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Prosím Vás, ktorí ste 

,

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
Zámocká 6873/14, Bratislava, IČO: 42287511

Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 
917 01 Trnava, IČO: 36252417
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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

ING. KUBAŠKA

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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0911 888 400
www.minibager-pk.sk
výrezy stromov, odvoz ...
búracie, zemné, výkop. práce
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7• mulčovanie • kosenie

• rotavátorovanie

VYŽÍNACIE  PRÁCE

0902 182 789

STRELECKÉ PRETEKY vo Viničnom
Poľovnícke združenie Domovina Viničné
opäť pripravilo Strelecké preteky
na asfaltové terče (American trap)
25. - 26. mája 2019 na rybníku vo Viničnom
V sobotu od 18:00 - pri hudbe, výstava trofejí ...
Samozrejmosťou bude divinový guláš, steak, cigánska
a poľovnícke špeciality.         Všetci ste srdečne vítaní. 
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čnom

0905 618 949

PORADÍME
   NAVRHNEME
ZREALIZUJEME

VÝROBA  - hrobových základov
          - náhrobných pomníkov
          - hrobových rámov
          - krycích a epitafných dosiek 
            z prírodného i umelého kame a

OPRAVY A REKONŠTRUKCIE
STAVEBNOKAMENÁRSKE PRÁCE

rajcek.pavol@gmail.com
www.kamenarstvo-granit.sk

Holubyho 73
902 01 Pezinok

Kamenárstvo GRANIT
Raj ek Pavol         0905 618 949
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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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 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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Klampiarstvo
Pokrýva stvo
Izolácie striech

          0903 818 222
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Kandidátky nám začali už pomer-
ne dávnejšie ponúkať do každých 
volieb väčšinou notoricky známe 
mená. Nositeľom týchto mien je úpl-
ne jedno, že sa tak vlastne sami od-
borne devalvujú, lebo odborník na 
všetko je odborníkom na nič. Treba 
sa nám teda zamyslieť.

Súhlasili by ste, aby vaše dieťa učil 
učiteľ bez vzdelania a kvalifikácie? 
Boli by ste spokojní, ak by vaše matky 
operovali lekári, ktorí sa možno dobre 
vyznajú v automobilovej elektroinštalá-
cii, ale nemocnicu poznajú iba z čakár-
ne pred ambulanciou? Alebo by ste sa 
uspokojili s tým, že máte zamestnanca, 
ktorého platíte každý mesiac a za tridsať 
rokov pre vás a pre vašu firmu nič ne-
spravil?

Najmä o tomto by mali byť voľby, 
teda, výber vašich zástupcov kdekoľ-
vek, kde majú zastupovať vás. Vás, vaše 
rodiny, váš štát.

Nevoľte tých, ktorí chcú už tradič-
ne zastupovať iba sami seba, svoje 
peňaženky a svoje veľmi úzke stra-
nícke či ideologické záujmy. Nevoľte 
kandidátov s pochybnou, neraz až kri-
minálnou minulosťou či dokonca aj prí-
tomnosťou, nedajte sa oklamať tým, že 
sú na kandidátskych listinách, že máva-

jú vznešenými heslami o nejakej čistote, 
práve, spravodlivosti, heslami, ktoré 
možno recyklovať od volieb k voľbám 
tak, ako použitý papier. Nevoľte tých, 
ktorí pre post kdekoľvek a za čokoľvek 
striedajú politické strany a tričká podľa 
toho, akú kde práve majú šancu na osob-
ný profit a ak už ju nikde nemajú, založia 
si stranu vlastnú. Tým vám jasne doka-
zujú, že im nejde o vás, ale o seba.

Ale hlavne voľte, pretože ak sa ne-
rozhodnete vy, iní, aktívnejší a ambi-
cióznejší rozhodnú za vás. Často je už 
vopred jasné, ako. V ponuke sú predsa 
aj slušné osobnosti. Ľudia, za ktorými 
sú výsledky ich práce pre iných ľudí. 
Preštudujte si ešte dôkladne listiny 
kandidátov, ktoré vám nedávno prišli 
do domácností. A voľte budúcnosť, nie 
minulosť. Voľte perspektívu, nie tmu 
a stagnáciu. Voľte hrdosť a nie hanbu 
Slovenska. Zaželajme si v tom šťastnú 
ruku. Európsky parlament rozhoduje 
o mnohých témach, ktoré 
sa nás v každodennom 
živote týkajú. Zvoľme si 
slušných, vzdelaných, 
čestných a múdrych zá-
stupcov!

Šťastnú ruku 
vám želá

Pekný a najmä pokojný predvolebný 
týždeň, vážení naši čitatelia!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Kamenárstvo

KALIA
volajte:

www.kamenkalia.sk

0905 470 334
0917 095 214
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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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HODINOVÝ MANŽEL
www.momentum.sk    0908 698 322
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ELEKTROINŠTALÁCIE
bleskozvody, prípojky, revízie

0903 908 807
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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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» Miroslav Beblavý» Miroslav Beblavý
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Najlepšia sezóna
na nové Suzuki
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ZIMNÉ KOLESÁ

V CENE
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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.

Existujú ľudské postoje, ktoré stojí 
za to zaznamenať. Lebo, našťastie, 
ešte stále existujú ľudia, ktorým je 
ľahostajnosť k veciam cudzia. Na-
opak, k spravodlivosti, morálke a 
ľudskosti sa budú hlásiť do posled-
ného dychu.

Pani Emília Žitná má 86 rokov. 
Prežila si toho veľa. Ako dievča veľa 
najmä zlého. Nedávno videla výsled-
ky prieskumu volebných preferencií. 
Keďže on-line svet je pre jej generáciu 
nie až tak blízky, poprosila vnuka. A s 
vnukom sme sa v redakcii dohodli, že 
jej prosbu zverejníme. Pani Emília ape-
luje:

„Neverila som, že režim, kedy sme 
sa deň čo deň triasli od strachu, keď 
ľudia zomierali pre besnenie názorov 
a inakosť, keď sme bežali a ukrývali sa 
bosí v noci a v zime po lesoch, boli sme 
smädní a hladní, že ten režim bude nie-
kto znovu obdivovať. Utekali sme pred 
frontom a všetkým tým zlom a nevedeli 
sme, aké bude ráno. Neverila som, že 
tie myšlienky sa môžu v civilizova-
nom svete vrátiť. Je jedno, či tie ha-
nebné myšlienky hlásajú priamo alebo 
ich cynicky skrývajú do odkazov.

Ospravedlňujem sa za moju generá-
ciu, že sme vás dostatočne nenaučili ro-
zoznať cynickú pretvárku. Pretože aj v 
našej dobe sme ich právoplatne zvolili 

a neverili sme všetkým tým správam o 
ich zločinoch. Nečakala som, že sa raz 
tieto názory dokážu vrátiť v takej sile. 
Ich nositelia obchodujú s myšlien-
kou, že hrdá krajina môže fungovať 
len s poslušnými a odovzdanými 
ľuďmi bez vlastného názoru. Lenže 
človečina nie je obchod. Láska, pokora 
a ľudskosť sa kúpiť nedá.

Nenávidia inakosť, lenže pestrofa-
rebnosť je pre život a prírodu prirodze-
ná. Slobodu, človečinu a intelekt nevy-
hubí žiadna zbraň na svete. Akokoľvek 
dokonalá bude.

Prosím všetkých ľudí navôkol, 
aby pri najbližšej voľbe uvažovali 
rozumom aj srdcom. Pretože my sme 
toto pre svoje deti a vnúčatá nechceli. 
Nechceli sme, aby čo i len náznakom 
opäť prežívali tie pekelné hrôzy a vô-
bec sa nad tým museli zamýšľať. Aby to 
všetko raz a navždy zostalo mementom 
doby a varovaním.“

Pani Emília v časoch vojny dostala 
reumu a ohluchla na jedno ucho z tej 
zimy v lese keď sa ukrývali pred fašis-
tami. A dostala týfus keď pila z poto-
ka vodu a v ružomberskej nemocnici 
skoro  s kamarátkou zomrela... Dnes 
vo veku 86 rokov prosí ľudí, aby mali 
rozum.

