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Klampiarstvo
Pokrýva stvo
Izolácie striech

          0903 818 222

« 
« 
« 

51
-0

05
7

Jazyková škola SIDDHIS
kurzy nemeckého jazyka

pre deti, mládež a dospelých
individuálne a skupinové

20 ročná prax
individuálny kurz 8€/45 min.

skupinový kurz: 3€/45 min.
0910 736 722

martin.juras35@gmail.com
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pezinsko@regionpress.sk

         

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

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

Bratislavská 85, PEZINOK, tel.: 033/642 20 27, www.vasdomfarieb.sk

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

     

 
    

  

P

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

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

Deň  otvorených dverí
na Strednej odbornej škole 

vinársko - ovocinárskej v Modre
 15. 10. 2019 od 8oo do 18oo

4-ročné štúdium s maturitou v študijných odboroch
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Modra, Kostolná 3,  +421 33 647 25 79
www.svosmo.edupage.org, fb.com/svosmo.sk

24
-0

09
8

24
-0
10
1

 PRERÁBKY
    bytových jadier

 Maľby � Stierky
 Obklady � Dlažby
 Kúpelne � Sanita
 Hohinový manžel

0905 83 64 38

Ponúkame na prenájom skladové priestory
v chránenom objekte vo Sv. Jure - 1x140 m2, 1x100 m2, 1x70 m2

Cena: 3,20 € / 1 m2             tel.: 0903 632 694 
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Ponuka prác MINIBAGROM,
UNC a AVIOU 3 t. sklápač

· výkopové práce: 
  šírka 30 a 60 cm do hĺbky 2,1 m
· úpravy terénu
· obkopávanie  základov
  pre izolácie
· rozbíjanie betónu

0903 319 82828
www.fabi.sk

Minibager pri svojej
váhe 1600 kg prejde
otvorom šírky 1m
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Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA
02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk
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PEZINSKO

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 

Každý týždeň: 
Myslenice, Pezinok, Báhoň, 
Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, 
Modra, Svätý Jur, Viničné, Bud-
merice, Častá, Slovenský Grob, 
Viničné, Budmerice, Doľany 

pezinsko@regionpress.sk

Redakcia: Kollárova 12
 PEZINOK

Pezinok
Modra

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
SN    32.750 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.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (18.210 domácností)
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Nie zbrklý, ale nerozvážny, 
prenáhlený, nepremyslený či splašený.

Slovenčina naša

Už to ani neprekvapuje

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Jeden nominant moci stavia chatu 
v jednom národnom parku, iný zas 
rekonštruuje chatu v inom národ-
nom parku. Ďalší, po ktorom dnes 
už ani pes neštekne, zas býva v srd-
ci ďalšieho národného parku. Asi to 
bude nejaká epidémia. Nejaká ob-
sesia národnými parkmi.

Teda, nie tak ich krásou, jedineč-
nosťou, ale tým, že ja si v nich posta-
vím, ja v nich budem robiť to, čo v nich 
nikto nesmie. A hoci sú stavby v národ-
ných parkoch logicky zakázané, ak nej-
de o stavby vo všeobecnom záujme ob-
čanov či prírody, tak títo stavitelia majú 
vybavené všetko v súlade so zákonom.

Postav si chatu v národnom parku, 
postav si vilu v mestskom parku. Ukáž, 
že si chlap, že si niekto, že môžeš všet-
ko, že si pozemský boh! Že zákony, 
slušnosť, morálnosť, etika, civilizo-
vanosť, že to tu je iba pre ten otravný 
plebs. Ty predsa máš právo vlastniť. Čo 
chceš a kde chceš. Veď na to máš. Pe-
niaze i pozíciu. Si väčší pes predsa.

Nie, neprekvapuje to. Ak niečo 
prekvapuje, tak iba to, že takýmto ľu-
ďom pravidelne každé štyri roky časť z 
nás, voličov, odovzdáva moc. Právo ro-
biť si čo chcú v spoločenstve, kde väč-

šina ľudí nepochybuje o tom, že smie 
robiť iba to, čo jej dovoľujú zákony. 
Vypestovali sme si na Slovensku akúsi 
dvojstupňovú demokraciu. Na prvom 
stupni platia obmedzenia, na tom 
vyššom neplatia žiadne. Jeden, z toho 
vyššieho stupňa, si stavia haciendu v 
národnom parku, druhý, z toho nižšie-
ho, sa teší, že v susednej dedine našiel 
prácu na dva týždne. V stredoveku boli 
na Slovensku poddaní. Dnes máme 
akúsi novú spoločenskú vrstvu – nad-
daných. Predaných. Zapredaných. 
Moci a majetku a neobmedzenosti, 
hoci ako obmedzenej a tupej. To naozaj 
všetkým nám takéto konštatovanie vy-
hovuje? Pred tridsiatimi rokmi padali 
všade okolo nás predstavitelia boľše-
vickej moci ako smreky počas víchrice. 
U nás vyrástli v pevný tridsaťročný les. 
O mesiac budeme „oslavovať“ výročie 
„spoločensko-politických“ 
zmien. Treba si položiť 
otázku, čo sa vlastne v 
otázke vnímania a prí-
stupu k moci , ako aj jej 
výkonu odvtedy zme-
nilo.

Všetko dobré -

Myslíte si, že 
by mali mať dvaja 
transexuáli či bi-
sexuáli právo na 
adopciu detí? Ja 
teda nie a prizná-
vam, že si to ani 

len predstaviť neviem. V štátoch, ktoré 
zaviedli registrované partnerstvá tých-
to osôb, zvyčajne následne zaviedli aj 
tieto adopcie - vraj, aby neboli ukrivde-
ní voči normálnym manželom. Preto sa 
zavedenie registrovaných partnerstiev 
považuje za predvoj pre adopcie homo-
sexuálov.

