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Klampiarstvo
Pokrýva stvo
Izolácie striech

          0903 818 222
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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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 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

 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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MONTÁŽ A PREDAJ
KRBOV

TOP KRBY s.r.o., Pezinok, Myslenická 21
Tel.: 033/641 36 82, 0903 427 371, 0905 986 610

E-mail: info@topkrby.sk
          

www.topkrby.skwww.topkrby.sk
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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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Výmena tesnenia
a oprava

všetkých druhov
a typov

OKIEN
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   0903 740 740
VÝVOZ ŽUMPY Hľadám pre konkrétnych klientov:

 2 a 3 - izbové byty v Modre, Pezinku a v Bratislave
rodinný dom do 300 000,- € v okolí Modry do 15-20km
moderný rodinný dom do 350 000,- € v okolí Bratislavy

Viete o niekom, kto predáva nehnuteľnosť?
... za Váš tip a zrealizovaný obchod Vás odmením.

e-mail: matouskova@edrey.sk

 

ODMENA ZA TIP!

0903 707 177
Mám 12 ro nú prax a viac ako 400 predaných nehnutelností.
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 PRERÁBKY
    bytových jadier

 Maľby � Stierky
 Obklady � Dlažby
 Kúpelne � Sanita
 Hohinový manžel

0905 83 64 38
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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
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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.
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Vtipy 
týždňa

» Aký je rozdiel medzi 
švajčiarskym, francúzskym 
a slovenským dôchodcom?
Švajčiarsky ráno vstane, dá 
si trochu syra, zapije pohá-
rom mlieka a ide do parku 
kŕmiť vtáčiky.
Francúzsky ráno vstane, dá 
si trochu kuracieho mäska, 
zapije pohárom vína a ide 
do parku hrať ten ich pe-
tang.
A slovenský ráno vstane, 
zje nejaké švajčiarske lieky, 
zapije ich pohárom vody, 
vezme si francúzske barle 
a ide do roboty.

» Politik si chce vybrať šek, 
ale nemá so sebou žiadny 
preukaz.
Pokladník mu odmieta pe-
niaze dať:
-Včera tu bol známy boxer, 
ktorý tiež nemal žiadny 
doklad totožnosti a musel 
dvakrát boxovať, než sme 
mu uverili a vyplatili pe-
niaze...
-Ja neviem, čo by som vám 
povedal, aby som vás pre-
svedčil, napadajú mi iba 
samé hlúposti a zbytoč-
nosti.
-To stačí. Už som vás spo-
znal...
V akých bankovkách si že-
láte vyplatiť peniaze?

» - Koho budeš voliť?“
- No predsa komunistov!
- To viem, ale z ktorej stra-
ny?

»Viete, aký je najlepší
politický vtip?
Taký, na ktorom sa smejete
aj po dvadsiatich rokoch, až 
sa za mreže chytáte.

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

» - Čo znamená nastolenie 
vlády zákona v kapitaliz-
me?
- Keď veľkí zbojníci začnú 
zatvárať malých zbojníkov.

» – Čo je to chaos?
– Na otázky týkajúce sa 
politickej situácie na Slo-
vensku neodpovedáme!

» - Čo bolo skôr - sliepka 
alebo vajce?
Nuž, skôr bolo všetko...

                         » redakcia

Stáva sa aj to

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ako a čím tento týždeň začať? Prvý-
mi rannými mrazmi už aj v níži-
nách? Zničenou úrodou vlašských 
orechov, ktoré napadol po celom 
Slovensku akýsi červovitý škodca? 
Alebo úplne z inej strany?

Odišiel majster Karel Gott, symbol 
generácií. Odišla pani Vlasta Chramo-
stová, symbol vzdoru proti boľševickej 
svojvôli. Bolo výročie Václava Havla, 
Antona Bernoláka – oboje takmer ve-
rejnosťou nepovšimnuté. Veď prečo aj, 
stačí si pustiť z rádia vysmiatu kulisu a 
svet je hneď krajší, aj keď – ten rozhla-
sový či televízny, minimálne ten – je 
myšlienkovo a hlavne ideovo o ničom. 
Ak nie aj svet okolo nás v oveľa širšom 
, no slovenskom okruhu. Hoci, zostáva 
aj vďaka tomu tak príšerne prázdny. 
Len si to nevšímame, ignorujeme tú de-
sivú skutočnosť, obchádzame ten fakt 
– na radosť mnohých iných.

Zostáva mesiac do výročia Novem-
bra 89. Ťažko ho z dnešného pohľadu 
nazvať nejak inak – zamatová revolú-
cia? Prevrat? Kozmetická úprava spo-
ločenského zriadenia tými istými? Raz 
mávajúcimi na východ, keď sa hodí, 
zas na západ? Tými, ktorým sa popri 

moci zachcelo aj bohatstvo, ktoré pred 
tridsiatimi rokmi akosi oficiálne možné 
v našich končinách nebolo?

REGIONPRESS si bude spolu s 
vami, milí čitatelia, celý tento mesiac 
pripomínať, čo pre nás pôvodne mal 
znamenať November 89 a čo by mal 
znamenať aj v ďalších desaťročiach. V 
cykle Tridsať rokov zápasu o slobodu, 
nielen o jej účelové výklady nám bude 
dôležité momenty tohto medzníka 
našich dejín pripomínať uznávaný a 
skúsený diplomat, pán Tomáš Valášek. 
Začíname už v tomto týždni časťou, 
venovanou nástupu éry Michaila Gor-
bačova.

Mimochodom, pevné zdravie vám, 
akási nová epidémia sa totiž šíri – 
mnohí, ktorí majú za ušami, sú zrazu 
na péenkách. No, niektorí 
aj celé roky. Len aby sa 
vyhli spravodlivosti. Iní 
tak, operatívne... podľa 
aktuálnych predvolaní 
na súdne pojednávania. 
Sme tridsať rokov 
po Novembri 89!

Nie ničmenej, ale avšak.
Nie vychytávka, ale finta, nápad, zlepšovák.

Slovenčina naša

Keď vláde Ivety Radičovej zostávali 
posledné mesiace, opozičný poslanec 
Robert Fico ju vyzval, aby sa už do 
ničoho nepúšťala. “Svietiť a kúriť” – 
odkazoval jej vláde škodoradostne. 
Dnes sa mu to vracia ako bumerang.