Prosba babičky plnej človečiny

» red
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

AZBESTOVÝCH STRIECH

Vtipy 
týždňa

» - Môj syn sa chce dať na 
politickú kariéru.
- A má na to predpoklady?
Isteže. Keď sa hlási o slovo, 
nevie čo povie. Keď hovorí, 
nevie čo vraví a len čo do-
hovorí, zabudne čo pove-
dal.

» V parlamente sa začali 
hádať poslankyne. Zavolali 
pána premiéra, aby urobil 
poriadok. 
- Ticho! - Okríkol ich. - Nech 
hovorí tá najstaršia! 
V tej chvíli všetky stíchli.

» Myslel už vtedy Kristus 
na politikov, keď povedal: 
Pane, odpusť im, pretože 
nevedia, čo robia?

» Stojí politik na tribúne 
pred davom ľudí a hovorí:
- Ak budete chcieť, vybavím 
vám 16 percentné zvýšenie 
platov. 
Všetci nadšene skandujú. 
Jeden okoloidúci zakričí:
- Tá bola dobrá, a teraz po-
vedz ešte tú o Popoluške!

» - Aká je najobľúbenejšia 
divadelná hra nášho minis-
tra financií?
- Lakomec.

» Prezident nepodpísal 
zákon o rokovacom poriad-
ku v parlamente. Asi preto, 
aby Slovensko neprišlo o 
zábavu.

» Najobľúbenejší spôsob 
hygieny našich politikov je 
hodiť všetku špinu na nie-
koho iného.

» Politik rád hovorí o svo-
jich úspechoch a ešte rad-
šej o neúspechoch iných.

» Pred voľbami hovoria 
politici voličom to, čo chcú 
počuť. Po voľbách to, čo po-
čuť nechcú.

» Politik je postava, kto-
rá vyvíja takú činnosť, že 
z nej môžu žiť aj satirické 
časopisy.                
   
           
                
   » redakcia

0905 593 810
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

AKCIA ZĽAVA DO 30% Možnosť výhry 300 €

balkóny terasyzimné záhrady 
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»CZ 175 JAWA 90 250 350 
PIONIER STADION MUSTANG 
SIMSON. KÚPIM TIETO MO-
TORKY 0915 215 406.

»Predám 1 izb. byt vo Sv. 
Juri, 0911 382 290.

»Prenajmem v centre Pezin-
ka v rodinnej vile 1 izb. byt 
46 m2, polozariadený, 
ihneď voľný, cena vrátane 
energií 440€/mes., 0910 38 
23 40.
»Dám do prenájmu zaria-
dený 2-izb. byt vo Sv.Juri, 
dlhodobo, cena 450 € s 
energiami, 0903 396 354, 
volať po 18:00 h.
»Dám do prenájmu  1 izb. 
byt v centre PK, 0908 757 
154.

»Predám RD na chalupu 
v H. Orešanoch - 15 000 €. 
0903 717 087.
»Predaj 4-izb. rodinného 
domu blízko centra PK, 
Vajanského ul., tehlový, 
zateplený, jednopodlažný, 
po čiast. rekonštrukcii a el. 
rozvodov,  plast. okná, po-
dlahová plocha domu 272 
m, parkovanie pred domom, 
príp.vo dvore, 259.900,- €, 
0915 391 432.
»Predám RD vo Vištuku 4x 
izba, garaž, cena 129.900 €, 
0907 093 386.

»Kúpim lúka, pusták, vino-
hrad, orná pôda - 0944 293 
282 (aj SMS).
»Kúpim vinohrad v Bratisla-
ve, Svätom Jure, Pezinku a 
okolí 0918 479 756.
»Dám do prenájmu garáž v 
centre mesta Pezinok, 0910 
945 710.
»Kúpim 2 izb. byt v PK do 95 
tis. €, súrne, mám hotovosť, 
0911 382 290.

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

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

»Kúpim lúka, pusták, vino-
hrad, orná pôda - 0944 293 

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    

09 DOMÁCNOSŤ    

08 STAVBA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Diagnostika nízkej hladiny vitamínu 
D je možná na základe klinického ob-
razu. Je pravdepodobná, ak má človek 
dve a viac z ochorení ako sú únavový 
syndróm, chronická bolestivosť, oste-
oporóza alebo depresia. Ak má navy-
še ochorenie srdca a ciev, cukrovku, 
poruchu metabolizmu tukov, obezitu, 
alebo ochorenie imunitného systému, 
pravdepodobnosť sa zvyšuje. 

Hladinu vitamínu D je možnú stanoviť 
laboratórne vyšetrením vzorky krvi.

Zdroje vitamínu D: Hlavným zdrojom 
je slnečné žiarenie, preto 2-3 krát do týž-
dňa, hlavne na jar a v lete, by sme mali telo 
vystaviť slnečným lúčom aspoň na 20mi-
nút na väčšom povrchu tela. Vyhýbať sa 
treba ale silnému žiareniu na pravé polud-
nie – vhodné je ráno do 11.hodiny a poo-
bede po 15.hodine, 10-15 minút bez krému 
s ochranným filtrom a potom samozrejme 
s ochranným faktorom ako prevencia 
pred spálením a vznikom rakovinových 
ochorení kože, výšku ochranného faktora 
treba zvoliť podľa typu kože. Vo vyššom 
veku však významne klesá schopnosť zís-
kať vitamin D zo slnečného žiarenia.

Stravovanie dopĺňa do 10 percent po-
trebného vitamínu D. Nakoľko je rozpust-
ný v tukoch, vyskytuje sa v potravinách, 
ktoré prirodzene obsahujú rôzne druhy 
tuku. Zdrojom sú hlavne ryby, najmä 
tuniak, makrela, losos, sardinky, ale 
aj naše sladkovodné. Ryby patria do 

jedálneho lístka minimálne 2 krát do 
týždňa. Nachádza sa aj v treščej pečeni, 
rybom oleji. V teľacej a kuracej  pečeni je 
ho o niečo menej. Vyskytuje sa vo vajíč-
ku, najviac v žĺtku, masle a smotane, v 
syroch. Obsah v kravskom mlieku závisí 
od ročného obdobia. V rastlinných potra-
vinách je ho málo, hlavne v orechoch a 
avokáde. 

Pri zistenej nízkej hladine vitamínu D 
aj napriek dostatočnému príjmu potra-
vou a pravidelnom a rozumnom slnení je 
vhodné dopĺňať vo forme kvapiek alebo 
tabliet. Predtým je vhodné poznať hladi-
nu vitamínu D v krvi a skontrolovať po 2 
mesiacoch užívania.

Nízka hladina vitamínu D sa týka 
veľkej časti populácie. Hlavnou príči-
nou je podcenenie slnečnej expozície ako 
hlavného zdroja vitamínu D pre organiz-
mus. Čoraz viac sme v uzavretých priesto-
roch, ľudia sú schovaní v dopravných 
prostriedkoch namiesto chôdze peši, deti 
sa menej hrajú vonku, menej času sa trá-
vi vonku, či už v záhradách, 
pri športoch, alebo najbež-
nejšej chôdzi. Tento trend 
je celosvetový a preto aj je 
nízka hladina vitamínu D 
pozorovaná celosvetovo, 
nás nevynímajúc.

