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33-0008

PEZINSKO
Týždenne do 21 000 domácností

A už je tu pôst!
Bezpečnostné dvere a uzamykacie systémy

a PREDAJ KRMÍV

www.lock.sk
lock@lock.sk

PREDAJ
SLIEPOK

Pezinok Bratislavská 56 ང 0948 754 798
Bratislava Miletičova 67 ང 0910 970 770

OD 4.3. 2019

Viac informácií
NA STRANE č.

PREDAJ • SERVIS • PORADENSTVO

2

ROZUMIEME BEZPEČNOSTI

NON - STOP servis 0905 754 798

24-0006
24-0013

ne emócie, no dá sa vybrať aj opak.
Ozaj, zverili by ste vaše maloleté
dieťa len tak, hocikomu, bez znalostí,
skúseností, len preto, že rád by sa povozil, do auta na výlet? Teraz budeme
zverovať náš štát a jeho ďalšie a teda i
naše osudy do rúk jeho hlave. Koľkokrát už sme boli vo voľbách podvedení,
oklamaní, koľkí nám toho už nasľubovali, takmer raj na zemi. A keď boli
zvolení, zaujímali ich už iba oni a ich
vlastné a stranícke záujmy. Neurobme
chybu, že to opäť dopustíme.
Na jar je čas aj na jarné upratovanie, bez výnimky, aj v paláci najvyššieho ústavného činiteľa v štáte. Urobme
to s rozmyslom a najmä – tak, aby bol
výsledok vidieť i cítiť. Na poriadku v celom našom štáte. Nie iba v podobe doteraz večných a už naozaj otrepaných
sľubov. Nie v mene záujmov niekoho,
ale v mene nás, občanov.
Veľa šťastia milí čitatelia a tentoraz mnohí z
vás aj voliči. Dobrú ruku
pri výbere – myslite pri
tom na vaše deti a ich
budúcnosť tu, na
Slovensku.

46-0020

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

ໄ0904 097 200

aj na splátky

51-0057

STAVEBNÁ FIRMA REALIZUJE

ELEKTROINŠTALÁCIE
bleskozvody, prípojky, revízie

0903 908 807

51-0036

Škaredá streda je za nami, aj keď,
napokon, bola celkom pekná. S rešpektom, že ide o jedno z liturgických
pomenovaní popolcovej stredy, prvého
dňa pôstneho obdobia. Do Veľkej noci
od nej zostáva 40 dní. A zas sa teda je
na čo tešiť. Ale nie iba pasívne. Popolcová streda má byť aj pripomienku cieľa či smerovania vlastného života. Už
o týždeň môžeme tomuto smerovaniu
dať nový, nádejný impulz. Budeme si
voliť hlavu štátu. Môžeme si vybrať, dať
zelenú hlúposti, nemorálnosti, zlobe,
nenávisti, ale práve tak rovnako nádeji, múdrosti, pokoju a hrdosti na seba
samých.
Existuje množstvo dôvodov, prečo
sa obávať tohto výberu, najmä po niekoľkotýždňovom
predchádzajúcom
sledovaní „diskusií“ na sociálnych
sieťach. Až sa nechce zdravým rozumom prijať, koľko hlúpej prízemnej
nenávisti je v mnohých okolo nás a
medzi nami. Akoby z nej žili, akoby bez
nej nastal koniec sveta. Vyberajte teda
zodpovedne, nejde o futbalový zápas, v
ktorom treba niekomu nakopať góly do
bránky, ale ide o ďalšie štyri roky nás
všetkých. Výber kandidátov je široký,
pri čítaní niektorých mien spomedzi
nich sa v nás vynárajú často aj negatív-

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

0911 888 400

45-0027

výrezy stromov, odvoz ...
búracie, zemné, výkop. práce

24-0012

www.minibager-pk.sk

KAMENÁRSTVO PEŠKO
maliarske a natieračské práce
www.judiak.sk

ໄ0908 5
588 877

0903 430 796, 0908 486 061
Tel./Fax: 033/642 29 87
ee-mail: judiak@stonline.sk
tondo.judiak@gmail.com

ག

KUPÓN

PONÚKAME KVALITU
ZA VÝHODNÉ CENY

51-0066

%
-20%
zľavy -20

kamenarstvo.pesko@gmail.com

ཐkompletné zhotovenie pomníkov
ཐširoký výber rôznych druhov kameňa
ཐvybetónovanie základov
ཐodstránenie starých pomníkov ...
ཐkrížiky, lampáše, vázy ...