Vláda Roberta Fica (formálne 
na čele s Petrom Pellegrinim) sa roz-
padáva od samého začiatku. Najprv 
stratila niekoľko poslancov Siete, 
potom roztrhal koaličnú zmluvu An-
drej Danko, Béla Bugár potom vytla-
čil Fica s Kaliňákom z vlády a teraz 
na konci sa rozpadáva aj poslanecký 
klub Mostu-Híd. 

Do toho sa z Kočnerovho mobilu 
dozvedáme, že tieto politické tančeky 
sú len úplným vrcholom ľadovca. Pod 
oným vrcholom sa odohráva špinavá 
podstata tejto politickej garnitúry. 

Kupujú sa rozsudky priamo na mi-
nisterstve spravodlivosti, korumpujú 
sa sudcovia, prokurátori a policajti, 
zbierajú sa kompromitujúce materi-
ály a objednávajú sa vraždy nepo-
hodlných novinárov, prokurátorov, 
advokátov...

Akoby toho nebolo málo, vláda 
nedokáže zorganizovať ani jeden je-
diný tender, ktorý by nesprevádzali 
pochybnosti o cene alebo o tom, že 
súťaž je šitá pre jediného uchádza-
ča. Svedčí o tom aj návrh rušenia 
rodných čísel, ktoré nás má stáť 250 
miliónov eur, alebo aj zbabraný ten-
der na kamery pre policajtov za 100 
miliónov eur. Oba tieto biznisy boli 
nateraz stopnuté, no stále existuje ri-
ziko, že do konca volebného obdobia 
ich vláda schváli.

Toho hnusu je už toľko, že na to 
nestačia ani Ficove slová z roku 2012. 
Táto koalícia by už ne-
mala ani len svietiť 
a kúriť, lebo by hro-
zilo, že to bude buď 
predražené, alebo sa 
rozkradnú ešte aj lam-
py a radiátory, ktoré 
na to svietenie 
a kúrenie po-
trebujú.

Svietiť a kúriť
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» Gábor Grendel
 tieňový minister vnútra za OĽANO
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www.plechovegarazesk.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
PLECHY, voliery pre psov
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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PLYN

KÚRENIE

VODA

0903 168 625
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• VODA
• ODPAD
• KÚRENIE
    (aj podlahové)
•  Sanita - montáž

MATERIÁL so zľavou

• PRERÁBKY 
   KÚPELNÍ

0905 593 810
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Na každého raz dôjde. Takto zvykli rozprá-
vať naši prarodičia. Oni ešte zažili časy, kedy 
bývalo viac generácií pod jednou strechou. 
Možno práve z tých čias pramení naša túžba 
po  vlastnom bývaní. Potreba mať vlastnú 
strechu nad hlavou vôbec nemusí súvisieť 
s vekom, ale skôr s vnútorným pocitom nie-
čo v živote dokázať, vedieť sa postarať o seba 
a o  svoju rodinu. A ako sa k nej dá dostať? 
V  podstate veľmi jednoducho. Stačí sa roz-
hodnúť.

Jedno miesto, veľa možností
Keď zistíte, že nastal čas na zmenu bývania, 
poznáme miesto, kde vám určite dobre po-
radia. Za  27 rokov svojej existencie v  ňom 
odborníci nazbierali toľko skúseností, že ich 
nevyvedie z miery akákoľvek zmena v legisla-
tíve. Poznajú životné situácie ľudí v každom 
kúte Slovenska. Tým miestom je Prvá sta-
vebná sporiteľňa.

Každý vek má svoje potreby
V PSS vám poradia bez ohľadu na to, koľko 
máte rokov. Veď v každom veku ľudia túžia 
bývať podľa svojich predstáv. Možno sa práve 
vy nájdete v niektorej z nasledujúcich skupín.

Mládež 
Ak ste ešte mladí, študujete, nemusíte utekať 
z  rodičovského hniezda hneď po  dovŕšení 
plnoletosti. Pokojne doštudujte ale už teraz 

myslite na  to, ako a kde budete bývať. Keď 
už máte akú takú predstavu, začnite si sporiť 
v PSS. Nezabudnite, že podľa najnovšej legis-
latívy vám banky požičajú na bývanie najviac 
80 % z ceny nehnuteľnosti a zvyšok si musíte 
doplniť z vlastných zdrojov. Práve preto je dô-
ležité začať so sporením čo najskôr. Vyčleňte 
si čiastku, ktorú budete vkladať na účet sta-
vebného sporenia a  uvidíte, ako vám budú 
úspory rásť. Že neveríte? PSS tým, ktorí sa 
rozhodli sporiť a  pri dohodnutom šesťroč-
nom sporení splnia stanovené podmienky, 
pridá k základnej úrokovej sadzbe z vkladov, 
percentá navyše. 

Ľudia v produktívnom veku
Vašou výhodou je, že máte svoju ekonomi-
ku vo vlastných rukách. Poberáte príjem, 
s ktorým ste sa naučili hospodáriť. Môžete 
si v PSS sporiť i využiť niektorý z ponuky jej 
výhodných úverov zo stavebného sporenia. 
Či chcete rekonštruovať, kupovať i  stavať, 
na  každý účel má PSS riešenie. Neverili 
by ste, ale úvery zo stavebného spo-
renia v  PSS sú odteraz výrazne 
dostupnejšie pre všetky príj-
mové kategórie. Na  kúpu 
je vhodný úver zabezpečený 
nehnuteľnosťou do  170  000 € 
a  na  rekonštrukciu postačí 
ten, pri ktorom nemusíte použiť 
svoju nehnuteľnosť ako zábezpe-

ku. Pre sporiaceho klienta má PSS priprave-
ných až 50 000 €. Pri ich dlhej, maximálne 
30-ročnej splatnosti, a  teraz aj mimoriadne 
nízkej úrokovej sadzbe vás nezaskočí ani výš-
ka mesačnej splátky. Ak sa vám vo vašom, 
už zabývanom, príbytku nechce nič zásadné 
meniť, oživte ho drobnou modernizá-
ciou. Využiť na to môžete úver na zariade-
nie domácnosti do výšky 7 000 € a so splat-
nosťou 8 rokov. 