Vitamín D, alebo 
- kam nechodí lekár, chodí slnko

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

metabolizmu a výživy

Citáty 
o voľbách

» „Vojny a voľby sú priveľ-
ké a zároveň primalé na to, 
aby na nich z dlhodobého 
hľadiska záležalo. Každo-
denná práca – na tom zá-
leží a to sa sčítava.“
Barbara Kingsolver, proza-
ička, USA, 64 rokov

» „Voľby by sa mali konať 
deň po tom, ako platíme 
dane  z príjmu. To je jedna 
z mála vecí, ktoré by mohli 
odradiť politikov od veľké-
ho míňania.“
Thomas Sowell, ekonóm, 
USA, 88 rokov

» „Politici a plienky by mali 
byť vymieňané často a z 
rovnakého dôvodu.“
José Maria de Eça de Quei-
roz, portugalský spisovateľ 
1845 - 1900

» „Jediní ľudia, ktorí sú 
viazaní volebnými sľubmi, 
sú voliči, ktorí im veria.“
Christopher Hitchens, ang-
licko-americký súisovateľ 
1949 - 2011

» „Problémom bolo vždy 
to, že dobrí ľudia nevedia, 
ako vyhrať voľby.“
Fela Durotoye, nigérijský 
manažér, 48 rokov 

» „Ľudia nikdy neklamú 
tak, ako po poľovačke, po-
čas vojny alebo pred voľ-
bami.“
Otto von Bismarck, nemec-
ký politik, 1815 - 1898

» „Všetci vieme čo robiť, 
len nevieme, ako byť zno-
vuzvolení po tom, ako to 
spravíme.“
Jean-Claude Juncker, bý-
valý šéf euroskupiny, 64 
rokov

» „Ako mladý človek som 
stále bojoval za Spojené 
štáty európske. Dnes viem, 
že to nie je možné.“
Martin Schulz, predseda 
Európskeho parlamentu 
2012 - 2017, 63 rokov

„Voľby sú namiesto toho, 
aby merali kompetenciu 
a efektivitu kandidátov, 
typickými súťažami popu-
larity. Predstavte si, že by 
vedecká pravda bola určo-
vaná podľa toho, ktorý ve-
dec je najpopulárnejší. Aby 
vedci uspeli, museli by byť 
charizmatickí a atraktív-
ni – a ľudské poznanie by 
strašne trpelo.“
Nathan Myhrvold, vedec,U-
SA, 59 rokov                          

     » redakcia
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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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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO
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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
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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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Nemusíte h¾adaś 2 alebo 3 firmy,

MY PONÚKAME VŠETKO, ÈO POTREBUJETE!

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

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

TERASY   ZIMNÉ ZÁHRADY   PRÍSTREŠKY   ZASKLENIE   TIENIACA TECHNIKA

Materiály:
HLINÍK, DREVO
Materiály:
HLINÍK, DREVO
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www.obycajniludia.sk

DO EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU

poslanec NR SR | Trnava | 46 rokov
Predstavujem Vám 13 výborných kandidátov na našej 
kandidátke. Ja som sa rozhodol voliť Petra Polláka (č. 
3) a prosím aj Vás, ktorí mi dôverujete o krúžok pre 
neho. Doba je mimoriadne vážna a chcem aj týmto 
gestom dokázať celej Európe, že Slovensko je odvážna 
krajina a pred fašistami hlavu neskloní. Áno, Peťo je 
Róm, ale zároveň Človek hodný našej dôvery. Ďakujem. 

LUCIA GREŠKOVITSOVÁ
asistentka poslanca NR SR | Košice | 29 rokov

Aj tí najzraniteľnejší majú právo na dôstojné životné 
podmienky a plnohodnotné začlenenie do spoločnosti. 
Kľúčovým je rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu  
či rovnosť príležitostí na trhu práce.

IGOR DUŠENKA
právnik | Bardejov | 31 rokov
Výhody členstva v EÚ sú nespochybniteľné. Chcem 
zachovať a posilniť to, čo v Európskej únii funguje a 
nestrácať čas tým, čo dokážu národné štáty lepšie a 
efektívnejšie zvládnuť sami.

DUŠAN ŠÁNDOR
poradca pre výskum a inovácie | Pezinok | 47 rokov
Sme je krajina, tvorivých, pracovitých a usilovných ľudí, 
ktorá má čo ponúknuť Európe a svetu. Spolu vytvoríme 
podmienky, aby sme sa dokázali ešte lepšie presadiť v 
silnej konkurencii.

LUCIA RENNEROVÁ
tlmočníčka v európskych inštitúciách
Košice | 55 rokov
EÚ nám poskytuje mier, bezpečnosť, ale aj finančnú 
podporu na rozvoj a vyrovnávanie rozdielov. Preto 
budem mať vždy na zreteli záujmy obyvateľov svojej 
krajiny a regiónov.

PAVOL JUSKO
vysokoškolský pedagóg | Bratislava | 55 rokov

Verím v ekonomicky prosperujúce, sociálne, spravodlivé 
a sebavedomé Slovensko, ktoré sa v EÚ nestratí. 
Garanciou dôstojného postavenia našej vlasti je však aj 
ochrana tradícií a hodnôt.

EVA IVANOVOVÁ
ekonómka | Prievidza | 39 rokov

Chcem, aby sa európske rozvojové fondy využívali 
na správne veci. Na projekty a investície, ktoré nám, 
ľuďom na Slovensku, prinesú rozvoj, prosperitu a viac 
lepšie platených pracovných miest.

MICHAL ŠIPOŠ
občiansky aktivista proti hazardu
Stará Ľubovňa | 37 rokov
Aj naše regióny sa môžu úspešne rozvíjať, aby boli lepším 
miestom pre život. Aby sme to dosiahli, európske peniaze 
sa musia používať na rozumné projekty, z ktorých budú 
mať úžitok obyčajní ľudia a nie oligarchovia.

PETER POLLÁK
vysokoškolský pedagóg | Levoča | 46 rokov
V krajinách EÚ nebola 74 rokov vojna. Chcem mier aj 
pre naše deti a vnúčatá. Poďme voliť a nedovoľme 
európskym fašistom náš dom mieru zničiť. Veľmi si 
vážim dôveru Igora a celého hnutia OĽANO. Budem 
Vaším hlasom.

ZITA PLEŠTINSKÁ
starostka | Chmeľnica | 57 rokov
Ak zlepšíme podnikateľské prostredie, ľudia budú mať 
šancu na lepšie platy. Pri tvorbe európskej legislatívy 
nesmieme zabúdať ani na kresťanské hodnoty, na 
ktorých stojí naša civilizácia. 

DOMINIK DRDUL
študent a občiansky aktivista v oblasti práv osôb 
so zdravotným postihnutím | Trnava | 21 rokov
Chcem sa pričiniť o lepšie Slovensko a lepšiu Európu 
pre každého. Mojim cieľom je, aby v Európskom 
parlamente znel náš hlas aj pri témach práv 
marginalizovaných skupín.

EVA HORVÁTHOVÁ
lekárka | Bratislava | 44 rokov
Slovensko sa musí stať hrdým a rovnocenným partnerom 
na európskej scéne. Budem presadzovať také riešenia, 
aby šikovní ľudia neboli nútení odchádzať za prácou do 
zahraničia.

MILAN POTOCKÝ
novinár a občiansky aktivista
Michalovce | 43 rokov
EÚ je motorom rozvoja regiónov. Využime preto 
jedinečnú šancu a príležitosti, ktoré nám naše  
členstvo v tomto prestížnom klube ponúka.

25. mája  
svoj 

MATÚŠ  BYSTRIANSKY
mediálny poradca | Dolná Strehová | 24 rokov

Aj v európskych centrálach musí zaznieť hlas 
protikorupčného hnutia, ktorým je OĽANO od svojho 
vzniku. Máme jasnú víziu, výborný program a reálne ciele 
pre lepší život všetkých ľudí. 
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POTREBUJETE
PREDAŤ alebo DAŤ DO PRENÁJMU
SVOJ BYT či DOM?
KONTAKTUJTE NÁS!

inzercia: 0905 963 035, 0905 593 810

Občianska
riadková
inzercia
282 (aj SMS).
»PREDÁM KURIATKA OD 
KVOČKY 0918 137 075.

