto neplatnosti sa 
však neopomenuteľný dedič musí riad-
ne a včas dovolať. Je potrebné si uvedo-
miť, že popri dedeniu zo závetu, môže 
súčasne nastúpiť aj dedenie zo zákona, 
a  to okrem vyššie opísanej situácie aj 
vtedy, ak poručiteľ závetom neuskutoč-
nil dispozíciu s celým svojim majetkom 
pre prípad svojej smrti, ale len s  jeho 
časťou.

Dedenie zo závetu

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



PK19-06 8

8
EDITORIÁL / SLUŽBY

62
-0
01

7

32
-0

02
8

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

onuky r žov-o trov t ov

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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ELEKTRIKÁR
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pre dlhodobú prácu do Nemecka
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
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MUŽOV AJ ŽENY NA POZÍCIU

LISÁR/LISÁRKA
(OBSLUHA LISU, LISOVANIE GUMY)

(520€/MES. + 0,12€/HOD. + 0,90€/HOD. 
+ 0,09€/HOD. + PRÍPLATKY)

MIESTO PRÁCE: DOLNÉ VESTENICE

- OPERÁTOR VÝROBY 
(VÝROBA VZDUCHOVÝCH FILTROV)

(680€/MES. + 0,14€/HOD. + 0,90€/HOD. 
+ PRÍPLATKY)

MIESTO PRÁCE: POTVORICE

- BRÚSIČ (VÝROBA LOŽÍSK)
(3,76€/HOD. + 0,60€/HOD. + 0,08€/HOD. 

+ 0,90€/HOD. + PRÍPLATKY)
MIESTO PRÁCE: KYSUCKÉ N. MESTO

UBYTOVANIE ZABEZPEČUJE FIRMA
Kontakt: 0918 493 960

mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA PRIJME:

+421 918 607 897  +421 917 650 018
+421 905 775 463

Firma REMIREL s.r.o., CZ

prijme- VODIČ VZV -
- ZVÁRAČ CO2 -

- OPERÁTOR VÝROBY -
(ŽENY - MUŽI - PÁRY)
- ELEKTRIKÁROV -

- PRACOVNÍKOV 
DO PLASTOVEJ VÝROBY -

(ŽENY - MUŽI - PÁRY) 

VÝBORNÉ  PLATOVÉ PODMIENKY

Práca v Českej republike 
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Prijmeme
BRIGÁDNI KU

do predajne
na 2 dni v týždni

v NC Mólo, Pezinok

 0905 235 131