Seniori
Ani by ste neverili, akú dôležitú funkciu 
v rodinných fi nanciách zohrávate. Idete prí-
kladom svojim deťom i vnúčatám. Učíte ich 
zodpovednému prístupu k peniazom a ak im 
vaše deti uzatvorili zmluvu o stavebnom spo-
rení v PSS, môžete im tiež prispieť drobnou 
čiastkou. Ste vo veku, v  ktorom si bývanie 
prispôsobíte vlastným potrebám. Ak máte 
nasporené v PSS, k dispozícii máte úvery zo 
stavebného sporenia s podmienkami, ktoré 

zvládnete aj s nižším príjmom. 
Iste, váš vek vám neumožní 

využiť maximálnu dobu 
splatnosti úveru, až 
30 rokov, no vďaka 
sporeniu získate me-
dziúver či stavebný 
úver s  mimoriad-
ne výhodnou úro-
kovou sadzbou.

Túžiť po vlastnom bývaní nie je nič nezvyčajné. Prešli alebo 
prechádzame si tým všetci. Presný model, kedy by sa mal človek 
osamostatniť, zrejme neexistuje. 

BÝVANIE JE JEDNA 
ZO ZÁKLADNÝCH POTRIEB
CLOVEKA

Neverili 
spo-

ne 
-

zvládnete a
Iste, vá

využ
spla
30
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d
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PSS VÁM VYJDE V ÚSTRETY!Neváhajte sa informovať a zavolajte na telefónne číslo 
02/58 55 58 55 alebo kontak-

tujte niektorého z  obchod-ných zástupcov zo zoznamu na www.pss.sk. 

ˇ
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»Kúpim havarované alebo 
motoricky poškodené auto, 
motocykel. 0905 218 938.
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-DOHODA ISTÁ 
0908 205 521.

»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.
»Predám 2 izb. byt v Mod-
re na Dukelskej ul., cena 
68.700 €, 0907 093 386.

»V centre PK dám do prená-
jmu 1 izb. byt, 0908 757 154.
»Dám do prenájmi 1. izb. 
zariadený byt v RD v centre 
PK, 350 €/mes. s energiami, 
0905 693 197.

»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.

»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 
(samostatne 5 €), foto po-
šlem, 0905 963 035.
»Predám pšenicu, kukuricu, 
0911 20 68 99.

»Kúpim staršiu vzduchov-
ku alebo babetu. 0907 374 
235.
»Kúpim hodinky, hodiny, 
mince, bankovky, odznaky. 
Tel.: 0903 753 758.

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    

11 HOBBY A ŠPORT   

SPOMIENKY

Citáty
o odvahe
» „Na to, aby sme robili 
dobro, treba mať trochu 
odvahy, musíme byť pri-
pravení znášať akékoľvek 
poníženie, nesmieme nikdy 
nikoho ponižovať, musíme 
byť vždy láskaví.“ 
G. Bosco, taliansky rímsko-
katolícky kňaz, pedagóg a 
spisovateľ 1815 – 1888.

» „Pamätaj si, že keď opus-
tíš tento svet, nemôžeš 
si vziať so sebou nič, čo si 
získal, iba to, čo si dal: plné 
srdce obohatené úprimnou 
službou druhým, láskou, 
obetavosťou a odvahou.“ 
František z Assisi, katolícky 
svätec a zakladateľ františ-
kánskeho rádu 1182 – 1226.

» „Jedine v dobe, ktorá 
prináša odvahu k pravde, 
môže pravda pôsobiť ako 
duchovná sila, základom 
duchovného života nemôže 
byť nič iné, ako pravda.“ 
Albert Schweitzer, nositeľ 
Nobelovej ceny za mier 
1875 – 1965.
      (pokračovanie na 6. str.)

» „Prijímať ťažkosti, ne-
úspechy a smutné chvíle 
života ako výzvu, ktorej 
prekonanie nás posilňuje, 
a nie ako trest, ktorý by ne-
mal stihnúť nás, vyžaduje 
vieru a odvahu.“ 
Erich Fromm, nemecký soci-
álny psychológ a psychoa-
nalytik 1900 – 1980.

» „Dejiny sveta bohužiaľ 
nie sú také, ako sa väčši-
nou podávajú, len dejinami 
ľudskej odvahy, ale dejina-
mi ľudskej zbabelosti.“ 
Stefan Zweig, rakúsky spi-
sovateľ 1881 – 1942.

» „Váš čas je obmedzený, 
tak ho nemíňajte na život 
niekoho iného.“ 
Steve Jobs, americký pod-
nikateľ a spoluzakladateľ 
Apple Inc. 1955 – 2011.

» „Všetko šťastie v živote 
závisí od odvahy a práce.“ 
Seneca, rímsky stoický filo-
zof, štátnik a dramatik -4 - 
65 pred n. l..

» „Odvaha je prejav ušľach-
tilosti v podmienkach ohro-
zenia.“ 
Ernest Hemingway, ame-
rický autor a novinár 1899 
– 1961.

» „Známkou odvahy v 
dnešnom konformnom 
svete je schopnosť stáť si 
za svojím presvedčením - 
nie tvrdohlavo či vzdorovito 
(toto je znakom obranného 
postavenia, nie odvahy), 
ani v geste odplaty, ale 
jednoducho preto, že práve 
toto je vaša viera.“ 
Rollo May, americký psy-
chiater 1909 – 1994.

» „Nenechajte sa ovplyvniť 
názormi iných. Prehlušia 
váš vnútorný hlas. A čo je 
najdôležitejšie, nájdite v 
sebe odvahu nasledovať 
srdce a vlastnú intuíciu. 
Ony totiž už dopredu ve-
dia čím sa skutočne chcete 
stať. Všetko ostatné je dru-
hotné.“ 
Steve Jobs ,americký pod-
nikateľ a spoluzakladateľ 
spoločnosti Apple Inc. 1955 
– 2011.

» „Povinnosťou každého 
človeka je byť príkladom 
čistoty a mať odvahu za-
chovávať svoje etické pre-

Nakoľko slovenský právny poriadok 
nepozná výraz „res nullius“, ktorým 
možno označiť vec bez pána alebo vec 
nikomu nepatriacu, preto stratenú, 
skrytú alebo opustenú vec nemožno 
považovať za vec bez svojho vlastníka.