»Predám rozličnú fototech-
niku, vhodné i pre zberate-
ľov a funkčný starší písací 
stroj vhodný pre zberateľov. 
T.: 0902 679 183.
»Kúpim staré hodinky, od-
znaky, vyznamenania, min-
ce. Tel.: 0905 545 874.
»Predám Modranskú kera-
miku 0902 459 707.
»Kúpim rôzne starožitnosti 
aj v poškodenom stave. Tel.: 
0903 753 758.
»Kúpim staré hodinky, min-
ce, bankovky, odznaky, . 
Tel.: 0903 753 758.

»Predám jelenie parohy, 
trofeje, poľovnícku výstroj a 
taniere zdobené poľovníc-
kou tématikou. Tel.: 0902 
679 183.
»Predám prikývku ušitú z 
kožušín na gauč 190x160cm 
a na 2 kreslá 60x160cm. 
Tel.: 0902 679 183.

»Kúpim ľudové kroje 0902 
708 047
»Kúpim staré odznaky, 
mince, vyznamenania, veci 
po vojakoch a armáde, sta-
ré pohľadnice a knihy. 0908 
707 350.

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.

15 HĽADÁM PRÁCU    

12 DEŤOM    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

13 RÔZNE / predaj    

Po zániku bezpodielového spo-
luvlastníctva manželov (ďalej len 
„BSM“) sa v  zmysle Občianskeho 
zákonníka (ďalej len „Zákon“) vy-
koná jeho vyporiadanie. Zákon po-
zná tri spôsoby vyporiadania BSM, 
a to dohodou, súdnym rozhodnutím 
a zákonnou domnienkou. 

Najčastejšie využívaným spôsobom 
vyporiadania BSM je uzatvorenie do-
hody o vyporiadaní BSM. Dohodu o vy-
poriadaní BSM možno uzatvoriť ústne, 
písomne a mlčky - konkludentne, pri-
čom Zákon vyžaduje písomnú formu 
len v prípade, že sa takáto dohoda týka 
nehnuteľnosti. Z dôvodu právnej istoty 
je však vhodné dohodu o vyporiadaní 
BSM uzatvoriť v  písomnej forme, ke-
ďže pri ústnej či konkludentnej forme 
dohody existuje väčšie riziko budúcej 
spornosti, týkajúcej sa zhody prejavov 
vôle bývalých manželov. 

V súvislosti s formou dohody o vy-
poriadaní BSM je potrebné uviesť, že 
aj napriek možnosti uzavretia dohody 
o  vyporiadaní BSM ústne či konklu-
dentne, sú manželia povinní vydať si 
na požiadanie písomné potvrdenie 
o  tom, ako sa vyporiadali. V  zmysle 
vyššie uvedeného je v prípade vyporia-
dania BSM potrebné riadiť sa určitými 
zásadami, ktoré ustanovuje Zákon. Bý-

valí manželia sa však môžu dohodnúť 
tak, že aplikáciu týchto zásad vylúčia. 
V tomto prípade je potrebné si uvedo-
miť, že na dohodu o vyporiadaní BSM 
sa vzťahujú všeobecné ustanovenia 
Zákona ako na každý iný právny úkon. 

Ak by teda nastala situácia, kedy 
by bývalí manželia úplne vylúčili pred-
metné zásady a v dohode o vyporiada-
ní BSM by sa dohodli tým spôsobom, 
že všetky aktíva by nadobudol len 
jeden z bývalých manželov, bol by ta-
kýto právny úkon s najväčšou pravde-
podobnosťou považovaný za absolút-
ne neplatný právny úkon. O  platnosti 
takejto dohody o vyporiadaní BSM by 
bolo možné uvažovať v  prípade exis-
tencie dôvodu ospravedlňujúceho jej 
uzavretie v  takomto znení. Vzhľadom 
na zmysel vyporiadania BSM je doho-
du o vyporiadaní BSM možné uzatvoriť 
až po jeho zániku. 

To znamená, že dohoda uzatvorená 
v čase pred zánikom BSM by bola pre 
rozpor so zákonom neplatná. 

Vyporiadanie bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov dohodou

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

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

Aj keď je počasie v posledných týž-
dňoch mimoriadne turbulentné, 
čoskoro k nám opäť zavítajú tropic-
ké horúčavy a dni plné slnka. Aj ten-
to rok je nesmierne dôležité myslieť 
na svoju kožu a materské znamien-
ka. 

Na slnku s mierou 
Aj pri letných radovánkach a opako-

vaní je nevyhnutné, aby sme mysleli 
na svoje zdravie. Materské znamienka, 
teda pigmentované kožné útvary sú na 
slnečné žiarenie mimoriadne citlivé. 
Znamienka sú vrodené alebo získané 
deformity kožného povrchu. 

Opaľujme sa s rozumom 
Aj keď máme akokoľvek odolný a 

zdravý organizmus, každé znamien-
ko sa pri nadmernom pobyte na slnku 
kože stať nebezpečným. Znamienka sú 
v podstate drobné nádory kože a treba 
ich mať neustále pod kontrolou a veno-
vať im potrebnú starostlivosť. Pri túžbe 
po bronzovej pokožke teda hráme ne-
bezpečný vabank.

Ach, tá prevencia
Najdôležitejšie je sa v letných dňoch 

vyvarovať najsilnejšiemu slnečnému 
žiareniu od 11: 00 do 15: 00 kedy na 
ľudskú kožu pôsobí najsilnejšie UV žia-
renie. Dôležité je to najmä pri svetlom 
type pokožky, ktorý je veľmi náchylný 
na nárazové spálenie sa na prudkom 

slnku. Samozrejme, nedá sa žiť bez sln-
ka a v akejsi vitríne. Dôležité sú pravi-
delne preventívne prehliadky.

ABCDE
Ak spozorujete jeden z nasledovných 

varovných príznakov, bezodkladne 
navštívte dermatológa, ktorý dôkladne 
vyšetrí jednotlivé znamienka dermato-
skopom a jednoznačne rozozná „nebez-
pečné“ štruktúry:
A – ASYMETRIA - znamienko nepravi-
delného tvaru s vyčnievajúcimi okrajmi
B – BORDERS - znamienko je nejasne 
ohraničené od okolitého kožného re-
liéfu
C – COLOR – znamienko zmenilo priro-
dzenú hnedú farbu alebo je zakrvácané
D – DIAMETER – znamienko nemá 
presiahnuť priemer 5-6 cm
E – EVOLVING – nepriaznivým prí-
znakom je aj vyvýšenie znamienka nad 
úroveň okolitej kože

V prípade klinicky a histologicky 
nebezpečných znamienok sa vykoná 
drobný chirurgický zákrok, ktorý sa 
nutne uskutoční v akomkoľvek ročnom 
období. Ak sa chcete vyhnúť nepríjem-
nému pocitu z chirurgického výkonu, 
dbajte na prevenciu a opaľujte sa s mie-
rou a po väčšinu času v tieni. Pokožka si 
zachová sviežosť a elastickosť a vyhne-
te sa aj úpalu. Rozvaha je to najlepšie, 
čo pre zdravie svojej pokožky môžete 
urobiť.

Znamienka bez bolesti

» Miško Scheibenreif

 

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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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

mája
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roletky
látkové

-15%
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- Vývoz, nakládka,
   likvidácia odpadu 5 m3, 7 m3 a 8 m3 kontajnermi
- Čistenie a planírovanie pozemkov s UNC + kladivo
- Dovoz štrkopieskov a makadamu

martinheriban7@gmail.com
0904 527 658

BÚRACIE
A VÝKOPOVÉ PRÁCE
s pásovým minibagrom
a traktorbagrom

51
-0
07
0
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ESLINGEROVÉ VÝMENA POPRUHU NÁTER
SERVIS AJ TÝCH NAJSTARŠÍCH VONKAJŠÍCH DREVENÝCH ROLIET

DREVENÉ ROLETY

. . .spoľahlivosť,  r ýchlosť,  čistota.. .