O to väčšie prekvapenie pre mňa je 
to, že samotný predseda KDH Alojz Hli-
na prišiel za ultraliberálmi z PS/SPOLU 
s návrhom, ktorý im umožní registrova-
né partnerstvá na Slovensku presadiť. 
Zhrození sú z toho aj tisícky voličov 
KDH, ktorí volajú po vypovedaní tejto 
ponuky, ale vedenie KDH sa tvrdošijne 
tvári hluché a slepé.

Slovenskí liberáli sa dlhé roky 
snažia o presadenie registrovaných 
partnerstiev homosexuálov, ale vždy 
im v tom predsedovia KDH dokázali 
v koaličnej zmluve zabrániť. Alojz sa 
však rozhodol túto dobrú tradíciu zrušiť 
a navrhol PS/SPOLU, že keď teda chcú, 
nech si teda návrh na partnerstvá pred-
ložia ako poslanecký návrh zákona 
s tým, že ak sa to stane, tak sa v KDH 

rozhodnú, či vystúpia z budúcej vlády.
Čo to znamená? Že, ak po voľbách 

konečne vznikne vytúžená vláda, bude 
stačiť Ficovi zohnať 20 hlasov ... a šup 
vláda sa rozpadne. To naozaj sme takí 
hlúpi? To naozaj len preto, že predseda 
KDH nemá odvahu buchnúť po stole a 
vysvetliť chlapcom z PS/SPOLU, že ta-
kéto móresy nehrozia, si ideme vopred 
rozbiť budúcu vládu?

Druhá stránka veci je, že voliči 
KDH a mnohí iní konzervatívni voliči 
na Slovensku sa cítia týmto prístupom 
predsedu KDH zradení, hodení cez pa-
lubu. Vidia, že Alojzovi Hlinovi je dnes 
prednejšie, aby sa bratríčkoval s libe-
rálmi, robil s nimi fotečky na fejzbúku 
a akosi sú mu už ukradnuté záujmy slo-
venských kresťanov a konzervatívcov.

Ak sa Alojz Hlina nespamätá a ne-
vypovie svoju ponuku voči liberálom z 
PS/SPOLU, môže to KDH 
úplne zničiť a doplatí 
na to celé Slovensko, 
lebo KDH sa znova 
do parlamentu ne-
dostane. Už dnes 
je KDH o 2% slab-
šie, ako pred štyrmi 
rokmi pred voľbami. 
Alojz, spamätaj sa!

Prečo KDH pomáha liberálom 
s registrovanými partnerstvami?

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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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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   0903 740 740
VÝVOZ ŽUMPY
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ELEKTROINŠTALÁCIE
bleskozvody, prípojky, revízie

0903 908 807

BRIKETY, PELETY 

 0905 475 358, Častá, Štefanovská 712/12B w w w.fisa.sk
FI-SA SAUNY

pre teplo vášho domova
(pri paletovom odbere možný tiež dovoz)

 wellness
 sauny
 parné kúpele
 vírivé vane
 infra kabíny
 soláriá

FI-SA SAUNY

w w w.fisa.skKontakt: Štefanovská 712/12B, 900 89 Častá, tel.: 033/649 51 88, fax.: 033/640 83 30, e-mail: fisa@saunabau.sk
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Kľúčová služba STRATEX
SNP 7, 902 01 Pezinok                   0903 245 441, stratexkluce@gmail.comuucece@g@gmmaaaaailililili .commrararaaatetetetet xkk
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• VODA
• ODPAD
• KÚRENIE
    (aj podlahové)
•  Sanita - montáž

MATERIÁL so zľavou

• PRERÁBKY 
   KÚPELNÍ

 

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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0905 593 810

S vlastníctvom pozemkov je spojených 
viacero oprávnení ich vlastníkov. Každý 
vlastník je oprávnený nakladať s vecou, 
ktorú má vo vlastníctve podľa svojho 
uváženia. 

Vlastník má okrem oprávnení v súvis-
losti s jeho pozemkom i určité obmedzenia, 
pretože nesmie neprimerane zasahovať do 
práv iných, napríklad susedov, a to aj vzdia-
lenejších. Vlastník pozemku má všeobecnú 
povinnosť, aby nad mieru primeranú pome-
rom neobťažoval iného alebo nekonal niečo, 
čím by vážne ohrozoval výkon práv iných. 
V susedských vzťahoch vznikajú z takých-
to obťažovaní či ohrozovaní výkonu práv 
iných tzv. susedské spory. Susedské vzťahy 
sú upravené v Občianskom zákonníku a tvo-
rí ich súhrn právnych noriem upravujúcich 
právne vzťahy, ktoré vznikajú predovšetkým 
medzi vlastníkmi susediacich nehnuteľnos-
tí, medzi ktoré sa zaraďuje i pozemok. 

Medzi subjekty susedských vzťahov mož-
no zaradiť fyzické osoby, právnické osoby a 
štát. Vo všeobecnosti vlastník pozemku 
nemá povinnosť oplotiť svoj pozemok. 
Záleží teda len od slobodnej vôle a rozhod-
nutia vlastníka, či si svoj pozemok oplotí 
alebo nie. Oplotenie má viacero funkcií. 
Môže slúžiť na zabezpečenie súkromia, ako 
prostriedok proti vstupu cudzích osôb na 
pozemok a môže tiež slúžiť ako dekorácia 
v záhrade. Väčšinou však oplotenie plní 
funkciu oddeliť od seba dve cudzie nehnu-
teľnosti – pozemky. Ak je to potrebné a ak to 