V zmysle Občianskeho zákonníka kaž-
dá vec musí mať svojho vlastníka. Strata 
veci je mimovoľnou udalosťou, bez roz-
hodnutia jej vlastníka. Na to, aby vlast-
ník stratil vlastnícke právo k veci je však 
nutné splnenie ďalších podmienok. Náj-
dením stratenej veci sa nemení vlastnícke 
právo k nej. Nálezca je povinný vec vrátiť 
jej vlastníkovi. V situácii, ak vlastník nie 
je nálezcovi známy, tak je povinný ju zo 
zákona odovzdať príslušnému štátnemu 
orgánu, najjednoduchšie je odovzdať ju 
na polícii. Až v  prípade, ak sa vlastník 
danej veci neprihlási do uplynutia lehoty 
jedného roka od jej odovzdania, vlastníc-
ke právo k  takejto nájdenej veci prechá-
dza na štát, a to bez nutnosti vykonania 
ďalšieho právneho úkonu. Štát sa stane 
vlastníkom tejto veci priamo zo zákona. 
Ak by nastala situácia, že by nálezca takú-
to nájdenú vec neodovzdal, išlo by z jeho 
strany o  bezdôvodné obohatenie. Moti-
váciou pre nálezcu vec odovzdať je právo 
na náhradu potrebných a preukázateľne 
vzniknutých výdavkov, a  taktiež právo 
na nálezné vo výške 10 percent z hodnoty 
nájdenej veci. Porovnateľná situácia na-

stáva v prípade, ak sú veci skryté, avšak 
len za predpokladu, že ich vlastník nie je 
známy, a taktiež pri veciach opustených. 
Ak je vlastník známy, tak sa vec, či už 
stratená alebo skrytá vráti jemu. V  prí-
pade skrytých vecí ide častokrát o veci s 
historickou, vedeckou alebo umeleckou 
hodnotou. Aj v  tomto prípade prináleží 
nálezcovi nálezné vo výške 10 percent 
z hodnoty nálezu. Opustenie veci spočíva 
vo vôľovom správaní daného vlastníka, 
ktorý už nemá vôľu naďalej vec vlastniť 
a  je to z  jeho konania zjavné. Opustenie 
je právnym úkonom, a teda prejavom 
vôle vlastníka, ktorý zahŕňa jeho úmysel 
vzdať sa vlastníckeho práva k  opustenej 
veci. Vlastník má túto možnosť z  titulu 
jeho dispozičného práva k  veci. Právo 
opustiť vec a vzdať sa jej vlastníctva je 
súčasťou obsahu vlastníckeho práva. Jed-
nostranný právny úkon opustenia veci 
však musí byť urobený slobodne a vážne, 
určite a zrozumiteľne, musí zahŕňať vôľo-
vú stránku a musí napĺňať tiež vôľu vzdať 
sa vlastníctva veci a jej fyzické opustenie, 
pričom iba samotné neužívanie veci samo 
osebe ešte neznamená zánik vlastníctva.

Nájdenie stratenej, 
skrytej alebo opustenej veci

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

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

 

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: 0903 283 308
         0903 408 819
e-mail:  bas2@stonline.sk 

PEZINOK, Kupeckého 50

- mechanické práce
- digitálna geometria
- test motora - pneuservis
- výmena oleja
- montáž ťažných zariadení 
- plnenie a čistenie autoklimatizácií

pezinsko@regionpress.sk
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ROČNE
NA PÔŽIČKY 

AŽ DO 2 000 EUR

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka

Parádna pôžička vás nezaťaží

Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Viac informácií o podmienkach akcie a jej trvaní získate
v pobočke alebo na www.paradnapozicka.sk.

B1925701010_rb_pozicka_inzercia_207x137_0919.indd   1 19.9.19   10:01
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Občianska
riadková
inzercia
»Dňa 16.10.2019 si pripo-
menieme 1. výročie úmrtia 
nášho manžela, otca, ded-
ka Františka Rebra. S lás-
kou spomínajú manželka s 
rodinou.

»Dňa 11.10.2019 si pripo-
míname 3. výročie čo nás 
náhle opustil náš milovaný 
manžel, otec a dedko Palko 
Jaslovský z Pezinka. Kto ste 
ho poznali venujte mu tichú 
spomienku. S láskou spo-
mínajú manželka Valika, 
dcéry Andrejka a Lenka a 
vnuk Artur a vnučka Alica.

»Dňa 14.10.2019 si pripo-
míname 14. výročie úmr-
tia Františka Kyrinoviča z 
Jablonca. „Odišiel dobrý 
človek, každý ho mal rád, 
odišiel do nenávratna, te-
raz musíme len spomínať. 
S láskou a úctou spomínaj 
celá rodina“.

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.

Citáty
o odvahe

» „Dejiny sveta bohužiaľ 
nie sú také, ako sa väčši-
nou podávajú, len dejinami 
ľudskej odvahy, ale dejina-
mi ľudskej zbabelosti.“ 
Stefan Zweig, rakúsky spi-
sovateľ 1881 – 1942.

» „Váš čas je obmedzený, 
tak ho nemíňajte na život 
niekoho iného.“ 
Steve Jobs, americký pod-
nikateľ a spoluzakladateľ 
Apple Inc. 1955 – 2011.

» „Všetko šťastie v živote 
závisí od odvahy a práce.“ 
Seneca, rímsky stoický filo-
zof, štátnik a dramatik - 4 - 
65 pred n. l..

» „Odvaha je prejav ušľach-
tilosti v podmienkach ohro-
zenia.“ 
Ernest Hemingway, ame-
rický autor a novinár 1899 
– 1961.

» „Povinnosťou každého 
človeka je byť príkladom 
čistoty a mať odvahu za-
chovávať svoje etické pre-
svedčenie v spoločnosti 
cynikov. Už dávno sa usilu-
jem takto postupovať - so 
striedavým úspechom.“ 
A. Einstein, nemecko-ame-
rický fyzik a zakladateľ te-
órie relativity 1879 – 1955.                         