DREVENÉ ROLETY – Korenačka
Klimkovičová 4, 841 01 Bratislava

0903 349 274 
info@drevenerolety.sk
www.drevenerolety.sk

51
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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

51
-0
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         kobercov, seda iek
      alúneného nábytku
   tepovanie a istenie áut
dezinfekcia stop rozto om

94
-0
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Rozšírte 
svoju 

klientelu!Ste elektrikár alebo zastupujete spoločnosť, 
ktorá zamestnáva elektrikárov?

Ročne evidujeme viac než  20 000 žiadostí o pripojenie. 

Chcete bezplatne zverejniť 
ponuku vašich služieb na stránke 
Západoslovenskej distribučnej?

Staňte sa preto súčasťou výberu 
preverených elektrikárov a technikov 

a rozšírte svoju klientelu.

Kliknite na odkaz Ako sa stať odporúčaným elektrikárom, 
kde nájdete postup zverejnenia a všetky potrebné informácie.

Staňte sa odporúčaným elektrikárom 
a získajte nových zákazníkov
Ako sa stať odporúčaným elektrikárom

www.zsdis.sk/elektrikari

RegionPress Zapad_207x137mm.indd   1 30.4.2019   8:48

33
-0

02
2

Objednávateľ: SPOLU-občianska demokracia, Kopernikova 47, 821 07 BA, IČO: 51313901
Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36 252 417

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

0902 416 560
0910 322 544 www.mandr.sk
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0905 593 810

10
politická inzercia / stavba
Občianska
riadková
inzercia

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

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

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

»„Odišiel si tíško, niet Ťa 
medzi nami, v našich srd-
ciach žiješ spomienkami.“
Dňa 22.mája 2019 si pripo-
menieme 79. výročie naro-
denia Františka Kuttnera.   
S láskou spomínajú man-
želka a dcéry s rodinami. 
Kto ste ho poznali venujte 
mu tichú spomienku.

»„Navždy pre Teba prestali 
hviezdy svietiť, navždy pre-
stalo pre Teba slnko hriať, 
ale Tí, ktorí ťa radi mali, 
nikdy neprestanú na Teba 
spomínať.“ 
Dňa 15.mája 2019 sme si 
pripomenuli 31. výročie na-
rodenie nášho syna Denisa 
Žáka. Kto ste ho poznali, 
venujte mu prosím, tichú 
spomienku.

SPOMIENKA

BLAHOŽELANIA

OZNAMY

16 ZOZNAMKA    

Útok islamských militantov na kostol 
v Burkina Faso z nedele 12.mája, pri ktorom 
zahynulo spolu 6 ľudí, vrátane kňaza, opäť 
pripomenul svetu problém so stupňova-
ním útokov na ľudí rôzneho vyznania 
pre svoju vieru. Pritom od série krvavých 
útokov na Srí Lanke, ku ktorým prišlo na 
Veľkonočnú nedeľu a ktoré pripravili o život 
viac ako 250 nevinných ľudí, uplynuli len 
dva týždne. Situácia ľudí prenasledova-
ných, diskriminovaných či dokonca 
zabíjaných pre svoju vieru, v prípade 
Burkiny Faso aj Srí Lanky pre kresťanské 
presvedčenie, sa v mnohých častiach sve-
ta rapídne zhoršuje. A  to aj v krajinách, 
kde až doteraz nič takémuto prenasledo-
vaniu kresťanov nenasvedčovalo. Otec 
Malako Leondard Fernardo, provinciál 
Rádu františkánov na Srí Lanke, sa pre pá-
pežskú nadáciu ACN vyjadril, že takýmto 
teroristickým útokom predtým na Srí 
Lanke nič nenasvedčovalo. Napriek 
týmto hrozným činom, teraz, po útokoch, 
kresťania  spolu so svojimi kňazmi neživia 
nenávisť a túžbu po odplate, ale čerpajú silu 
vo viere, ktorá premáha každé zlo. Aj keď 
stále majú strach, nechcú sa pomstiť a ub-
ližovať druhým. K tomu, aby zostali pokojní 
a nebrali právo do svojich rúk, vyzval ľudí 
v tejto skúšanej krajine aj kardinál Malcolm 
Ranjith. 

Naša nadácia ACN viac ako 70 rokov 
pomáha všetkým prenasledovaným, 
diskriminovaným a trpiacim za svoju 
vieru, všetkým, ktorí nemôžu slobod-
ne vyznávať a  praktizovať svoje kres-

ťanské presvedčenie. Na mnohé situácie 
náboženského prenasledovania a  diskri-
minácie, upozorňujeme aj vo svojej Správe 
o stave náboženskej slobody vo svete, s kto-
rou prichádza každé dva roky. Podľa zatiaľ 
poslednej z roku 2018 (v ktorej sú spracova-
né údaje od júna 2016 do júna 2018), až v 21 
krajinách na svete sú ľudia rôznych vie-
rovyznaní stále prenasledovaní. 

Kresťanom na Srí Lanke ACN pomáhala 
v minulosti a pomáha aj teraz, keď je mino-
ritná  kresťanská komunita krajiny v stra-
chu a  potrebuje obzvlášť našu podporu. 
Z  aktuálnych projektov ACN určených 
pre Srí Lanku môžem spomenúť napríklad 
podporu diecéznych programov v  krajine 
v  rámci národného Roka mládeže 2019, 
podporu duchovnej obnovy kresťanských 
rodín či rôznych programov pre deti, mlá-
dež a dospelých. Srí Lanka si zaslúži svoju 
šancu. „To nie je o ceste k mieru. Mier 
a  pokoj musia byť cestou,“ dodal otec 
Malako Leonard Fernando. V  nadácii 
ACN urobíme všetko pre to, aby sa život ľudí 
(nielen) na Srí Lanke odvíjal bez násilia 
a aby ľudia našli cestu po-
koja .

Viac sa o nadácii ACN, 
aktuálnych projektoch (aj 
tých na Srí Lanke či v Bur-
kina Faso) a  možnostiach 
ich podpory dozviete na: 
www.acn-slovensko.
org

Za pokoj (nielen) na Srí Lanke

» P. Martin Mária Barta
duchovný asistent ACN 

Zlo zvíťazí, ak dobrí ľudia neurobia nič

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

V sobotu sa môže 
úplne reálne stať, že 
Smer po predlhých 
rokoch nebude ví-
ťazom volieb. Lenže 
úplne reálne zároveň 
hrozí, že v sobotu 

voľby vyhrá Kotleba a o Slovensku budú v 
celej Európe písať, ako o čiernej diere, kde 
vyhrala fašistická strana.

Jednu hanbu vystrieda hanba druhá. 
Minule sme boli krajina s najnižšou účasťou 
a teraz môžeme byť kolískou fašistov. Neviem 
ako Vás, ale mňa taká predstava vôbec neteší 
a som odhodlaný urobiť čokoľvek, len, aby 
sme tomu zabránili.

Rozhodol som sa, že nebudem pýtať vo 
voľbách žiadne krúžky pre mňa, ale budem 
prosiť ľudí, ktorí mi dôverujú o podporu iné-
ho človeka na našej kandidátke - podporu 
pre Petra Polláka. Áno, je Róm, viem a zá-
roveň viem, že je dobrý človek. Keď som ho 
pred 8 rokmi spoznal na jednej vysokej škole, 
od prvej chvíle ma zaujalo jeho odhodlanie 
konečne vyriešiť rómsky problém.

Veľmi ho mrzelo, že politici reálne ten-
to problém riešiť nikdy nechceli a tému len 
zvykli zneužívať pre svoj vlastný prospech. 
Riešenia, ktoré vtedy na mieste navrhol, boli 
tak zaujímavé a efektívne, že som sa rozhodol 
presvedčiť mojich kolegov, aby sme mu dali 

priestor na našej kandidátke a pokúsili sa z 
neho spraviť prvého rómskeho poslanca par-
lamentu, aby sme z neho urobili pozitívny 
vzor pre deti v osadách ... a podarilo sa.