nebráni účelnému využívaniu pozemkov a 
stavieb, môže súd po zistení stanoviska prí-
slušného stavebného úradu rozhodnúť, že 
vlastník pozemku je povinný svoj pozemok 
oplotiť. Stanoviskom stavebného úradu však 
nie je súd viazaný a aj napriek negatívne-
mu stanovisku môže rozhodnúť v prospech 
vlastníka nehnuteľnosti, ktorý o oplotenie 
požiadal. Individuálne posúdenie potreby 
oplotiť pozemok musí vychádzať z polohy 
pozemku, jeho využívania, susedských 
vzťahov a podobne. Dôležitým účelom zria-
denia plotu môže byť zamedzenie susedovi 
v obťažovaní suseda, prípadne predchádzať 
hroziacim škodám. Z toho dôvodu je súd 
povinný skúmať, či dochádza, respektíve 
či v minulosti dochádzalo k obťažovaniu 
alebo či hrozí nejaká škoda na susediacom 
pozemku. Nariadiť oplotenie je možné len na 
návrh oprávnenej osoby, ktorou je osoba, do 
ktorej výkonu práv sa zasahuje – napríklad 
sa na záhradu takejto osoby dostávajú 
zvieratá zo susediaceho pozemku, ktoré 
ničia vlastníkovu záhradu. Oplotenie je pod-
ľa Stavebného zákona drobnou stavbou a na 
povolenie uskutočnenia tejto drobnej stavby 
postačuje ohlásenie takejto stavby.

Oplotenie pozemkov, 
právo či povinnosť?

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

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

»Predám Š105, r.v. 83, ga-
rážovaná, náhradné diely, 
0902 41 95 97.
»PREDÁM OPEL ASTRA ROK 
2OO3. CENA DOHODOU TEL. 
0904 539 188.

»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-DOHODA ISTÁ 
0908 205 521 
»CZ 175 ŠPORT SKUTER JAWA 
90 250 350 PIONIER STA-
DION KÚPIM TIETO MOTORKY 
0915 215 406.
»Kúpim havarované alebo 
motoricky poškodené auto, 
motocykel. 0905 218 938.
»Kúpim dobrú Babetu, 
alebo iba motor. 0948 297 
878.

»Predám 2-izb byt v Malac-
kách na sídlisku Juh, posch. 
1/8, 52 m2, + pivnica, nová 
fasáda (zateplená bytov-
ka). V blízkosti obchody, 
škôlka, pošta, zdravotné 
stredisko. Cena 75.000 €, k 
dispozícii ihneď, s možnos-
ťou vybavenia hypotekár-
neho úveru, nie som RK. Tel. 
0948 091 425.

»V centre PK dám do prená-
jmu 1 izb. byt, 0908 757 154.

»Kúpim lúku, pusták, 0944 
293 282.
»Kúpim rodinný dom, SP 
alebo byt 35 km od Brati-
slavy. Tel. 0903 765 606.
»Predám ornú pôdu v Bud-
mericiach 0902 192 512.

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Predám výhodne nové 
dvierka na kuchynskú lin-
ku, rôzne, 0919 17 62 33.
»Predám málo používaný 
kotol na drevo za polovičnú 
cenu nového, zn. Atak 35 
kW, 0904 323 951.

»Kúpim lúku, pusták, 0944 
293 282.
»Predám klietku pre králi-
ka 70x38x49 (š/v/h), bledo 
modrá, používaná krátko - 
ako nová 25 € + prenosnú 
klietku modrú ZADARMO 

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

07 REALITY / iné    

06 POZEMKY / predaj     

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

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Vtipy 
týždňa

» Zákon ničnebolenia:
Ak sa ráno prebudíš a nič 
ťa nebolí, znamená to, že 
si mŕtvy.

» -Pán doktor, všetko vi-
dím dvojmo!
-Sadnite si prosím na po-
hovku.
-A na ktorú?

» Goodov zákon - ako na-
rábať s byrokratmi: Ak lieky 
proti chorobe nezaberajú, 
najjednoduchšie je zmeniť 
chorobu a lieky nechať tak.

» Hnačka je jednou z mála 
potrieb, ktorú treba vybaviť 
promtne.

» Johansonov-Lairdov 
zákon:
Zub rozbolí zásadne v so-
botu večer.

» Čím sú letáky v čakárni 
nudnejšie a staršie, tým 
dlhšie budete čakať.

» Prvé pravidlo pacienta:
Ak nezomieraš, neobťažuj 
zbytočne lekárov svojou 
prítomnosťou.

» Ak bude pacient potre-
bovať 4 tabletky, balíček 
bude obsahovať iba 3.

» Zadrov biomechanický 
zákon: 
Intenzita svrbenia je v 
opačnom pomere s dosaži-
teľnosťou miesta svrbenia.

» Bolingov postulát:
Ak sa cítite dobre, nerobte 
si starosti, ono to zase pre-
jde.    

    » redakcia

» Vtipy

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

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

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

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

24
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VÝVOZ  ODPADU
KONTAJNERMI

PREDAJ � ŠTRK
PIESOK � MAKADAM

0911 938 839
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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

ING. KUBAŠKA

16
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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EXKLUZÍVNA VLASOVÁ KOZMETIKA

KADERNÍCTVO
David JANAS

0915 897 483
david.janass@gmail.com

Na Bielenisku 4, PEZINOK
(nájdete ma v priestoroch Kaderníctva Vlások)

EXKLUZÍVNA VLASOVÁ KOZMETIKA
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KADERNÍCTVO
David JANAS

0915 897 483
david.janass@gmail.com

Na Bielenisku 4, PEZINOK
(nájdete ma v priestoroch Kaderníctva Vlások)

EXKLUZÍVNA VLASOVÁ KOZMETIKA

Blíži sa as STUŽKOVÝCH!
My sme pre Vás, milé sle ny a dámy,
            pripravili vynikajúcu AKCIU
                        na slávnostný ú es a lí enie.

Sta te sa aj Vy krá ovnou ve era
            ... navštívte náš salón ...