                          » redakcia
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Otázka: „Ráno mávam vyššie hodnoty 
cukru na lačno, ako cez deň po jedle, 
prečo  je to tak, keď večeriam okolo 
17.30, potom už nič. Čo sa týka diéty, 
snažím sa ju dodržiavať.  Ďakujem.“

Dobrý deň, je to veľmi častá otázka 
tých diabetikov, ktorí majú vyhovujúci 
hladinu cukru večer, a preto ich prekva-
puje, ak majú zvýšenú hladinu ráno a pri-
tom v noci nič nejedia. Všeobecne možno 
povedať, že na hladine glykémie ráno 
sa nepodieľa iba skladba potravy večer, 
ale aj prirodzený proces  uvoľňovania 
cukru zo zásob v pečeni, ktorý dominu-
je hlavne v noci, keď spíme a prirodzene 
nekonzumujeme jedlo. U zdravého člo-
veka fungujú pri dosiahnutí požadova-
nej hladiny cukru v  krvi v  čase spánku 
kontrolné mechanizmy. Tieto môžu byť 
a zväčša aj sú, u diabetika narušené. Ďal-
ším faktorom je inzulínová rezistencia, 
stav typický u diabetikov 2. typu. Bunky 
nie sú schopné účinne využívať inzu-
lín na zníženie hladiny krvného cukru.  
Okrem toho je nadránom  a  skoro ráno 
dôležitý vplyv hormónov, ktoré majú svo-
je úlohy, ale ako vedľajší účinok znižujú 
účinku inzulínu. Výsledkom môže byť 
ranná zvýšená hladina krvného cukru. 
Ide hlavne o kortizol, rastový hormón, 
glukagón, andrenalín a noradrenalín.  

Navyše hlavne u diabetikov, ktorí užívajú 
inzulín, príčinou môže byť stav nazvaný 
Somogyiho efekt. Ak je dávka inzulínu 
večer vyššia, ako je potrebné, v noci 
sa môže vyskytnúť hypoglykémia, 
ktorú diabetik ani nemusí vnímať, ale 
telo na ňu zareaguje zvýšeným uvoľ-
nením cukru a  výsledkom je ranná 
hyperglykémia. Inou príčinou môže byť 
Dawn fenomén, nazývaný aj fenomén 
svitania, ktorý býva u diabetikov 1. typu. 
Večer aj v noci majú dobrú hladinu cukru 
v krvi, ale ráno už majú vysokú hladinu, 
hovoríme, že inzulín „nedoťahuje“ a čas-
tou príčinou je účinok rastového hormó-
nu.

Ak je ráno zistená zvýšená hladina 
a  cez deň už je v  norme, nedeje sa nič 
závažné. Ak je ráno trvalo zvýšená hla-
dina, je potrebné sa poradiť s  lekárom. 
Ak je dlhodobo glykémia 
ráno vysoká a  rovnako 
aj cez deň, ide o  stav, 
ktorý sa rieši zmenou 
liečby, aby sa predišlo 
vzniku vážnych kom-
plikácií na dôležitých 
cievach.

Hyperglykémia ráno nalačno

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

metabolizmu a výživy
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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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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- 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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0

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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Branislav Gröhling pracuje ako poradca pre 
školstvo na Bratislavskom samosprávnom kraji. 
Tam ukazuje, že školstvo sa dá reformovať aj zdo-
la, bez podpory parlamentu či ministerstva.

Gröhling pracuje pre Bratislavský kraj už dva 
roky. Odvtedy začal v krajskom školstve prinášať 
nové riešenia. Kraj už druhý rok učiteľom prepláca 
krúžky a aktivity po vyučovaní, začínajúcim uči-
teľom navyšuje plat o 100 eur, končiacim zvyšuje 
odchodné a všetkým učiteľom umožňuje bezplat-
ne študovať cudzí jazyk.

„Motivovaný učiteľ je spokojný učiteľ. Preto uči-
teľom preplácame aj krúžky, za ktoré doteraz ne-
boli platení. Ide na to cez 100 000 eur mesačne,“ 
hovorí Gröhling.

Okrem toho na školách v kraji zavádzajú moder-
né odbory či podporujú využívanie fondov a pro-
jektov, vďaka ktorým si učitelia aj študenti môžu 
vycestovať do zahraničia a spoznať tam školstvo. 
Za dva roky záujem o školy, ktoré zriaďuje Brati-
slavský kraj, narástol až o 25 %.

„S reformou školstva netreba čakať na minis-
terstvo. Na župe nechceme školy iba udržiavať pri 
živote. Chceme školstvo zlepšovať 
pre žiakov aj učiteľov,“ hovorí 
Branislav Gröhling, ktorý je zá-
roveň poslancom NR SR za SaS 
a tímlíder pre školstvo.  

Gröhling: Reforma školstva? 
Už teraz ju robíme

Branislav Gröhling
poslanec NRSR

Školstvo

Politické strany sa predháňajú v darčekoch voli-
čom a zároveň zamlčujú, že tieto darčeky zaplatíte 
sami cez vyššie dane a dlhy. SaS AKO JEDINÁ ZÁ-
SADNE ODMIETA VYŠŠIE DANE A AKÉKOĽVEK 
NOVÉ DANE. Zároveň vravíme - menej regulácie, 
menej byrokracie.

Máme ľudí s riešeniami pre všetky dôležité ob-
lasti. Lucia Ďuriš Nicholsonová, Braňo Gröhling, 
Alojz Baránik, Eugen Jurzyca, Martin Klus, Jana Ci-
gániková, Karol Galek, Anna Zemanová, či Jarmila 
Halgašová. 

A pribudli ďalší – Monika Filipová z ministerstva 
vnútra, ktorá bude mať na starosti zoštíhlenie štát-
nej byrokracie, bývalý elitný vyšetrovateľ NAKA 
Pavol Milan, Zuzana Šubová, ktorá sa postavila 
rozkrádaniu eurofondov. Ján Krošlák sa venuje 
mladým športovým talentom a Jozef Drahovský je 
špičkový dopravný analytik. Ich vzácne skúsenosti 
pribudnú do už teraz skvelého programu SaS.   

Možno ste zachytili, že v SaS sme si prešli men-
šou vnútrostraníckou búrkou a som rád, že je už na 
nami. V živote je to tak, že ľudia prichádzajú aj od-
chádzajú. Samozrejme, mrzí ma to, ale urobil som 
všetko. Ako sa hovorí, „větru dešti 
neporučíš“. Interné záležitosti ne-
riešim na verejnosti. 