A Peter urobil kus dobrej práce. Hoci 
SNS rozkradla eurofondy špeciálne určené 
na riešenie rómskeho problému, Peter doká-
zal v Bruseli presvedčiť kompetentných, aby 
nám dali opäť dôveru. Svojim príbehom a od-
hodlaním získal pre Slovensko 380 miliónov 
eur, ktoré vybojoval hlavne na postavenie 
škôlok v dedinách, kde sú aj Rómovia (lebo, 
ak výchovu malých detí nepodchytíme od 
malička, nič z nich nebude a doplatíme na 
to všetci).

Verím Peťovi, je mi ako brat. Vždy do-
držal slovo, ktoré dal a plne mu dôverujem. 
Prosím preto aj Vás, ktorí dôverujete mne, 
pomôžme mu spoločne. 
Ukážme hlasom pre 
dobrého Róma, že Slo-
vensko nie je čierna 
diera Európy, ale od-
vážna krajina, ktorá 
sa nebojí postaviť zo-
či-voči fašistom z celej 
Európy, ktorí nám chcú 
Náš európsky dom 
mieru zbúrať.
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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

www.regionpress.sk   /   pezinsko@regionpress.sk

MÁTE
autoservis, pneuservis, autobazár?
PREDÁVATE
autá, motorky, náhradné diely?
DAJTE o sebe vedieť! 
inzercia: 0905 963 035, 0905 593 810
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www.ruze2019.sk Obec 
Ivanka pri Dunaji

Medzinárodná 
�������������

1.–2. 6. 2019
Ivanka pri Dunaji – Kaštieľ 

Kaštieľ a park plný kvetov
Koncerty a vystúpenia
100. výročie úmrtia M. R. Štefánika
Program pre deti
Prehliadka Ivanky p. D. na vláčiku
Kulinárske dobroty
... a mnoho ďalších zážitkov



PK19-20 12

12
program

06:00 Teleráno 08:30 Záme-
na manželiek 09:55 Oteckovia 11:00 Susedské 
prípady 12:05 Rodinné prípady 13:05 Mentalista 
15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 
Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČA-
SIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia 21:20 
Kuchyňa 22:10 Klamal by som ti? 23:00 Bulšit 
00:45 Mentalista 02:35 Zámena manželiek 
03:35 Susedské prípady 04:15 Rodinné prípady 
04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 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 OCHRANCOVIA 14:00 SÚD-
NA SIEŇ 15:00 V SIEDMOM NEBI 17:00 NOVINY O 
17:00 17:35 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVI-
NY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 
20:35 INKOGNITO 21:50 INKOGNITO 23:00 SEDEM 
23:55 Najlepšie Haló 00:35 NOVINY TV JOJ 01:30 
OCHRANCOVIA 02:25 SÚDNA SIEŇ 03:20 SÚDNA 
SIEŇ 04:10 POLICAJTI V AKCII 04:50 NOVINY TV JOJ  

06:10 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy 
RTVS 08:30 Japonská mozaika 08:50 Svet v obra-
zoch 09:15 Občan za dverami 10:00 Nash Bridges 
11:00 Takí sme boli 12:00 Správy RTVS 12:20 Dám-
sky klub 13:55 Folklorika 14:20 Lekári 16:00 Sprá-
vy RTVS 16:25 Voľby do Európskeho parlamentu 
2019 - rozhovory 16:55 Otec Brown 17:45 Duel 18:15 
5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:00 Hokej - MS 2019 
22:45 MS v kocke 23:15 Filmoviedky 00:55 Lekári 
01:35 Nash Bridges 02:20 Takí sme boli 

06:00 Teleráno 08:30 Svokra 
10:00 Oteckovia 11:00 Susedské prípady 12:00 
Rodinné prípady 13:00 Mentalista 15:00 Sused-
ské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ 
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! Zábav-
ná show. MN 12 22:40 Horná Dolná Komediálny 
seriál MN 12 (SR) 2019 00:05 Mentalista 02:00 
Svokra 03:00 Susedské prípady 03:40 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 13:00 OCHRANCOVIA 14:15 SÚDNA SIEŇ 15:20 
V SIEDMOM NEBI 17:00 NOVINY O 17:00 17:35 SÚD-
NA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 NAŠI IV. 
15,16 21:50 Nemilosrdní 23:50 INKOGNITO 00:55 
NOVINY TV JOJ 01:50 OCHRANCOVIA 02:55 KRIMI 
03:15 SÚDNA SIEŇ 04:00 SÚDNA SIEŇ 04:50 NO-
VINY TV JOJ  

06:05 Správy RTVS „N“ 07:00 
Hurá do záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 
08:30 Japonská mozaika 08:50 Otec Brown 
09:40 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 
12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 
Folklorika 14:25 Lekári 15:05 Kultúrne dedičstvo 
15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 MS v hokeji 
2019 19:00 Správy RTVS 20:30 Zlé banky 22:15 
Tajomstvo 23:00 Lekári 23:50 Nash Bridges 
00:35 Zlé banky 02:15 Tajomstvo 03:00 Dámsky 
klub 04:30 Správy RTVS „N“  

06:00 Teleráno 08:30 Varte s 
nami 08:40 Zámena manželiek 10:00 Oteckovia 
11:05 Susedské prípady 12:10 Rodinné prípady 
13:05 Mentalista 15:00 Susedské prípady 16:05 
Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 
17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 
20:30 CHART SHOW 22:35 Susedia 23:15 Kuchy-
ňa 00:05 Smrtiaca epidémia 02:40 Mentalista 
03:25 Susedské prípady 04:10 Rodinné prípady 
04:50 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 13:00 OCHRANCOVIA 14:15 SÚDNA SIEŇ 15:20 
V SIEDMOM NEBI 17:00 NOVINY O 17:00 17:40 SÚD-
NA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Rozum v 
hrsti 22:00 Dovidenia, stará mama! 40 22:40 
Skorumpovaní poliši II. 8,9 00:35 NOVINY TV JOJ 
01:25 OCHRANCOVIA 02:25 SÚDNA SIEŇ 03:20 
SÚDNA SIEŇ 04:05 POLICAJTI V AKCII 

05:45 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Ja-
ponská mozaika 08:50 Slovensko v obrazoch 
09:15 Hurá do záhrady 09:50 Nash Bridges 10:55 
Takí sme boli 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky 
klub 13:55 Folklorika 14:20 Lekári 15:30 Sloven-
sko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Voľby do 
Európskeho parlamentu 2019 - rozhovory 16:55 
Otec Brown 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Sprá-
vy RTVS 20:30 Taxi 21:55 Ako vajce vajcu 23:25 
Lekári 00:10 Taxi 01:40 Ako vajce vajcu 

06:00 Teleráno 08:30 Svokra 
09:55 Oteckovia 11:00 Susedské prípady 12:00 
Rodinné prípady 12:55 Mentalista 14:55 Sused-
ské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ 
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná Komedi-
álny seriál MN 12 (SR) 2019 21:50 Dobre vedieť! 
22:55 Rodinné prípady 00:00 Mentalista 02:40 
Svokra 03:30 Susedské prípady 04:15 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 13:00 OCHRANCOVIA 14:15 SÚDNA SIEŇ 15:20 
V SIEDMOM NEBI 17:00 NOVINY O 17:00 17:35 SÚD-
NA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 
22:00 SEDEM 22:55 INKOGNITO Slovenská súťaž-
no-zábavná šou. MN 12 2019 01:10 NOVINY TV 
JOJ 02:05 OCHRANCOVIA 03:05 SÚDNA SIEŇ 03:55 
SÚDNA SIEŇ 04:50 NOVINY TV JOJ  

06:05 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Ja-
ponská mozaika 08:50 Otec Brown 09:45 Nash 
Bridges 10:30 Kultúrne dedičstvo 10:50 Duel 
11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky 
klub 13:55 Folklorika 14:25 Lekári 15:30 Slovensko 
s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné zá-
hrady 16:55 Otec Brown 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 
19:00 Správy RTVS 20:00 Hokej - MS 2019 22:45 
MS v kocke 23:15 Filmoviedky 00:40 Lekári 01:20 
Nash Bridges 02:10 Svet v obrazoch 