51
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Objednanie k lekárovi online !   Objednanie k lekárovi online !   

www.topdoktor.sk

Viete, že ...
 do ambulancie všeobecného lekára a internistu (dr.med PV. s.r.o) v Pezinku 
 do gynekologickej ambulancie Fed – Gyn s.r.o. v Senci
 na mammograu, ultrazvuk, denzitometriu a RTG vyšetrenie v Pezinku

sa už môžete objedna  aj elektronicky cez   www.topdoktor.sk  ?

Pre o rezervácia online?
Lebo ...

 termín si môžete rezervova  24 hodín denne aj mimo ordina ných hodín
 termín vyšetrenia Vám pripomenie SMS a e-mail
 dostupný termín si rezervujete ve mi rýchlo

Na stránek www.topdoktor získate aj informácie o ordina ných hodinách a dovolenke.  
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Čitateľka Jana (45) má problém s väč-
ším bruchom, ktoré začalo zväčšovať 
rásť asi pred piatimi rokmi, dovtedy 
nemala žiadny problém s postavou. 
Snaží sa stravovať zdravo, ale obľu-
buje pivo. Každý pondelok drží pôst 
- pije čaje, minerálku a šťavy. Má 
sedavé zamestnanie - je asistentka. 

Odpoveď:
Spôsob ukladania tuku je daný zväč-

ša geneticky. Ženy majú sklon ukladať 
tuk do oblasti stehien a zadku a až po-
tom v oblasti brucha. Tento typ sa pod-
ľa vizuálneho dojmu z postavy nazýva 
hruškovitý, alebo odborne ženský - gy-
noidný. Muži ukladajú tuk najprv do 
oblasti brucha a podľa tvaru hovoríme 
o jablkovom - androidnom type. Ale že 
to nie vždy platí, svedčí aj prípad Jany, 
u ktorej sa tuk ukladá predovšetkým 
v oblasti brucha - a nielen v podkoží, 
ale aj medzi vnútornými orgánmi. Z 
dlhodobého zdravotného hľadiska je 
to nebezpečnejšie. Tuk pri brušnej tuč-
note je hormonálne aktívny a hrozí via-
cerými ochoreniami hormonálnymi, 
metabolickými a postihnutím srdcovo-
-cievneho systému. Je dôležité rýchlo 
sa ho zbaviť. U väčšiny platí – pokles 
hmotnosti o 1 kg znamená zníženie ob-
vodu pásu o 1cm.

Ako na to:
1. Dôležité je začať redukčný režim. 

Nie hladovku. Samozrejmosťou je vy-

lúčenie sladkostí, ale obmedziť treba aj 
chlieb, pečivo, výrobky z múky, zemia-
ky, ryžu -  prílohy. Veľa energie je aj v 
tučných smotanových výrobkoch. 

2. Denne by sa malo skonzumovať 
asi 75 g bielkovín rozložených počas 
dňa - predstavuje to jednu porcia mäsa, 
pohár mlieka, 100 - 150 g tvarohu. 

3. Zvýšiť príjem zeleniny (bez dres-
singov s obsahom tuku), ktoré sa majú 
stať hlavnou súčasťou potravy.

4. Obmedziť sladké nápoje a aj alko-
hol. Gram alkoholu poskytuje približne 
toľko energie ako gram tuku. Pivo patrí 
medzi nápoje s vysokým obsahom 
energie - preto u konzumentov sa hovo-
rí o pivnom bruchu (ide zväčša mužov 
a vlastne je to androidný - jablkový typ 
obezity).

5. Zaradiť do programu cvičenie a 
pohyb. Spaľuje sa pri tom nielen pre-
bytočná energia, ale aj tvaruje postava.

Nepoznám nikoho, komu nadvá-
ha vyhovuje. Najčastejšie ľudia zly-
hávajú na nedostatku pevnej vôle. 
Preto Jane držím palce 
v  začatom boji, veľa 
odvahy a hlavne vytr-
valosť.

Ako na rastúce bruško

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

metabolizmu a výživy

Občianska
riadková
inzercia
(samostatne 5 €), foto po-
šlem, 0905 963 035.

»Kúpim staršiu vzduchov-
ku alebo babetu. Tel. 0907 
374 235.
»Kúpim ľudové kroje 0902 
708 047.
»Kúpim rôzne starožitnosti 
aj v poškodenom stave. Tel.: 
0903 753 758.

»Predám 580 l nerezový 
sud na víno 0904 323 951.

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

»HĽADÁM KAMARÁTKU OD 
48-54 r. 0907 369 234.

»ULS Pezinok pozýva na 
VALNÉ ZHROMAŽDENIE dňa 
8.11.2019 o 17:00 Pod Hruš-
kou.

»Z projektov Bratislavského 
samosprávneho kraja pod-
poril Športovo-strelecký 
klub zakúpenie zariadenia 
na hodnotenie výsledkov 
pri športovej streľbe su-
mou 1.800€, za čo športovci 
ŠSK-Vištuk ĎAKUJÚ.

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.

14 RÔZNE / iné    

OZNAM

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

16 ZOZNAMKA    

POĎAKOVANIE

» Vt„Len málokto má takú 
veľkú schopnosť sebadis-
ciplíny, aby dokázal udr-
žovať skutočne láskyplne 
a konštruktívne vzťahy v 
rodine i mimo nej. Sloboda 
a láska musia ísť ruka v 
ruke. Bez sebadisciplíny, 
ktorá doprevádza skutoč-
nú lásku, je sloboda vždy 
bezcitná a deštruktívna.“ 
Morgan Sco�  Peck americ-
ký psychiater 1936 - 2005

„Predkovia chceli slúžiť 
najvyššej cnosti, a tak vy-
tvorili štát. Aby vytvorili 
štát, nadobudli vedomosti. 
Keď mali vedomosti, sta-
li sa poctivými. Keď boli 
poctiví, stali sa ich rodiny 
poriadnymi. Keď rodiny boli 
poriadne, aj štát sa riadne 
spravoval. A keď sa poriad-
ne spravoval, zavládol na 
celom svete mier a spokoj-
nosť.“ 
Konfucius čínsky učiteľ, 
editor, politik a fi lozof -550 
- -478 pred n. l.