Ako prvá strana sme schváli-
li kandidátku a sme pripravení 
spraviť Slovensko lepším. 

Chceme meniť Slovensko, s nami 
viete, na čom ste

Richard Sulík
predseda SaS

Zdravý rozum je 
najlepší recept
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Vzorkovňa: Pezinok, Hrnčiarska 25
Mobil: 0905 493 088, 0948 493 088

E-mail: cevarom25@gmail.com
Otvorené: po-pia: 1000 - 1700 h
www.cevarom.sk

Vzorko
Mobi

E
O
wVONKAJŠIE

ŽALÚZIE

ROLETY
ZipScreen

VONKAJŠIE
ŽALÚZIE
Z-90, Z-70, C-80
T-80, F-80

ROLETY
ZipScreen
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ELEKTROINŠTALÁCIE
bleskozvody, prípojky, revízie

0903 908 807
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HODINOVÝ MANŽEL
www.momentum.sk    0908 698 322
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50915 399 662zateplenie striekanou pur penou

PUR ZATEPLENIE.sk
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17. novembra to bude 30 rokov, čo sa začal rúcať komunistický režim. Česká a slovenská časť histórie je relatívne 
dobre zmapovaná, menej je už však známe o tom, čo umožnilo revolúcii vo svete prebehnúť relatívne bezbolestne?  

Gorbačov nechtiac spustil demokratickú revolúciu

Táto úvaha sa nemôže nezačať inak ako osobou 
Michaila Gorbačova. Komplikovaného človeka, 
ktorý síce vytvoril podmienky pre demokratické 
revolúcie v Európe, ale aj to neskôr oľutoval, keď sa 
mu udalosti v samotnom Sovietskom zväze vymkli 
spod kontroly. Jeho úmyslom nebolo dať slobodu 
národom strednej Európy, tobôž nie iným repub-
likám ZSSR.
 
■   Gorbačovov „omyl“

Keď v r. 1986 oznámil perestrojku (reformu), mal 
oveľa skromnejší cieľ: posilniť sovietsky komu-
nizmus ozdravením ekonomiky. Gorbačov nebol 
osloboditeľ ani demokrat, bol to inteligentný komu-
nistický funkcionár, ktorý pochopil, že bez ožive-
nia hospodárskeho života ZSSR pod jeho vedením 
zbankrotuje. A rozhodol sa s tým niečo urobiť. 

■   Niečo sa muselo stať
Sovietsky zväz ťahala nadol kombinácia nízkych 

cien ropy a plynu, vysokých výdavkov na zbrojenie 
a nekompetentný manažment. Krátko po príchode 
do funkcie sa Michail Gorbačov na Islande stretol 
s americkým prezidentom Ronaldom Reaganom 
a pripravili spolu niekoľko nových dohôd o ob-
medzení jadrových arzenálov. Tým de facto zastavi-
li preteky v  zbrojení – a zároveň aj astronomické 
sovietske výdavky na obranu. Popritom Gorbačov 
spustil hospodársku reformu. Pripustil súkromné 
vlastníctvo (v r. 1988) a otvoril diskusiu o iných eko-

nomických modeloch ako centrálne plánovanie. 
To bolo pôvodným cieľom slávnej glasnosti – nie 
ukončiť komunizmus, ale vniesť nový prístup do 
manažovanie sovietskej ekonomiky.

■   Nečakaný dôsledok
Gorbačov podcenil, koľko frustrácie a hnevu 

sa pod pokrievkou komunizmu za tých nie-
koľko dekád nazbieralo, nielen v  Sovietskom 
zväze, ale aj v „bratských“ socialistických kra-
jinách. Gorbačovove kroky poňala verejnosť za 
hranicami ZSSR ako právo spochybniť celý komu-
nistický režim. Veď keď už padli tabu plánovanej 
ekonomiky a  večného zápasu s  kapitalistickými 
nepriateľmi, prečo nie otvoriť aj iné otázky, ako sa-
motný monopol komunistickej strany a ideológie? 
Márne namietali miestni pohlavári ako Miloš Jakeš 
či Erich Honecker, že Gorbačov to tak nemyslel.

■   Začali to Poliaci
Proti komunizmu sa postavili najskôr Poliaci, 

potom obyčajní východní Nemci (masovým útekom 
na Západ v lete r. 1989) a neskôr maďarská vláda 
(ktorá nemeckým utečencom otvorila hranice do 
Rakúska). Keď sme sa neskôr pridali my – a potom 
v decembri Rumuni – už bolo neskoro brzdiť. Keď 
sa začal rúcať samotný Sovietsky zväz, Gorbačov 
ešte vyslal tanky do pobaltských krajín. Ale ani ich 
nezávislosti už nevedel zabrániť a  neskôr ho vo-
jenský puč v Moskve odstránil od moci.

■   Poučenie pre Slovensko
Dnes už sa to zdá byť dávna história. Ale niečo 

z nej platí pre Slovensko dodnes: Aj menšie krajiny 
si vedia písať vlastnú históriu; nie sú len bábkami 
v rukách tých väčších. Gorbačov nikdy neplánoval 
dať Československu slobodu, či Slovensku nezávis-
losť. Viac-menej nechtiac vytvoril podmienky pre 
zmenu a  ľudia u  nás a  inde, ktorí pochopili, aká 
príležitosť sa naskytla, ju využili na sto percent. 
Chcelo to len odvahu a  imagináciu, a  to sú dve 
vlastnosti, ktoré by mali ctiť našu diplomaciu aj do 
budúcnosti.  

Glasnosť
Glasnosť podľa Michaila Gorbačova neznamenala 
potrebu ukončiť komunizmus, ale vniesť nový príst-
up do manažovanie sovietskej ekonomiky. Ak ju 
nemajú držať nad vodou ceny ropy, usúdil sovietsky 
líder, tak to bude musieť urobiť talent novej generá-
cie manažérov. 

O autorovi
Tomáš Valášek je riaditeľom eu-
rópskych operácií Carnegie nadácie 
pre medzinárodný mier a  bývalým 
veľvyslancom Slovenskej 
republiky pri NATO.