- maĐby (byty, rod.domy, firmy)
- fasády - stierky
Rozpočet
- nátery (okná, dvere) a obhliadka
- špeciálne nástreky
ZDARMA!
- sadrokartón (montáž) možnosť
splátok!
- upratovacie práce

nad 1500 € zľava -25%

Hlavná 421, Vištuk

PK19-10
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24-0024
24-0032

ANTON JUDIAK

ག

Lucia Demovičová 0905 593 810
Lenka Ostrá
0905 963 035
Distribúcia:
Lenka Ostrá
0905 963 035
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (21 000 domácností)
Každý týždeň:
v Pezinku, Modre, Svätom Jure,
Slovenskom Grobe, Grinave, Limbachu, Viničnom, Vinosadoch,
Šenkviciach, Harmónii, Kráľovej,
Dubovej, Píle, Častej, Doľanoch,
Štefanovej, Budmericiach, Vištuku, Báhoni a v Jablonci

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

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

Pánske
obleky
NOVINKA:
Slovenské
obleky
ky
už
od 129,-

- obleky, saká,
nohavice,
- košele,
obleky, viazanky
saká, nohavice,
- triþká,
košele, mikiny
viazanky
-- bezplatná
úprava
triþká, mikiny
zakúpených odevov
- bezplatná úprava
zakúpených odevov
A

OZETA neo

NOVINK
Slovenské obleky OZETA neo
51-0018
51-0009

INZERCIA

www.momentum.sk 0908 698 322

100€ zľava

pri objednávke do 15.4.2019

Kamenárstvo

Modra

Pezinok

Čistenie kanalizácie PLYN

Západné Slovensko
57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

KÚRENIE
VODA

Pezinská havarijná služba

NON - STOP 0949 177 200

Kože vykupujeme vysušené, bez hláv
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

0903 168 625

0,40

Tureň-samoška . . . . 12,40 hod.
Kostolná p/D-KD . . 13,00 hod.
Hr. Borša-Coop . . . . 13,20 hod.
Reca-Coop . . . . . . . . 13,45 hod.
Boldog . . . . . . . . . . 14,00 hod.
Blatné-kostol . . . . . 14,20 hod.
Šenkvice-Coop . . . . 14,40 hod.
Višťuk-h. Mizera . . . 15,00 hod.
Báhoň. . . . . . . . . . . 15,20 hod.
Budmerice . . . . . . . 15,40 hod.
Jablonec . . . . . . . . . 16,00 hod.

PK19-10

Pezinok, Šenkvická 12

www.kamenkalia.sk

pezinsko@regionpress.sk

králik s liečivom, nosnice,
brojlery a kačice, bažant,
ovce, kozy, ošípané, husi,
morky, psy

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
38
28.3. , 18.4. , 9.5. , 30.5. ,
20.6. , 11.7. , 22.8. 2019
Lehnice-trhovisko . . . 9,00 hod.
Kvetoslavov. . . . . . . 9,20 hod.
Hviezdoslavov . . . . . 9,40 hod.
Alžbetin dvor. . . . . 10,00 hod.
Štvrtok na Ostrove 10,20 hod.
Miloslavov . . . . . . . 10,40 hod.
Vlky. . . . . . . . . . . . . 11,00 hod.
Tomášov-KD . . . . . . 11,20 hod.
Malinovo-samoška . 11,40 hod.
Zálesie . . . . . . . . . . 12,00 hod.
N. Dedinka-pošta . . 12,20 hod.

0905 470 334
0917 095 214

51-0011

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

• Rekonštrukcie kanalizačných
a vodovodných sietí
• TV - monitoring kanalizácie
• Oprava kanalizácie
• Lokalizácia stavu a poruchy
na kanalizácii
www.havarijnapomoc.sk

51-0052

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

KALIA

4

PREDAJ
SLIEPOK

OD 4.3. 2019
vždy v PIATOK v týchto termínoch:
15.3. , 5.4. , 26.4. , 17.5. ,
7.6. , 28.6. , 9.8. 2019

Cerová. . . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Prievaly . . . . . . . . . . 9,15 hod.
Pl. Mikuláš-kostol . . . 9,35 hod.
Plavecké Podhradie 9,50 hod.
Sološnica . . . . . . . . 10,10 hod.
Rohožník . . . . . . . . 10,30 hod.
Kuchyňa . . . . . . . . . 11,00 hod.
Pernek . . . . . . . . . . 11,15 hod.
Vinosady . . . . . . . . 12,00 hod.
Dubová . . . . . . . . . . 12,20 hod.

2

24-0023

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

HODINOVÝ MANŽEL

Častá-trhovisko . . . . 12,35 hod.
Doľany . . . . . . . . . . 12,50 hod.
Štefanová . . . . . . . 13,05 hod.
Dlhá . . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Košolná . . . . . . . . . 13,35 hod.
Suchá nad Parnou. 13,50 hod.
Dolné Orešany. . . . 14,10 hod.
Horné Orešany. . . . 14,30 hod.
Lošonec . . . . . . . . . 14,50 hod.
Smolenice . . . . . . . 15,05 hod.

46-0020

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

vymáhanie výživného na dieťa mohla
matka zveriť centru právnej pomoci. 10.
Aby štát umožnil odchod do predčasného dôchodku tomu, kto odpracoval 40
rokov a materská i rodičovská dovolenka
sa počítala do odpracovaných rokov. 11.
Aby deti, dôchodcovia a osoby so zdravotným postihnutím boli oslobodení od
doplatkov na lieky. 12. Aby zdravotné poisťovne zaviedli bezplatné objednávanie
na lekárske vyšetrenia. 13. Aby opatrovateľ ťažko zdravotne postihnutého príbuzného mal nárok na príspevok vo výške
aspoň minimálnej mzdy. 14. Aby tomu,
kto splatí svoj dlh voči štátu, boli odpustené úroky z omeškania. 15. Aby sa zaviedla
trestnosť bezdôvodného nezaplatenia
faktúry. 16. Aby sa zakázalo prevádzkovanie hazardných
hier na výherných
prístrojoch a automatoch. 17. Aby si
zdravotné poisťovne nemohli vyplatiť
zisk, ak nezabezpečia kratšie čakacie
doby na onkologické
operácie ako dva
týždne?