„Manželstvo, rodina a 
domov má byť zázemím 
človeka. Domov je totiž 
viac než nádražie, kam sa 
prichádza, kade sa prechá-
dza, odkiaľ sa nepretržite 
odchádza. Nie je ani noc-
ľaháreň, ani príležitostná 
stravovňa.“ 
Jan Procházka český sce-
nárista a spisovateľ 1929 
- 1971

„Nejedného človeka, ktoré-
ho obdivuje celý svet, nikto 
neobdivuje v rodine.“ 
Michel De Montaigne fran-
cúzsky autor, humanistický 
fi lozof, štátnik 1533 - 1592

„Celý ľudský rod je iba jed-
na rodina rozptýlená po 
celej zemi. Všetky národy 
sú si bratmi a majú sa tak 
aj milovať navzájom.“
Francois Fénelon katolícky 
biskup 1651 - 1715

Citá� 
o prírode

» „Každý potrebuje krásu, 
rovnako ako chlieb, miesta, 
kde sa môže hrať a modliť 
sa, kde príroda môže liečiť 
a povzbudzovať a dávať 
silu telu i duši.“ 
John Muir, v Škótsku naro-
dený americký prírodove-
dec a autor 1838 – 1914.

» „V ríši života je najsilnej-
ším prejavom vôle k životu 
rozmnožovací pud. Ten do-
konca prekoná i smrť. Lás-
ka je ilúzia, jej pomocou sa 
príroda stará o zachovanie 
rodu.“
Arthur Schopenhauer, ne-
mecký fi lozof 1788 – 1860.

» „Príroda sa vyznačuje 
dokonalosťami, aby uká-
zala, že je obrazom Boha; 
a nedostatkami, aby bolo 
zjavné, že je iba jeho obra-
zom.“ 
Blaise Pascal, francúzsky 
matematik, � zik, vynález-
ca, spisovateľ a kresťanský 
fi lozof 1623 – 1662.

» „Zákony prírody nemajú 
nič spoločné s morálkou: 
gravitácia nie je ani čestná, 
ani spravodlivá.“  
Arthur Schopenhauer, ne-
mecký fi lozof 1788 – 1860.

» „Pohľad na to, čo je v 
prírode a umení krásne, 
vzbudí spomienky na tých, 
ktorých milujeme.“   
Stendhal, francúzsky spi-
sovateľ 1783 – 1842. 

» „Príroda dala človeku 
silu vôle, aby si sám pomo-
hol ďalej, keď ho nechá asi 
v polceste padnúť.“  
Christian Friedrich Hebbel, 
nemecký básnik a dramatik 
1813 – 1863.

» „Bozk je krásny vynález 
prírody, ako zastaviť reč, 
keď už sú slová zbytočné.“ 
Ingmar Bergmanová, švéd-
ska herečka 1918 – 2007.

» „Pozrite, ako príroda – 
stromy, kve� , tráva – rastú 
v tichu. Pozrite na hviezdy, 
mesiac a slnko, ako hýbu v 
tichu... Potrebujeme ticho, 
aby sme boli schopní...“ 
Matka Tereza, rímsko-kato-
lícka mníška 1910 – 1997.

» „Poľuďšťovanie zvieraťa 
ja hlboké nedorozumenie 
a hriech proti duchu svä-
tému prírody. Pes, ktorý by 
sa podobal človeku, by bol 
monštrum.“ 
Miloš Kopecký, český herec 
1922 – 1996.

                         » redakcia
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%

AKCIA -30%
Makrolon 
7/16mm bronz 
16,20 €/m2 s DPH

AKCIA -20%
Makrolon Ultralight 
2/10mm číra 
9,07 €/m2 s DPH

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk

Materiál na nerozbitné
prestrešovanie vrátane 
príslušenstva - profi lov, 
tesnenia, skrutiek...

Rozvoz po celej SR!
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO

51
-0
01
1

PLYN

KÚRENIE

VODA

0903 168 625

0905 593 810
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ROZUMIEME BEZPEČNOSTI

Bezpečnostné dvere a uzamykacie systémy

www.lock.sk
lock@lock.sk

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

NON - STOP servis  0905 754 798
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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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VLHNE VÁM DOM?
• injektáž a podrezávanie
• izolácia pivníc, základov aj proti tlakovej vode
• omietky a rekonštrukcie RD

0902 416 560
0910 322 544 www.dombezvlhkosti.sk
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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

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

októbra
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rolety
exteriérové

-20%
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- Vývoz, nakládka,
   likvidácia odpadu 5 m3, 7 m3 a 8 m3 kontajnermi
- Čistenie a planírovanie pozemkov s UNC + kladivo
- Dovoz štrkopieskov a makadamu

martinheriban7@gmail.com
0904 527 658

BÚRACIE
A VÝKOPOVÉ PRÁCE
s pásovým minibagrom
a traktorbagrom

51
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50917 373 326 www.pemont.sk

DOVOZ:  štrk • piesok • makadam • zemina

ODVOZ ODPADU KONTAJNERMI
stavebný  bio  komunálny  zmiešaný

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM
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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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Čoskoro si pripomenieme tridsať ro-
kov od nežnej revolúcie. Čo keby sme 
to oslávili tak, že pomôžeme tým, 
ktorí to dnes potrebujú?