Tomáš Valášek

rokov SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii 1NOVEMBER  89 

+ 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, e-mail: pezinsko@regionpress.sk
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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
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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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Pezinok - Bratislavská 56          Bratislava - Miletičova 67    

   lock@lock.sk

PREDAJ  •  SERVIS  •  PORADENSTVO

info: 0948 066 146
Bezpečnostné dvere a uzamykacie systémy

ROZUMIEME BEZPEČNOSTI

Akcia platí LEN pre predajne LOCK service do 15.11.2019.

MIMORIADNA PONUKA
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- v 2. bezpečnostnej triede za  929€   - v 3. bezpečnostnej triede za  999€
Kvalitné bezpečnostné dvere vyrobené na Slovensku
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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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VÝVOZ  ODPADU
KONTAJNERMI

PREDAJ � ŠTRK
PIESOK � MAKADAM

0911 938 839
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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

ING. KUBAŠKA

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

Nie rada 
(v zmysle zástupu ľudí za sebou), ale rad.

Slovenčina naša
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Posilnite počas chrípkovej sezóny 
obranyschopnosť svojho organizmu 
dopĺňaním vitamínov, pravidelným 
pohybom i dôkladným umývaním rúk. 
Dodržiavajte zásady prevencie na ve-
rejných priestranstvách, na pracovis-
kách, vo výchovno-vzdelávacích zaria-
deniach a doma. 

Predovšetkým pre rizikové skupiny ľudí 
ako sú seniori, osoby so závažnými chronic-
kými ochoreniami, s oslabenou imunitou, 
tehotné ženy a zdravotnícki pracovníci, je 
najúčinnejším spôsobom prevencie očkova-
nie proti chrípke.

Dopĺňajte vitamín C, čistotu 
rúk zdôrazňujte najmä deťom

Obranyschopnosť organizmu, vrátane 
detského, možno počas chrípkovej sezóny 
podporiť zvýšeným príjmom vitamínov A, C, 
E a väčšiny vitamínov zo skupiny B – kom-
plexu. Získate ich konzumáciou dostatoč-
ného množstva čerstvej zeleniny, ovocia a 
celozrnných obilnín. Najvhodnejšie je vybe-
rať si z nej druhy bohaté najmä na vitamín 
C – papriku, chren, citrusové ovocie, kivi, 
zelené vňate, kel, kapustu. Na posilnenie 
celkovej  odolnosti organizmu sa odporúča 
udržiavať sa v dobrej fyzickej kondícii v po-
dobe cvičenia a každodenného pobytu na 
čerstvom vzduchu. Pomôže tiež dostatok 

spánku a otužovanie. Obliekajte sa primera-
ne počasiu.

Ohľaduplnosť 
a preventívna hygiena

Vstupnou bránou pre pôvodcov chrípky 
a prechladnutia šíriacich sa vzduchom, sú 
horné dýchacie cesty a spojovky. Ľudia by v 
čase chrípkovej sezóny, s dôrazom na ochra-
nu zdravia ľudí v bezprostrednej blízkosti, 
mali kýchať a kašľať do jednorazových vrec-

koviek, ktoré po použití zahodia do koša. 
V miestnostiach na pracovisku, vo výchov-
no-vzdelávacích zariadeniach a doma treba 
dbať na pravidelné nárazové vetranie. V 
čase narastajúceho počtu chorých je vhodné 

vyhýbať sa uzavretým priestorom s vyššou 
koncentráciou ľudí. V predškolských zaria-
deniach je potrebné zo zákona vykonávať ta-
kzvaný ranný filter, vďaka ktorému by mala  
poverená osoba (zväčša pedagóg) v zmysle 
ochrany zdravia zamedziť, aby sa do kolektí-
vu dostalo choré či nedoliečené dieťa.

Rada hlavného hygienika
„Dôkladným umývaním rúk zabraňuje-

me riziku prenosu rôznych chorôb, vrátane 
chrípky a jej podobných ochorení. Umýva-
nie rúk je najjednoduchší spôsob, ako vo 
veľkej miere predísť rozšíreniu respirač-
ných infekcií, rovnako ako hnačkových 
ochorení a žltačky typu A. Vírus chrípky 
prežíva na odeve, papieri, vreckovkách 8 

až 12 hodín, na hladkých (neporéznych) 
povrchoch je to dokonca 24 až 48 hodín. 
Vzhľadom na tieto fakty patrí umývanie 

rúk medzi základné formy prevencie chríp-
ky,“ povedal Ján Mikas, hlavný hygienik 
Slovenskej republiky.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR
Infografika: ÚVZ SR

Sme na začiatku pravidelnej jesennej chrípkovej sezóny, nákaze sa dá brániť 

Nepodceňujte chrípku a chráňte sa

Chirurgická hygiena
Počas chrípkovej sezóny je mimoriad-
ne dôležité dbať na čistotu rúk, pripo-
mínajte to neustále aj deťom. Ruky si 
umývajte čo najčastejšie, aj po použití 
jednorazovej vreckovky, a to teplou 
vodou a mydlom. V prípade núdze 
účinne pomôžu aj dezinfekčné gély 
na alkoholovej báze. Pri mydlení rúk 
nevynechajte žiadnu časť dlane, chr-
bát rúk, priestor medzi prstami aj za 
nechtami. Po dôkladnom opláchnutí 
použite jednorazovú utierku alebo 
čistý uterák. 

CHRÍPKA Najčítanejšie regionálne noviny

Upratovanie navlhko 
V domácnosti sa počas chrípko-
vej sezóny odporúča upratovanie 
„navlhko“, teda s použitím dezin-
fekčných prostriedkov s obsahom 
chlóru, glutaraldehydu, peroxozlú-
čeniny, chlóhexidínu či jódu.

10

Nie šiť pre zákazníka (napríklad 
vykurovací systém), ale navrhnúť, projektovať.

Slovenčina naša

V článkoch poukazujem na to, že na 
funkčné školstvo netreba obrovské 
reformy či vysoké náklady. Preto mi 
je smiešne, že sa politici či budúci po-
litici sústreďujú na fascinujúce kon-
cepcie, filozofie školstva či prevratné 
reformy. 