>> Auto bude stáť na stanovišti alebo Obecným úradom 10 minút <<

Kollárova 12
PEZINOK
pezinsko@regionpress.sk

Politici nemajú
záujem riešiť skutočné problémy ľudí a
preto sme sa rozhodli poprosiť ľudí, aby
nám pomohli zmeny
presadiť cez referendum. Prečítajte si otázky a rozhodnite, či
súhlasíte:
1. Aby politici a štátni úradníci za nezákonné a zjavne nevýhodné rozhodnutia zaplatili z vlastného. 2. Aby si každý okres
mohol zvoliť svojho poslanca do NR SR. 3.
Aby každý občan získal za účasť na každých voľbách a referende jeden deň dovolenky v práci navyše. 4. Aby sme mohli
voliť aj cez internet bez ohľadu na to, kde
sa práve v čase volieb nachádzame. 5. Aby
pracujúce a študujúce matky mali nárok na
príspevok od 4. mesiaca tehotenstva vo
výške rodičovského príspevku. 6. Aby rodič
dieťaťa do 6 rokov mohol požiadať banku o
plný odklad splátok hypotéky. 7. Aby si
matka a otec mohli 3 roky „materskej“
rozdeliť medzi seba podľa ľubovôle, aby ju
mohli čerpať napríklad aj zároveň po jeden
a pol roku. 8. Aby každé dieťa od 3 rokov
malo nárok na bezplatné miesto v škôlke. Inak by rodič každý mesiac získal odškodné vo výške príspevku na starostlivosť
o dieťa. 9. Aby administratívu a náklady na

VOLAJTE 0907 893 351 • 0907 684 441 • 0915 252 372 • 0905 345 352

Redakcia:

Referendum Za lepšie Slovensko
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PEZINSKO

24-0004

2
politická inzercia / služby

3
SLUŽBY, interier, stavba

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

 REKONŠTRUKCIE BYTOV
 VSTAVANÉ SKRINE, ŠATNÍKY
 LAMINÁTOVÉ PODLAHY

0948/ 442 444
Bratislavská 72, Pezinok

 BEZPEČTNOSTNÉ DVERE

0903/ 344 343

 INTERIÉROVÉ DVERE

Holíčska 7, Bratislava

www.vstavaneskrine.com

ODVOZ ODPADU KONTAJNERMI

Upratovacie práce a gazdiná
do domacnosti Berta
v Pezinku a okolí.

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM

Vďaka skúsenostiam poskytujeme kvalitné
služby a maximálnu komplexnosť služieb.

stavebný ો bio ો komunálny ો zmiešaný

Urobte si pohodlie,
Berta uprace za Vás

0917 373 326

www.pemont.sk

24-0035

DOVOZ: štrk • piesok • makadam • zemina

0915 252 818

upratovaniebertapk@gmail.com
www.upratovaniebertapk.sk

51-0048

Pondelok - Piatok: 10.00 - 16.00 h Sobota: zatvorené

52-0011

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

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

terasy

24-0027

balkóny

www.balkona.eu
0948 787 777

PK19-10

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

3

63-0054

51-0051

AKCIA ZĽAVA DO 30%

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»PRENAJMEM 3 IZBOVÝ
ČIASTOČNE ZARIADENÝ BYT
NA MUŠKÁTE. 0903 550 198.
»Dám do prenájmu 2 izb.
zariadený byt v PK-Muškát,
v bytovke, 0918 700 249.
»Dám do prenájmu izbu v
RD (PK) , 0940 323 210.

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim halu, sklad, priemyselný pozemok, ponúknite, 0907 672 305.
»Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt 35 km od Bratislavy. Tel. 0903 765 606.
»Kúpim poľnohospodársku
pôdu v oblasti Doľany, Horné a Dolné Orešany, Budmerice, Štefanová, Častá,
Tel: 0905 312 223.
»Kúpim byt v Pezinku na
Svätoplukovej, Novomeského, 0911 382 290.
»Kúpim garzónku alebo 1.
izb. byt v PK - Modra, 0907
093 386. Kúpim byt v centre
PK Záhradná, Za hradbami,
0915 394 215
»Kúpim RD v PK a okolie do
200.000 €, 0907 093 386.
»Predám garáž v PK na Novomeského ul., v garážovom dome vedľa kúpaliska,
7.700 €, 0907 093 386.

0911 990 463

0908 437 079

VODOINŠTALÁCIE
PLYNOINŠTALÁCIE
KÚRENIE
0903 425 708
PALIVOVÉ
DREVO

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

POLIENKA aj GUĽATINA

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú linku, rôzne, 0919 17 62 33.