Možno to neviete, ale kresťania sú v 
skutočnosti najviac prenasledovanou 
náboženskou komunitou na svete. Vy-
plýva to z analýzy, ktorú sme v ACN 
vypracovali na základe údajov zo 196 
štátov. Každý siedmy kresťan, žiaľ, žije v 
krajine, kde je ohrozené základné ľudské 
právo na slobodu myslenia, a toto právo 
zahŕňa aj slobodu vierovyznania. Vo 
svete sa nábožensky motivované útoky 
stále stupňujú a až 70 percent z nich je 
páchaných na kresťanoch.

Pred niekoľkými dňami nás za-
rmútila správa arcibiskupa Sebastiana 
Shawa z Lahore v Pakistane. Prostred-
níctvom kancelárie ACN informoval, že 
v jeho krajine nebezpečne vzrástol počet 
násilných konverzií na Islam. Ale čo je 
ešte horšie, radikálni islamisti sa v tomto 
prípade zameriavajú na mladé dievčatá, 
ktoré často majú len štrnásť rokov. Unesú 
ich a pod zámienkou, že neprestúpili na 
moslimskú vieru, im ubližujú. Ide pre-
dovšetkým o kresťanské a hinduistické 
dievčatá.

„Únos je zločin a my k nemu musíme 
pristupovať ako k zločinu,“ upozorňuje 
arcibiskup Shaw. Po zlej skúsenosti s 
políciou išiel arcibiskup priamo za vlád-
nymi predstaviteľmi, aby tento problém 
riešili. „Vláda sa našej žiadosti chopila a 
spolu s moslimskou radou usporiadala 

stretnutie so mnou a s lídrami moslim-
ských a hinduistických komunít.“ Dob-
rou správou je, že tieto zločiny odsudzujú 
aj samotní moslimovia – radikálni fana-
tici totiž nekonajú v súlade s ich vierou.

Podobné zločiny sú v mnohých čas-
tiach sveta na dennom poriadku. Až 300 
miliónov kresťanov žije na mieste, kde sú 
pre svoju vieru znevýhodňovaní. Mno-
hým hrozí prepustenie z práce či nedo-
stupné vzdelanie pre ich deti. Viacerým 
však hrozí aj ublíženie na zdraví či pria-
mo smrť. Taká je realita sveta, v ktorom 
žijeme.

Napriek tomu netreba strácať nádej. 
Nestráca ju ani arcibiskup Shaw: „Verí-
me, že situácia sa obráti k lepšiemu. Vyše 
60 percent kresťanov tvoria u nás mladí 
ľudia. Pomáhame im dosiahnuť kvalitné 
vzdelanie a stať sa profesionálmi.“

Slovensko sa uznesením parlamen-
tu nedávno prihlásilo k ochrane nábo-
ženskej slobody. Nestáva sa často, aby za 
uznesenie hlasovali predstavitelia všet-
kých politických strán. Pridajme sa teda 
ako krajina, ale najmä jednotlivo, každý 
z nás, k zástupu tých, ktorým sloboda 
nie je ľahostajná.

Ak chcete podporiť tých, ktorí bojujú 
za svoju slobodu viery, podporte projek-
ty ACN cez náš web www.acn-slovensko.
org. Ďakujeme.

Ako osláviť 17. november

» Dominik Harman
Pápežská nadácia ACN Slovensko 

– Pomoc trpiacej Cirkvi 
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ČISTENIE KANALIZÁCIE

www.havarijnapomoc.sk

Rekonštrukcie kanalizačných a vodovodných sieti

Lokalizácia stavu a poruchy na kanalizácii

TV - monitoring kanalizácie

Pezinská havarijná
služba NON � STOP

Neodteká?

24 hod.2

0949 177 200
51
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CRH Betonáreň Pezinok

Výroba, doprava a čerpanie  
kvalitných betónových zmesí

0903 554 630

CRH (Slovensko) a.s., Senecká cesta, Pezinok
www.crhslovakia.com

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

Obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0907 887 056

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
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 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov

Nie 
vzhľadom k tomu, ale vzhľadom na to.

Slovenčina naša

0905 593 810
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Keď sa nedávno kúsok od istej vi-
lovej štvrte na Slovensku začali 
stavať unimobunky, ktosi rozšíril 
fámu, že sa chystá priestor pre slo-
venských Rómov vracajúcich sa z 
Británie. Lenže – prečo by to vlast-
ne robili?

Ďalšou fámou či už skôr legendou 
je, že Rómovia sa tu v Británii prihlásia 
na prvú prácu, vykonávajú ju tri, maxi-
málne dvanásť mesiacov a následne sa 
vyhlásia praceneschopnými a žijú na 
dávkach. Jedno i druhé je nezmysel. Ži-
jem tu tri roky, kvôli tomuto článku som 
urobil viaceré rozhovory so slovenskými 
Rómami.

Slušná spoločnosť nepaušalizuje
Odmietli zverejniť mená, nemajú 

záujem byť atrakciami slovenskej po-
litiky. Ani sa im nečudujem - lepšia 
tmavšia pokožka než byť otravovaný 
čiernymi dušami. Príbeh však musím 
začať i ukončiť pri nás, „čistých, bielych 
a slušných Slovákov“. Minulý rok zís-
kal tunajšiu Novinársku cenu článok o 
príkladnom živote Rómov v Sheffielde. 
V iných novinách, sa však písalo aj to, 
že v Sheffielde je problém s Rómami 
zo Slovenska. Pár ulíc v časti Page Hill 
tohto 535-tisícového mesta si postupne 
prenajala skupina Rómov zo Sloven-

ska. Robia neporiadok „ako v tanku“, 
inklúziu majú na mizernej úrovni. Pri-
šli naraz, do jednej lokality a vytvorili 
enklávu. Rómov v Sheffieldskej oblasti 
Tinsley, odkiaľ je prvá reportáž, je však 
približne štvornásobok. Na Slovensku 
sa nikto s takýmto delením na slušných 
a asociálnych neunúva.