PONDELOK 20.5.2019
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 21.5.2019 STREDA 22.5.2019 ŠTVRTOK 23.5.2019

06:00 Teleráno 08:30 Sladká 
výzva 08:40 Zámena manželiek 09:55 Oteckovia 
10:55 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 
13:00 Mentalista 15:00 Susedské prípady 16:00 
Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 
17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 
20:30 13 hodín: Tajní vojaci v Bengázi Akčný film 
MN 15 (USA-Malta-Maroko) 2016 23:35 Nepora-
ziteľný bojovník 01:40 Mentalista 03:10 Zámena 
manželiek 04:20 Susedské 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 13:20 SUPERMAMA 14:40 SÚDNA SIEŇ 15:20 
V SIEDMOM NEBI 17:00 NOVINY O 17:00 17:40 SÚD-
NA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Špión, kto-
rý mi dal kopačky Americko-rakúsko-česko-ne-
mecká akčná komédia. MN 15 2018 23:10 Ženích 
na úteku 01:10 Abraham Lincoln: Lovec upírov 
03:20 NOVINY TV JOJ 04:00 SÚDNA SIEŇ 

06:00 Duel 06:30 Správy RTVS 
„N“ 07:05 Folklorika 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 Sprá-
vy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 
Lekári 15:30 Slovensko s Tiposom 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 Čo ja 
viem 22:00 Cestou necestou 22:30 Táto krajina 
nie je pre starých 00:30 Lekári 01:10 Nash Bridges 
01:55 Táto krajina nie je pre starých 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Ďateľ Woody 07:15 Zajac Bugs a priatelia 
07:25 Tom a Jerry 07:45 Seržant Bilko 09:50 Po-
licajná akadémia 2 11:35 Klamal by som ti? 12:30 
THE VOICE ČESKO SLOVENSKO 16:10 Mamma Mia! 
18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:30 THE VOICE ČESKO SLOVENSKO - FI-
NÁLE - LIVE Kto sa stane najlepším hlasom Česka 
a Slovenska a získa rozprávkovú výhru v hodno-
te 75 000 €? 23:20 Deň pomsty 01:30 13 hodín: 
Tajní vojaci v Bengázi 04:00 Deň pomsty  

05:45 KRIMI 06:20 NOVINY TV 
JOJ 07:10 Levia stráž II. 25,26,27 08:30 Simpso-
novci XXVIII. 9,10 09:30 Hoď svišťom II. 11:10 MILÁ-
ČIKOVO 11:45 Návštevníci 3: Revolúcia 14:15 Kúpili 
sme ZOO 16:50 Rozpáľ to v Španielsku,  šéfe! 2 
17:45 NAŠI IV. 15,16 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
Herkules Americký akčný dobrodružný film. MN 
15 2014 22:40 Pozri, Mupet, kto tu vraždí! 00:45 
Pach krvi 2 02:55 KRIMI 03:20 NOVÁ ZÁHRADA 
04:05 NA CHALUPE 04:50 NOVINY TV JOJ  

06:10 Správy RTVS „N“ 07:25 
Včielka Maja 07:55 Yakari 08:20 Elena z Avalo-
ru 08:45 Fidlibum 09:35 Daj si čas 10:05 Merlin 
11:00 On air 11:20 Park 12:15 Ladislav Chudík - 95 
14:00 Pred hokejom 14:30 Hokejová republika 
15:00 Hokej - MS 2019 17:50 Cestou necestou 
18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy 
RTVS 20:30 Záhady tela 21:30 Neskoro večer 
22:25 Až do konca 23:15 Obdobie zločinu 00:50 
Až do konca 01:40 Ladislav Chudík - 95 03:10 
Merlin 03:55 On air 04:15 Park 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Policajná akadémia 2 08:40 Krotitelia 
duchov 2 10:50 CHART SHOW 13:00 Na telo 13:30 
Mušketier 15:55 Kuchyňa 16:40 Horná Dolná 
18:05 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Všetko 
alebo nič Romantická komédia MN 15 (SR-ČR-
-Poľsko) 2017 T. Pauhofová, K. Issová, M. Žebrow-
ski, Ľ. Kostelný, Z. Kronerová. 23:00 Európske voľ-
by 2019 00:15 Mamma Mia! 02:20 Všetko alebo 
nič 04:50 TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 NOVINY 
TV JOJ 07:00 Opatrovateľky v akcii 09:10 Kúpili 
sme ZOO 11:45 Periskop hore a dole 13:45 Nový 
začiatok 15:50 NOVÁ ZÁHRADA 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 
Vykúpenie z väznice Shawshank Americký film. 
MN 15 |180|1994|Film|T. Robins, M. Freeman, B. 
Gunton, W. Sadler, C. Brown, G. Bellows a ďalší. 
23:40 Boj o Hodvábnu cestu 01:55 Rozsudok 
smrti 03:45 KRIMI 04:10 OCHRANCOVIA  

06:00 Správy RTVS 07:20 
Včielka Maja 07:45 Yakari 08:10 Elena z Avaloru 
08:35 Zázračný ateliér 09:05 Sršne v úli 09:40 
Autosalón 10:10 Amerika zhora 11:00 Slovensko v 
obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dve-
rami 13:50 Poirot: Dobrodružstvo lacného bytu 
14:45 Poirot: Únos premiéra 15:40 Bud Bindi 16:15 
Oslobodenie 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajom-
stvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:00 MS 
2019 23:15 MS v kocke 23:45 Poirot: Dobrodruž-
stvo lacného bytu 00:40 Poirot: Únos premiéra 

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 24.5.2019 SOBOTA 25.5.2019 NEDEĽA 26.5.2019
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP 
NA NEDEĽNÝ 

VEČER

26.5.2019 20:30 
VŠETKO 

ALEBO NIČ



PK19-20 13

13
kultúra

24
-0

06
0



PK19-20 14

14
program

V súčasnosti medzi rodičmi veľmi 
často rezonuje otázka či dať zaoč-
kovať svoje deti. Na druhej strane 
však narastá výskyt ochorení, naj-
mä osýpok, ktorým je možné pred-
chádzať práve očkovaním. Aj preto 
je očkovanie mnohými odborník-
mi vnímané ako veľmi dôležité a 
žiaduce preventívne opatrenie.

Aby sa zachovala ochrana a zdravie 
detí, navrhujú Ministerstvo zdravot-
níctva Slovenskej republiky (MZ SR) v 
spolupráci s Úradom verejného zdravot-
níctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR), 
aby bolo do predškolského zariadenia 
prijaté iba zaočkované dieťa. Dôvodia 
tým, že kolektívne zariadenie vytvára 
podmienky, ktoré uľahčujú zavlečenie 
a šírenie nákazy. Neočkované deti v ko-
lektíve môžu byť potom prameňom pô-
vodcu nákazy aj pre deti, ktoré nemôžu 
byť očkované pre kontraindikáciu alebo 
sú neimúnne pre neschopnosť organiz-
mu vytvoriť si protilátky.