0917 649 213

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám amerikan. 0911
487 876.

3 810

59
0905

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu. Tel. 0907
374 235.
»Kúpim rôzne starožitnosti
aj poškodené. Tel.: 0903
753 758.

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.

www.regionpress.sk / pezinsko@regionpress.sk

PK19-10
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» V kníhkupectve sa pýta
zákazníčka predavačky:
„Kde máte oddelenie počítačovej literatúry?“
„Hľadáte niečo konkrétne?“
„Manžela.“

» Murphyho zákon:
Požičiavaním sa ti stratia
len tie knihy, ku ktorým
mimoriadne lipneš.

• UPRATOVANIE
• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

08 STAVBA

» V knižnici:
„Prosím si niečo na čítanie.“
„Niečo ľahšie?“
„Ďakujem, som tu autom.“

» „Jano, za čo si ty vlastne
sedel za komunistov?“
„Uložil som knihy vo výklade kníhkupectva.“
„A čo? Boli zakázané?“
„Neboli, ale dal som vedľa
seba tri knihy s názvami:
Chceme žiť ... Ďaleko od
Moskvy ... V tieni mrakodrapov.“

ING. KUBAŠKA

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

Vtipy
týždňa

» Kníhkupec hovorí
kupujúcemu:
„Radím vám túto zbierku
humoresiek. Puknete od
smiechu!“
Kupujúci:
„A vy ste ju čítali?“
„Naivná otázka,“ podotkne
vedľa stojací školák, „veď
vidíte, že ešte žije!“

47-044

»Kúpim havarované alebo
motoricky poškodené auto,
motocykel. 0905 218 938.
»CZ 175 TYP SKUTER SPORT
STANDARD PIONIER STADION
MUSTANG KÚPIM TIETO MOTORKY 0915 215 406.

ceny diela môže byť dojednaná na čas
predchádzajúci zhotoveniu diela, čas
zhotovenia diela, alebo na čas po zhotovení diela. Taktiež je v zmluve o dielo
možné určiť či bude cena diela splatná
ako celá cena alebo sa dojedná úhrada
ceny diela v splátkach.
Objednávateľ a zhotoviteľ si môžu
zmluvne dojednať aj zaplatenie preddavku, ktorý bude následne započítaný do ceny diela. V prípade, že výška
ceny diela nebola v zmluve o dielo
dojednaná, platí, že za zhotovenie
diela je objednávateľ povinný zaplatiť primeranú cenu, ktorú v prípade
pochybností určí súd na návrh jednej
zo zmluvných strán. Ak nebola výška
ceny diela v zmluve o dielo určená, ale
strany sa dohodli na spôsobe určenia
ceny diela, určuje sa cena diela týmto
spôsobom.
Existuje viacero možností ako
môžu zmluvné strany nastaviť spôsob
určenia ceny diela, a to určením ceny
diela pevnou sumou, určením ceny
diela odhadom, určením ceny diela
podľa rozpočtu, určením sumy paušálnou sumou a určením ceny limitom.

52-0008-1

02 AUTO-MOTO / iné

V minulom článku sme v stručnosti načrtli zmluvu o dielo, pričom sme
sa venovali najmä predmetu zmluvy
o dielo. Keďže v prípade zmluvy o dielo
ide o zmluvu odplatnú, v tomto článku
budeme venovať pozornosť ďalšej podstatnej náležitosti zmluvy o dielo, ktorou nepochybne je aj zmluvné dojednanie týkajúce sa ceny diela. V prípade
ak by takáto dohoda o cene v zmluve
o dielo absentovala bola by zmluva
o dielo neplatná.
Okrem dojednania ceny diela je
prípustné, aby sa zhotoviteľ s objednávateľom dohodli na spôsobe určenia
ceny, prípadne sa dohodli, že cena
bude určená dodatočne po uzatvorení
zmluvy o dielo, a to formou dodatku
k nej. Je potrebné uviesť, že pod dohodou o cene zmluvných strán zmluvy
o dielo sa v podstate rozumie zmluvné
zakotvenie záväzku objednávateľa, že
za dielo vykonané zhotoviteľom zaplatí dohodnutú odmenu. Vo väčšine
prípadov pôjde o odmenu spočívajúcu
v peňažnom plnení, nie je však vylúčené, aby bolo ako odplata dojednané
nepeňažné plnenie, alebo určité konanie, ktoré objednávateľ vykoná ako
protihodnotu za vykonanie diela zhotoviteľom.
Od dojednania spôsobu určenia je
potrebné rozlišovať dojednanie spôsobu platenia ceny diela. Zmluvné strany
sa môžu dohodnúť na viacerých spôsoboch platenia ceny diela. Splatnosť