Zvládneš alebo nezvládneš
Stretol som na kamarátovej oslave 

zaujímavého chlapíka. Róma zo Slo-
venska. Celú našu diskusiu s týmto 
študentom farmácie zhrniem do citá-
tu: „Vieš asi aký život by ma čakal pod 
Tatrami ako Róma a geja v jednom.“ A 
všeobecne -  tu sa mi chlapci aj dievčatá 
zo skupiny slovenských Rómov pochvá-
lili, že majú svoje reštaurácie, predajne 
všetkého možného, ich deti ovládajú 
plynulú angličtinu. Na Slovensku sa im 
dostáva iba špeciálnych škôl, tu je to o 
tom, či zvládneš alebo nezvládneš. Žia-
dajte od učňa nemožné a zistíte, čo je u 
neho možné. 

Róbertov príbeh
Róbert, pôvodom slovenský Rom, mi 

podal celkom zaujímavý obrázok o situ-
ácii Rómov z našich končín. Jeho život-
ný príbeh je krátený. „Narodil som sa v 
Rómskej osade na strednom Slovensku, 
rodičia má chceli zapísať do riadnej 

školy, ale pri zápise im bolo odporuče-
né, nech ma prihlásia do špeciálnej. 
Až neskôr som pochopil, prečo s tým 
rodičia nesúhlasili. Po otvorení hraníc, 
teda vstupu do Shengenu sme sa medzi 
prvými presťahovali do severného An-
glicka. Starší brat, ktorý pracoval ako 
murár v Rakúsku a v Nemecku, pochytil 
aj trochu angličtiny a tak sme sa usadili 
v menšom meste, ktoré mladšia gene-
rácia opúšťa. Rodičia boli prekvapení, 
že na úradoch sa ich pýtajú, či netre-
ba tlmočníka, či im ešte nejako môžu 

pomôcť a kde sa môžu rekvalifikovať. 
Vychodil som základnú (elementary 
school), následne som si dal high scho-
ol(strednú) s nadstavbou na farmáciu a 
dnes pôsobím ako zástupca vedúceho 
lekárne. Keď sa obhliadnem späť, vidím 
ako zle by som dopadol, keby som zo-
stal v systéme, ktorý hľadí iba na farbu 
pokožky.“ Niečo je zjavne v tom systéme 
zlé. Od jeho samotného fungovania až 
po  mentalitu mnohých „ľudí“.

Z Veľkej Británie pre REGIONPRESS 
Ondrej Putra

Málo známe fakty zo života slovenských Rómov vo Veľkej Británii 

Žiadajte od učňa nemožné a zistíte, čo dokáže

Ilustr foto/zdroj: Zo života komunít Rómov vo Veľkej Británii
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Odmalička mám vzťah k životnému 
prostrediu. Už pred nežnou revolú-
cie sme sa v škole učili o jeho znečis-
ťovaní. Preto nepotrebujem medi-
álne známu aktivistku-tínedžerku, 
aby ma primäla k rozmýšľaniu o 
klíme, ktorá sa citeľne mení. 

Avšak, rešpektujem ju za to, že  sve-
tovo otvorila veľmi dôležitú tému a 
pomenúva vinníkov, ktorým je vlastný 
cynizmus, kapitál a arogancia, a nebojí 
sa im to povedať úprimne, rázne. Že sa 
jej tém a aktivít chytili médiá, mi vôbec 
neprekáža. Toto žieňa dokázalo aktivi-
zovať tisíce mladých, ktorí sa stotožnili 
s názorom, že zopár mocipánov vo vraj 
rovnocennom svete rozhoduje, či preži-
jeme na Zemi. Mladá aktivistka napriek 
všetkému a svojim osobným problé-
mom vytrvala, až si jej tému všimli. 

Ako človek, ktorý pracuje so žiakmi, 
s hrôzou sledujem výsmešné statusy zo 
sveta dospelých (!), neraz od osobnos-
tí, ktoré smerujú násťročnej aktivistke. 
Neraz ju prirovnávajú k sfanatizova-
ným nacistom, čo je až nechutné. Je to 
odplata za to, že podráždila bohaté fir-
my, politikov, šejkov, ktorí žijú zo zne-
čisťovania planéty. Podráždila ich šíre-
ním strachu z toho, čo bude. Ak sa nič 
nezmení, už naše deti zažijú katastro-
fálne výčiny trpiacej Zeme. A budú ni-
čivejšie ako tie, ktoré na vlastnej koži 
sledujeme deň čo deň. Chodenie do 
školy sa popri týchto problémoch javí 
ako zbytočná snaha vytvoriť si budúc-

nosť v ničote. Aj preto je opodstatnené 
„blicovanie“ žiakov práve počas školy 
- ide o štrajk za budúcnosť narodených 
i nenarodených.

Výsmech mladej a spravodlivo 
nahnevanej Grétky či iných mladých 
účastníkov zelených protestov je naj-
väčšie chrapúnstvo. Mnoho ráz hovo-
ríme o tom, že mládež je pasívna, že 
sa o nič nezaujíma. A keď spraví veľký 
krok, smejú sa jej, vyhrážajú, ponižujú 
ju, smejú sa jej prejavu. Verte, keby som 
bol v kontakte s ľuďmi, čo rozhodujú o 
osude planéty, povedal by som im bez 
cenzúry expresívnejšie vety, ako vy-
slovila Gréta. Pretože ochrana prírody 
nesmie mať mantinely. Je úplne jasné, 
že nemôžeme znížiť rôzne škodliviny 
na nulu. Presúvame sa, potrebujeme 
elektrinu a teplo, neprežijeme bez ché-
mie. Ale dá sa nájsť stredná cesta a mla-
dí ju aj ponúkajú. Ale stáť v čele štátu 
a vyhlasovať, že sa nič nedeje, pričom 
práve ten štát trpí zmenami klímy, je 
arogantná ľahostajnosť, ktorá zasiahne 
a už zasahuje celý svet.