Chcú zaviesť povinné očkovanie
V súčasnosti môže byť do predškol-

ského zariadenia prijaté aj dieťa, ktoré 
neabsolvovalo povinné očkovanie. „V 
pripravovanej novele zákona o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia na-
vrhujeme zabezpečiť povinnosť, aby do 
predškolského zariadenia bolo prijaté 
len dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému 
pravidelnému očkovaniu zodpovedajú-
cemu veku dieťaťa podľa očkovacieho 
kalendára, alebo má potvrdenie od 
ošetrujúceho lekára, že je proti nákaze 
imúnne alebo nemôže byť očkované 
pre trvalú kontraindikáciu,“ povedala 
ministerka zdravotníctva SR Andrea 
Kalavská. Zdôraznila, že ona i epide-
miológovia si uvedomujú, že uvedená 
téma je pre rodičov mimoriadne citlivou 
témou. Aj z tohto dôvodu MZ SR spolu 
s ÚVZ SR pristúpili k rozhodnutiu zrušiť 
sankcie za nepodrobenie sa povinnému 
očkovaniu. „Vysielame tým jasný sig-
nál, že cieľom povinného očkovania nie 
je vyberanie pokút za jeho odmietanie, 
ale prevencia závažných infekčných 

ochorení, ktorým možno predchádzať 
očkovaním,“ uviedla Andrea Kalavská s 
doplnením, že predbežná informácia o 
pripravovanom právnom predpise je už 
zverejnená a do jeho prípravy sa môže 
zapojiť aj verejnosť. Podľa hlavného hy-
gienika Slovenskej republiky Jána Mika-
sa dochádza k tomu, že priaznivá epide-
miologická situácia týkajúca sa výskytu 
infekčných ochorení ovplyvniteľných 
očkovaním na Slovensku viedla verej-
nosť v ostatných rokoch k domnienke, 
že ak sa ochorenie u nás nevyskytuje, je 
očkovanie proti nemu zbytočné. „Avšak 
pri súčasnom pohybe obyvateľov medzi 
krajinami, či už za prácou, alebo cesto-
vaním, nie je zavlečenie akéhokoľvek 
infekčného ochorenia na Slovensko vy-
lúčené. Príkladom sú epidémie osýpok 
v roku 2018 a 2019 na východnom Slo-
vensku. Preto nemožno spochybňovať 
dôležitosť pravidelného povinného oč-
kovania,“ doplnil.

Kolektívna imunita
je dôležitá pre všetkých

Pri aktuálnych zdravotných hroz-
bách ako sú napríklad práve spomí-
nané osýpky, odborníci zdôrazňujú 
nevyhnutnosť zabezpečiť kolektívnu 
imunitu pred infekčnými ochoreniami. 
„Dostatočná úroveň zaočkovanosti detí 
a zachovanie kolektívnej imunity popu-
lácie nám zabezpečí ochranu pre všet-
kých ľudí. Z tohto dôvodu je potrebné 
realizovať aj zmeny v oblasti prijímania 
detí do predškolského zariadenia na 
základe ich očkovacieho statusu. Ob-
medzenia pre prijímanie neočkovaných 
detí do materských škôlok zaviedla na-
príklad už Česká republika, Litva ako aj 
Francúzsko,“ vysvetlil hlavný hygienik. 
Povinnosť očkovania pred nástupom 
do predškolského zariadenia podporu-
je aj Slovenská epidemiologická a vak-
cinologická spoločnosť. „V súčasnosti 
deti, ktoré rodičia odmietli dať očkovať, 
zneužívajú kolektívnu ochranu, ktorú 
tvoria očkované deti, čo je neetické. Ne-
očkované deti ohrozujú deti, ktoré si aj 
napriek očkovaniu nevytvorili ochran-
nú hladinu protilátok. To môže byť z 

dôvodu, že očkované dieťa má oslabený 
imunitný systém, alebo má chronické 
ochorenie. Ďalej ohrozujú aj deti, kto-
ré z vážnych zdravotných dôvodov ne-
môžu byť očkované, ako sú napríklad 
deti po transplantácii, s onkologickým 
ochorením a podobne. Rovnako pod-
porujeme zrušenie pokút za odmiet-
nutie povinného očkovania, pretože 
zaplatenie pokuty dieťa pred nákazou 
nechráni. Rodičia si musia uvedomiť, 
že osobná sloboda sa v prípade pre-
vencie prenosných chorôb končí pri 
slobode druhého dieťaťa, ktorého môže 
neočkované dieťa nakaziť,“ hovorí pre-
zidentka Slovenskej epidemiologickej 
a vakcinologickej spoločnosti Zuzana 
Krištúfková.

Rodičia odmietajú najmä
očkovanie MMR vakcínou

Najviac rodičov odmieta očkovanie 
prvou dávkou vakcíny proti osýpkam, 
mumpsu a ružienke, čiže MMR vakcí-
nou pričom ide v priemere o 1 700 od-
mietnutých očkovaní každý rok. Ďalej 
je to odmietanie očkovania proti pneu-
mokokovým invazívnym ochoreniam, a 
to v priemere 1 200 odmietnutých očko-
vaní ročne a očkovanie hexavalentnou 
vakcínou odmieta každý rok v priemere 
1 100 rodičov. Počet rodičov odmietajú-
cich očkovanie sa pohybuje ročne pri-
bližne na tej istej úrovni pri všetkých 
druhoch očkovania. Na Slovensku sa 
pritom povinne očkuje proti desiatim 
infekčným ochoreniam.

Úroveň zaočkovanosti pod 95%
Celoslovenské výsledky zaočkova-

nosti v rámci pravidelného povinného 
očkovania detí prekročili hranicu 95 % 

vo všetkých kontrolovaných ročníkoch 
narodenia. Úrad verejného zdravotníc-
tva SR však na krajskej úrovni eviduje 

zaočkovanosť detskej populácie za po-
sledný rok pod 95%, teda pod hranicou 
potrebnou na dosiahnutie kolektívnej 
ochrany populácie a to v rámci základ-
ného očkovania proti MMR v 15. - 18. 
mesiaci života v ročníku narodenia 2016 
v troch krajoch a v ročníku narodenia 
2015 v dvoch krajoch. Nižšia ako 95 % 
zaočkovanosť bola pritom zistená vo 
viacerých okresoch.

Informácie poskytol Úrad verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky a 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej 
republiky

Stranu pripravila Renáta Kopáčová

Nezaočkované dieťa ohrozuje aj ostatné deti

Očkovať deti či radšej nie?

ilustračné foto                                                                                     zdroj FeeLoona pixabay

ZDRAVIE

Očkovací kalendár
- v 3. mesiaci života záškrt, tetanus, 
čierny kašeľ, vírusová hepatitída B, 
invazívne hemofilové nákazy, detská 
obrna, pneumokokové invazívne ocho-
renia, I. dávka (základné očkovanie)
- v 5. mesiaci života II. dávka (základ-
né očkovanie)
- v 11. mesiaci života III. dávka (zák-
ladné očkovanie)
- od 15. mesiaca, najneskôr do 18. me-
siaca života osýpky, mumps, ružienka 
(MMR) základné očkovanie
- v 6. roku života záškrt, tetanus, čier-
ny kašeľ, detská obrna (preočkovanie)
- v 11. roku života osýpky, mumps, ru-
žienka (MMR) (preočkovanie)
- v 13. roku života záškrt, tetanus, čier-
ny kašeľ, detská obrna (preočkovanie)

ilustračné foto                                                                               zdroj whitesession pixabay
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HĽADÁME
ŠIKOVNÝCH ROBOTNÍKOV

NA RÔZNE POZÍCIE
(zámočník, inštalatér, tesár)

Práca
v Rakúsku

fo: 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o. 45
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prijme do pracovného pomeru na pozíciu:

VODIČ na smetiarske vozidlo
pre lokalitu Pezinok a okolie
Mzda: 1000 €
Požiadavky: kvalifikačná karta vodiča, psychotesty
Termín nástupu: ihneď

Žiadosti so životopisom zasielajte na adresu:
Marius Pedersen, a. s., Viničnianska cesta 25, Pezinok 902 01, alebo
e-mail: kostal.l@mariuspedersen.sk, Ing. Košťál, 0903 430 355

Obec Jablonec
hľadá na dlhodobé zastupovanie

učiteľku angličtiny v kombinácii
s učiteľstvom 1.stupňa

alebo vychovávateľstvom.
info: 033/64 88 113, 0915 505 659,

e-mail: jablonec@jablonec.sk
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www.regionpress.sk   /   pezinsko@regionpress.sk
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H ADÁME

pomocníka k partii
elektrikárov

0948 002 588
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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

kkkkkkkkkkkkkk

 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
85

00
26

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