PALIVOVÉ DREVO

16-0094

01 AUTO-MOTO / predaj

Zmluva o dielo a cena diela

16-0062

Občianska
riadková
inzercia

16-0062

4
právnik radí / Služby

» Babičke, vášnivej
čitateľke detektívok,
podstrčila knihovníčka so
zmyslom pre humor
namiesto románu telefónny zoznam.
Babička čítala, čítala a
keď konečne dočítala,
vzdychla si:
„Od začiatku som tušila, že
to urobila Žoﬁa Žužvalíková!“
» „Povedz mi čo čítaš a ja
ti poviem, kto si.“
„Čítam Homéra, Ovídia,
Skakespeara, Balzaca,
Zolu, Platóna, Němcovú,
Steelovú …“
„Stačí, už viem, že si
klamár.“
» „Čo by som mala kúpiť
manželovi k meninám?“
„Kúp mu peknú knihu.“
„Ale choď, knihu už má!“
» Raz sa spýtali významného spisovateľa,
ktoré knihy mali na neho v
živote najväčší vplyv.
„Bola to predovšetkým
kuchárska kniha mojej
matky a šeková kniha
môjho otca.“
» redakcia

VOĽTE č.4

www.harabin-2019.sk

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

Za Slovensko,
tradície a právny štát

33-0003

5
politická inzercia / zdravie, stavba

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

NOVÉ

24-0011

0907 887 056

R E PA S O VA N É

P O Ž I ČO V Ň A

ཐOdľahčí náročné polohovanie a šetrí zdravie ošetrovateľa
ཐUmožní predchádzať vzniku preležaním a dekubitov
ཐPonúka chorému jednoduchú rehabilitáciu
ཐNapomáha zlepšovať sebaobsluhu a sebestačnosť
ཐBez lekárskeho predpisu na dohodnutý čas alebo po dobu, ktorá je nevyhnutná
ཐPonuka príslušentva k prenájmu: - Stolík 15€/mesiac
- Antidekubitná matrac s kompresorom 15€/mesiac
- Invalidný vozík 20€ /mesiac, a dalšie…

KOMPLETNÝ SET IBA ZA 55€/MESAČNE (lôžko, 2x bočnice, hrazda, matrac s poťahom) + doprava
va

NOVINKA:
nočný stolík nastaviteľný
na jedenie a písanie,
prenájom 15€/mesiac

w w w.n e m o c nicnelozk a.sk

i nfo @nemo c nic nelozka.sk

PK19-10
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0911 339 1 0 8

51-0065

Viac info o produktoch, službách a cenách dopravy a montáže nájdete na našom webe. Naše referencie sú na facebookovém profile: „Nemocnicnelozka.sk“

6
zdravie / služby, stavba

»Predám detské kolieskové korčule bielo-modré
nastav. veľkosti 31-34, 13 €,
foto pošlem, 0905 963 035.

13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
»Kúpim ľudové kroje 0902
708 047.
»Hľadám priestor na parkovanie malého motocykla
v centre PK, cena dohodou,
0944 280 346.

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
SPOMIENKY
»“Milovali sme Ťa a ty si
milovala nás, tú lásku nezoberie žiadny čas.“
Dňa 13.marca 2019 si spomíname na 3. výročie, čo si
nás navždy opustila naša
milovaná Ing. Helenka
Urblíková.
S láskou a bolesťou v srdci spomína celá rodina a
všetci, ktorí Ťa mali radi.
Venujte jej, prosíme, tichú
spomienku. ĽÚBIME ŤA.

by nemala byť vyššia ako 60-70g. Zvýšený príjem môže nepriaznivo ovplyvniť
vstrebávanie niektorých minerálnych
látok, napríklad horčíka, vápnika, zinku, ale aj niektorých liekov.
Množstvo vlákniny v 100 g potraviny je rôzne: pšeničné otruby 45 gramov
(g), strukoviny, knäckebrot 15 g, celozrnná múka 12 g, sušené ovocie (figy,
slivky, marhule) 12-15 g. obilné vločky
a orechy 10 g, celozrnné cestoviny, kus-kus a pečivo 7 g, müsli tyčinka 6 g, ryža
natural 5 g, ovocie 2 - 6 g, zelenina 2 - 6
g, biela ryža 1 g.
Príklad raňajok s dostatočným obsahom vlákniny (9-12 g na porciu):
40 g (4 polievkové lyžice) ovsených vločiek so 120-150 g ovocia (jeden stredne
veľký banán alebo jablko) a 10 g orechov (5-10 kusov podľa veľkosti, napr.
polovica vlašského orecha má hmotnosť 3 g, 1 mandľa 1g) predstavuje spolu
9 g samotnej vlákniny: 4 g (vločky) + 4 g
(ovocie) + 1 g (orechy). Príjem vlákniny
vieme ovplyvňovať napríklad druhom
ovocia. Pokiaľ jablká a banány obsahujú 2-3 g vlákniny v 100g, bobuľoviny (maliny, ríbezle,
čučoriedky) a jahody 5-6
g. Ovsené vločky môžu
byť zaliate vodou, mliekom alebo jogurtom
podľa chuti.