Iba chudák sa smeje aktivistom, 
ktorí predvídajú. V oblasti klímy je 
predvídanie jednoduché. Preto sa ja 
smejem schválne zaslepeným, kto-
rí kreslia budúcnosť bez prírodného 
pozadia. Takí však vyslovujú ortieľ v 
mene ľudstva...  

Zelené protesty

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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prijme do TPP pracovníkov
 do strážnej služby pre 

objekt v Senci
Nástup : ihneď

Hodinová mzda : 3,00 € netto/ hodina

KONTAKT : 0908 986 420

SBS RAVI s.r.o. 
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∙ Široká ponuka
   práce na kamión
∙ Jazdíme SK + EU
∙ Zánovný vozový park
∙ Priem. hr. mzda 660 €
   + diéty + odmeny =
   možný zárobok 2.400 €

0908 203 203
www.ruzatransport.sk

Prijmeme
vodičov MKD

Spoločnosť zo TT
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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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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Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
• vzdelanie podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických  
  zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení  
  niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2019 Z. z.
• výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca najmenej 5 rokov, 
• splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický 
  zamestnanec s 1. atestáciou,
• občianska a morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka
• znalosť a orientácia vo všeobecne záväzných právnych predpisoch 
  týkajúcich sa školskej legislatívy základnej školy s materskou školou
  s právnou subjektivitou
• spôsobilosť na právne úkony
• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC
• flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška)
• profesijný štruktúrovaný životopis, osobný dotazník, motivačný list
• overené kópie dokladov o vzdelaní, vykonaní atestácie
• potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca
• čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 
  1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
  zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
  zákona č. 209/2019 Z. z
• písomný návrh koncepčného zámeru rozvoja školy, školského zariadenia 
  (rozsah maximálne 4 strany)
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely výberového 
  konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti 
pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručte do 25.10.2019 
(piatok) do 12.00 hodiny na adresu: Obec Vištuk, Obecný úrad č. 353, 
900 85 Vištuk alebo osobne v  podateľni Obecného úradu vo Vištuku v 
zatvorenej obálke. Na obálku uviesť heslo „Výberové konanie ZŠ s MŠ 
Vištuk – neotvárať!“ (Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum 
podania na odtlačku poštovej pečiatky).
Termín a  miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, 
ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne najmenej 7 
dní pred jeho uskutočnením.

Ing. Mária Vráblová, v. r., starostka Obce Vištuk

  O B E C   V I Š T U K
  Obecný úrad č. 353, 900 85 Vištuk

: 033/6446 192; : 0910 245 578,  vistuk@vistuk.sk 
OZNÁMENIE

podľa ustanovenia § 3 ods. 15 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 

záujme v znení neskorších predpisov Obec Vištuk vyhlasuje 
v ý b e r o v é    k o n a n i e  na obsadenie funkcie

RIADITEĽA Základnej školy s materskou školou,
900 85 Vištuk č. 44

s predpokladaným nástupom od 1. februára 2020.

24
-0
10
2

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

LEGAS AUTO s.r.o.
hľadáme

AUTOMECHANIKA do autoservisu
nástupný plat: 1000 € v čistom
práca na TPP alebo živnosť
Nemusí byť vyučený v obore, podmienka je prax s autami.

Plat: 4,- €/hodina
Kontakt:

0905 802 157
Pezinská Baba

Hľadáme
do nášho kolektívu 

    pomocnú

pracovnú silu
do kuchyne
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výhodné platové podmienky
potrebný: VP sk. C+E, KKV 0948 787 585

p r i j m e m e  s  n á s t u p o m  i h n e ď

VODIČA NÁKLADNEJ DOPRAVY v rámci SR
práca s hydraulickou rukou a hákovým naťahovákom
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p r i j m e  d o  p r a c o v n é h o  p o m e r u :

VODIČOV na nákladné vozidlá
Mzda: 1000 €, Termín nástupu: ihneď
Požiadavky: kvalifikačná karta vodiča, psychotesty

VODIČA na VZV
Mzda: 1000 €, Termín nástupu: ihneď

Žiadosti so životopisom zasielajte na adresu:
Marius Pedersen, a. s., Viničnianska cesta 25, Pezinok 902 01, alebo e-mail:
turanska.m@mariuspedersen.sk, kontaktná osoba: p. Turanská, 0902 999 489
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+ príplatky: väčší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

HĽADÁME  KOLPORTÉROV
LIMBACH - min. 7,00 € brutto za jeden roznos novín
VINOSADY - min. 5,75 € brutto za jeden roznos novín
VIŠTUK - min. 6,00 € brutto za jeden roznos novín
ŠTEFANOVÁ - min. 2,50 € brutto za jeden roznos novín

info: 0905 963 035, 0905 593 810, e-mail: pezinsko@regionpress.sk
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hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 10€ netto
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com 
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Showroom BRATISLAVA | Trenčianska  57
(vedľa ČS SHELL) | 0918 996 003               www.wellis.sk

Showroom KOŠICE | Mlynská 5
0905 860 667 | 0915 285 700

   vírivky | sauny
hydromasážne vane

Vírivka SUN  3-miestna 

2.990 € s DPH

            3.890 €
AKCIA

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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0944 556 070, 0944 113 140

AKCIA
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polohovateľné - sklopné
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PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091

MZDA OD 850 € 
DO 1300€

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ A INÉ ....
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PRÁCA V ČR
WWW.KONSTRUKTER.SK
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