Roman Oškera

0918 134 256

51-0031

roman.oskera1985@gmail.com

47-044

12 DEŤOM

Príjem vlákniny ide správne ruka
v ruke s príjmom tekutín. Ak je veľa
vlákniny a málo tekutín, môžu sa objaviť bolesti alebo pocity tlaku v bruchu,
nafukovanie, niekedy až zápcha. Ak je
veľa tekutín a málo vlákniny, môže sa
objaviť redšia stolica až hnačky.
Nerozpustná vláknina, najčastejšie celulóza, nestrávená odchádza von
hrubým črevom. Zabezpečuje tak správny pohyb celým tráviacim systémom.
Ľudia, trpiaci zápchou, majú veľmi často
nízky príjem vlákniny v strave. Rozpustná vláknina prevažne z ovocia, zeleniny,
strukovín a ovsených vločiek obsahuje
pektín a β-glukány, ktoré vo vodnom
prostredí tela vytvárajú gél, ktorý môže
so sebou strhávať prebytočné látky. Základnou liečbou vysokej hladiny tukov
– cholesterolu a triglyceridov, nevyrovnaných hladín krvného cukru, je strava
- zvýšenie príjmu vlákniny, hlavne zo
zeleniny, ovocia a vločiek.
Denný príjem vlákniny má byť 2030 g/deň u dospelého, závisí od veku,
pohlavia a fyzickej aktivity. U detí je to
pochopiteľne menej 1-20 g/deň, podľa
veku. Odporúčaný pomer rozpustnej
a nerozpustnej vlákniny je 3 : 1. Príjem
vlákniny u väčšiny ľudí u nás je nízky, približne polovičný. Jej zvyšovanie
v strave ale treba regulovať postupne,
nárazové zvýšenie môže byť sprevádzané tráviacimi ťažkosťami. So zvýšením
príjmu vlákniny, treba aj zvýšiť príjem
tekutín, najlepšie vody. Denná dávka

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ PRÁCE
ÚPRAVY POZEMKOV

Holubyho 35, PEZINOK Tel.: 0903 82 82 30

(po schodoch nad hodinárstvom HOFI) e-mail: windorpezinok@gmail.com

po - pia: 10.00 - 17.00

www.windorpezinok.sk

PLASTOVÉ OKNÁ
a DVERE
- kalkulácie
a ea e
- zameranie
- dovoz, odv
odvoz
ZADARMO

NOVINKA
6-komorový
+
profil TROCAL 88
lom
jsk
s tro

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

NAJLEPŠIE
CENY
V MESTE
PREDAJ
AJ NA SPLÁTKY

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

51-0004

»Kúpim staré mince, hodinky, pohľadnice, odznaky.
Tel.: 0903 753 758.

Vláknina - nepostrádateľná súčasť stravy II

51-0006

Občianska
riadková
inzercia

Frézovanie

komínov

NOVÉ TVARY
1 hrob od 1100 €
2 hrob od 1390 €

ER

NAJVÄČŠÍ VÝBER
VYSTAVENÝCH
POMNÍKOV
V TRNAVE

Príklad:
RP PK 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
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 novinách, PK zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

ZĽAVAEZ

KAMENÁRSTVO - TRNAVA

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

VEĽKÉ
JARNÉ
ZĽAVY
0915 713 478
www.kamex.sk
Františkánska 4, Trnava

ZĽAVY
PRE SENIOROV

pezinsko@regionpress.sk

Príďte sa presvedčiť!

OTVORENÉ: Pon – Pia: 10.00 – 16.00 h

0905 593 810

www.regionpress.sk / pezinsko@regionpress.sk

PK19-10
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15-0004

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PK medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

20 rokov na trhu!

16-0001

Chcete si
podať
inzerát?

• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

Pellegrini a Laššáková:

77
gastro,
Služby,/ stavba
EDITORIÁL
SLUŽBY

Folklór je naším národným bohatstvom
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záhrada

Privítajte
jar s nami

Kupón
po predložení
zľava
(platí do 30.4.2019)

ག

-10%
PEZINOK

ག

DO VAŠEJ ZÁHRADY

PK19-10

ViniĀianska cesta
kontakt: 0902 405 535
8

51-0064

VSTUPNÁ BRÁNA

9
politická inzercia

JUDr. Štefan Harabin:
Kresťanský a národný hlas nesmie prepadnúť

Moji milí priatelia,
Kresťanský a národný hlas nesmie prepadnúť. Som jediný kresťanský a národný kandidát na
funkciu prezidenta Slovenskej republiky. Preto volám po mobilizácii národných a kresťanských síl.

Budem priamy. Vážení voliči SNS a Smer-SD.
Chcem sa poďakovať všetkým tým voličom
oboch strán, ktorých podporu cítim už teraz, či prostredníctvom sociálnych sietí, alebo na osobných stretnutiach po Slovensku.
Verte mi, veľmi si vážim každý Váš hlas.
Zároveň však chcem osloviť aj ďalších priaznivcov a
sympatizantov strán SNS a strany Smer-SD, ktorí ešte váhajú a nie sú rozhodnutí.
Slovenská národná strana do prezidentského súboja
nepostavila svojho kandidáta. Oceňujem tento štátnický akt od predsedu SNS Andreja Danka. Som presvedčený, že moje hodnoty sú aj hodnotami SNS ktorá vznikla
pred 148 rokmi s jej prvým predsedom Viliamom Paulínym-Tóthom.
Chcem voličov a sympatizantov strany SNS ubezpečiť,
že týmto hodnotám som verný celý svoj život a
aj naďalej budem.
Budem mať na pamäti vašu podporu a garantujem
Vám, že hodnoty ktoré spoločne zdieľame, budú mojím
krédom vo funkcii Prezidenta Slovenskej republiky.
Budem si vážiť každý Váš hlas.

Priatelia, v prezidentskom súboji ide o viac ako o
Mariána Kotlebu, ide o náš hrdý slovenský národ.
Kresťanský a národný hlas v tomto boji nesmie
prepadnúť. Slovenskí vlastenci a kresťania majú na
to a zaslúžia si prezidenta s hodnotami, ktoré všetci spoločne zdieľame.
Hrdé a sebavedomé Slovensko, rodina ako základ
národa, spravodlivosť pre všetkých, to súhodnoty, ktoré
sú hodnotami voličov a sympatizantov všetkých kresťanských a národných strán.
Áno, aj vy, voliči KDH, voliči Kresťanskej demokracie-Život a prosperita, aj Vás sa táto výzva týka.

Budem si vážiť každý Váš hlas, hlas ktorý nebude len
hlasom pre Štefana Harabina, ale bude hlasom pre hrdé,
sebavedomé, demokratické, právne a kresťanské Slovensko.
Verím, že vám na našej krajine záleží rovnako ako mne
a budem sa tešiť spolu s Vami, ak naše hlasy neprepadnú
a Slovensko bude môcť napredovať so vztýčenou hlavou.
Prezidentské voľby nie sú politickým bojom strán. Je to
voľba občanov. Nezabudnime na to.
Prihováram sa Vám aj slovami Martina Rázusa :
„Opravdivo milovať vlasť môže len ten, kto cíti, že korene
Áno, aj mnohí voliči strany Smer-SD a jej sympatizanti jeho bytosti sú zapustené v milovanej pôde.“
sú dnes postavení pred otázku koho voliť. Chcete naozaj
to, aby sa o prezidenta Slovenskej republiky uchádzala
Zuzana Čaputová? Stelesnenie liberálneho zla?

jediný kresťanský a národný
kandidát na funkciu
prezidenta Slovenskej
republiky

VOĽTE č.4

www.harabin-2019.sk
PK19-10
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33-0003

Váš Štefan Harabin,

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

Chcete eurobyrokrata Maroša Šefčoviča, nositeľa bruselských hodnôt globalizácie, multikulturalizmu, podporovateľa migrácie, istanbulského dohovoru, či postupnej straty suverenity v prospech Bruselu? Podporovateľa
nenápadného postupného zániku našej štátnosti, či pomalého vymierania kresťanských hodnôt na Slovensku?
Alebo Štefana Harabina s jasnými hodnotami?
Nie je čas dávať do popredia vlastné ambície či ego.
Nehanbím sa, že oslovím aj voličov Mariána Kotlebu.
Verím, že sú medzi nimi ľudia, ktorí naozaj ctia kresťanské a národné princípy a dokážu byť tolerantní k ľuďom.

10
radíme / stavba, auto-moto
Predseda Národnej rady Slovenskej
republiky vyhlásil voľby prezidenta
Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019. Volebné miestnosti budú otvorené od 07.00
h do 22.00 h. Ak v prvom kole volieb
nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
bude aj ich druhé kolo 30. marca 2019
v tom istom čase od 07.00 h do 22.00 h.
Právo voliť prezidenta Slovenskej
republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej
rady Slovenskej republiky, teda občan
Slovenskej republiky, ktorý najneskôr
v deň konania volieb dovŕši 18 rokov
veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej
slobody z dôvodov ochrany verejného
zdravia.
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste
svojho trvalého pobytu vo volebnom
okrsku, v ktorého zozname voličov je
zapísaný, môže požiadať obec svojho
trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti
voličovi vydá hlasovací preukaz a zo
zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na
zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň

konania volieb prezidenta Slovenskej
republiky, ktorý volič uviedol vo svojej
žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo
volieb prezidenta Slovenskej republiky
súčasne. Táto požiadavka musí byť zo
žiadosti voliča zrejmá.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu už iba výlučne
osobne (alebo prostredníctvom ním
splnomocnenej osoby), najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019;
pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3.
2019) v úradných hodinách obce. Obec
vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
Prostredníctvom osoby splnomocnenej
žiadateľom možno požiadať o vydanie
hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb
(t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo
volieb najneskôr 29. 3. 2019).
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje
o voličovi - meno a priezvisko, rodné
číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu). Volič je povinný po príchode do volebnej
miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením
občianskeho preukazu. Ak bol voličovi
na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu
okrsková volebná komisia odoberie.

75-27

Základné pokyny k voľbám

MÁTE autoservis, pneuservis, autobazár?

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

» Zdroj: MV SR

Kollárova 12 (pasáž)
902 01 Pezinok

www.alphastar.sk

KUPÓN

v hodnote

na vodiĀský kurz sk. B

autoskolaalpha@gmail.com

50

€

ໂ

Vykonávame kurzy

pre získanie
kvalifikaĀnej karty vodiĀov
PK19-10

10

51-0063

ໂ

A
I
C
K
A

ໄ0905 500 171

11
služby, práca, reality

ˇ
TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY PRÍSTRESKY
ALTÁNKY BALKÓNY
DREVO - HLINÍK - OCEĽ - SKLO - PLECH - BRAMAC

PRÍSTREŠKY PRE AUTÁ

ZÁHRADNÉ DOMČEKY

0915 135 811

Hľadám brigádnika/-čku

ODSTÚPIM

Lekáreň SEVER

zabehnutú
reštauráciu
v Modre

0903 419 096

0903 764 414

do TPP

PRÍJMEME

Pezinok

* ČAŠNÍKA/-čku
do Pezinka

* ŠENKÁRA/-ku
* UPRATOVAČKU
na 1 hod. denne

prijme do TPP aj živnostníkov

51-0062

0905 915 298

0918 623 064

PRIJMEME
farmaceutického
laboranta

51-0055

do predajne trdelníkov v PK, na ich výrobu a predaj,
3,50€/hod. netto, tel: 0911 636 589

www.promontglass.sk
87-0009

promontglass@promontglass.sk

51-0062

P
POZOR! JARNÁ AKCIA 30% ZĽAVY
Od zákl ado v až po stre chu ...

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

pezinsko@regionpress.sk

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0017

DARČEK

k realizácii
kompletnej terasy

22
rokov

RÁMOVÉ ZASKLENIE

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

51-0047

PROMONT GLASS s.r.o.

Pre posilnenie pracovného tímu príjmeme pracovníkov do tlačiarenskej
prevádzky na pozíciu:

TLAČIAR - STROJMAJSTER
NÁPLŇ PRÁCE:

Prijmeme do prac. pomeru, skrátený poloúväzok,
resp. prácu na dohodu na pozíciu:

» obsluha rotačného offsetového tlačiarenského stroja ROTOMAN (16, 32 strán)

POŽIADAVKY:

- chyžná / upratovačka
- brigádničky študentky

» min. 1 rok prax v oblasti offsetovej tlače na pozícii tlačiar

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:

» miesto výkonu práce - Trnava
» možnosť pracovať aj na vedľajší PP, (živnosť, dohoda)

Plat: 4 €/hod. brutto

Kontakt: 0905 802 157

24-0034

práca v bufete resp. v reštaurácií

PONÚKANÝ PLAT:

» základná zložka mzdy 980 € (brutto) / mesiac
» + variabilná zložka, až do výšky 2 000 €

0905 593 810

0905 555 044

rado@regionpress.sk

REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2
917 01 Trnava

Nemusíte h¾adaś 2 alebo 3 firmy, MY PONÚKAME VŠETKO, ÈO POTREBUJETE!

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY PRÍSTREŠKY ZASKLENIE TIENIACA TECHNIKA

Materiály: HLINÍK, DREVO
STAVEBNÉ PRÁCE RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ/OTOÈNÉ ZASKLENIE TIENENIE NA STRECHY SKLENENÉ STRECHY DREVENÉ PODLAHY

montter@montter.sk

www.montter.sk

PK19-10

Zameranie a doprava ZDARMA
0919 370 730 0919 383 363

11

87-0026

7- roèné skúsenosti v oblasti zimných záhrad

12
príbeh ľudí / program

Lešenári
a stavbári pozor!

ORAVA - zdravie
z prírody rozdáva

ponúkame celoročnú
prácu na turnusy
plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko
cesta a bývanie ZADARMO

Penzión *** Oravská horáreň,
Oravský Podzámok č. 396, Vám
ponúka pobyty na 7 dní/6 nocí

iba za 138.- EUR/1 osoba

Firma FORSE

www.konstrukter.sk
������������������������
info@konstrukter.sk

prijme

OPERÁTOR VÝROBY
��������������������
���������
��������������������
���������������
��������������������
��������������
�����������

Skladník
(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar

(Rakúsko)

2800 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar-pomocník
(Rakúsko)

2400 EUR/mesačne Brutto
85-0005

������������������

Rezervácie na čísle 0918 591 942
Informácie na www.oravskahoraren.sk

0903 431 191

85_0176

www.facebook.com/alukogroup

94-0037

+421 948 672 122
+421 907 780 698

27-0023

Voľné termíny: 31.3 – 6.4. | 7.4 – 13.4. |
28.4 – 4.5. | 5.5 – 11.5. | 12.5 – 18.5.2019
Pobyty sú podporované štátnou
dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov.
V cene pobytu: plná penzia,
2 x fakultatívny výlet, Čaj o piatej,
folklórne vystúpenie a iné BONUSY !!!

Kľúčová služba STRATEX

Otváracie hodiny: po - pia:

0903 245 441, stratexkluce@gmail.com

8:00 - predĺžené do 18:00, so: 8:00 - 12:00

PK19-10

12

51-0061

SNP 7, 902 01 Pezinok