Už sme také zažili. Figurovali pod 
vznešenými názvami, no zostali iba 
abstraktnou teóriou, pretože boli od-
trhnuté od reality, nepripravené a ne-
komunikované: Milénium, Mikolajova 
reforma, Učiace sa Slovensko.  Okrem 
toho, koncepcia si vyžaduje veľa rokov 
na kreovanie a uplatňovanie. Vyžaduje 
si kontinuitu, ktorú politicky dosadení 
ministri nezachovajú, ba mení sa každý-
mi voľbami. 

Pritom na veľké zmeny stačia malé 
kroky. To by sa však na problémy škol-
stve malo nazerať pohľadom učiteľa, žia-
ka, nie pohľadom štatistík, prieskumov 
či volebných preferencií. 

Nedostatok financií? Racionalizácia 
školskej siete, vrátane vysokoškolskej a 
najmä  rozpočtových organizácií minis-
terstva, ktoré nijako neprispievajú ku 
kvalite vzdelávania. Vylúčiť centralizo-
vané objednávky kníh, učebných pomô-
cok, webových portálov. Škola má práv-
nu subjektivitu, nech si sama vyberá a 
hľadá najlacnejšie riešenia, nech sa jej 
zveria financie. Ani len netušíme, koľ-
ko peňazí by sa ušetrilo, keby sa všetky 
typy škôl financovali priamo a z jedného 
„centra“.  

Žiadaným a jednoduchým úkonom 
je zníženie byrokracie. Každý učiteľ vy-
sype z rukáva dokumenty, ktoré nikto 
nečíta, sú nepotrebné, no odoberajú čas, 
energiu i motiváciu. 

Preplnené a „nalinkované“ učeb-
né osnovy? Čo tak určiť školám základ, 
ktorý má Slovák ovládať, a ostatné nech 
určuje škola, nech sa profiluje. Napokon 
ona sama sa prezentuje tým, ako vyuču-
je. Nech sama rozhoduje, ako ohodnotí 
žiakov, ako ich pripraví na ďalšie vzdelá-
vanie či život. Určite by pomohlo menej 
reštrikcií, príkazov, nariadení, pokynov. 
A vytvorenie inštitúcie, ktorá by školám 
pomáhala, nie ich preháňala. 

Čo tak navrátiť stav vysokých škôl do 
času, keď sa študenti vyberali, nie auto-
maticky prijímali? A pedagogické smery 
založiť predovšetkým na praxi namiesto 
často encyklopedických seminárov. 

V neposlednom rade vytvoriť sys-
tém zvyšovania kvalifikácie učiteľov 
tak, aby nebolo cieľom ušetriť na príplat-
koch, ale aby bol cieľom kvalitný a od-
menený učiteľ.

Aj týchto pár krokov by úplne sta-
čilo na to, aby učitelia podporili minis-
tra a boli ochotní prijať dlhodobejšiu 
koncepciu. To by sme však museli žiť v 
krajine rozumu, vôle a apolitického citu 
pre školstvo. Najlepšie by však bolo eli-
minovať politiku z akademickej pôdy. To 
by sme však museli žiť...  

Stačia malé zmeny v školstve

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ

Mali ste niekedy radosť z toho, keď 
ste niekomu ublížili? Normálny člo-
vek sa zahanbí, ak niekomu neúmy-
selne spôsobí škodu alebo zlo. 

Sú však ľudia, ktorí škodia druhým 
s radosťou. Kedysi sme sa prechádzali 
s lekárom na detskej onkológii. Bola to 
smutná prehliadka. Lekár sa ma spýtal, 
či si viem predstaviť, že by niekto tieto 
choré deti okrádal. Nechápavo som sa 
na neho pozeral a on mi rozprával prí-
behy hrubého okrádania tejto nemoc-
nice na predražených obchodoch cez 
nastrčené firmy. 

Pani krčmárka pri Žiline opila a 
okradla chudákov z útulku.

Jedna pani, ktorá si riadne nerobi-
la svoju prácu sa hodila na maródku 
a neoprávnene si v noci fotografovala 
interné dokumenty svojho zamestnáva-
teľa – domu sociálnych služieb pre chu-
dobných ľudí. Počas roka “maródky” 
rozpútala vojnu sťažností, udaní a trest-
ných oznámení s cieľom zničiť dielo, 
ktoré pomáha ľuďom v núdzi. Požaduje 
veľa peňazí, inak vraj so svojimi útokmi 
neprestane. Je hrozné, koľko ľudí doká-
že zamestnať a koľko zla vytvoriť takáto 
pani, ktorú baví robiť druhým zle. Táto 
pani sa sťažuje na porušovanie svojich 
práv, ale zákon porušuje ona. 

Komunita ľudí, ktorí sa ocitli na 
okraji spoločnosti, sa rozrastá, pracu-
je, podniká a pripravuje projekt domu 
sociálnych služieb. Kúpili si pozemok, 
navozili naň staré tehly a vybavujú si 
stavebné povolenie. Ďalšia „dobrá“ 
pani napísala sťažnosť na úrady, kto-
ré donútili ľudí z komunity stavebný 
materiál do niekoľkých dní odviezť. 
Pozemok je ich, od susedných stavieb 
vzdialený desiatky metrov, stavba je 
povolená obecným úradom, ale zákon 
je zákon. Táto pani sa teraz môže tešiť, 
že sa zo svojho domu nebude vidieť na 
tehlu, ktorú si na dom sociálnych slu-
žieb navozili chudobní ľudia. Zo svojej 
záhrady, vzdialenej desiatky metrov, si 
môže užívať pekný výhľad a písať ďal-
šie petície a sťažnosti.

Tešili by ste sa z okradnutia choré-
ho dieťaťa, alebo z po-
razenia chudobného 
a slabého človeka? 

Modlím sa za 
vás ľudia, ktorí ško-
díte, aby vám bolo 
odpustené a stretli 
ste sa raz v so 
svojimi obe-
ťami v nebi.

S radosťou škodiť

» Ján Košturiak
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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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0905 593 810

pezinsko@regionpress.sk

POTREBUJETE
PREDAŤ alebo DAŤ DO PRENÁJMU SVOJ BYT či DOM?
KONTAKTUJTE NÁS!                  inzercia: 0905 963 035, 0905 593 810
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Občianske združenie Fórum života aj 
tento rok organizuje kampaň Sviečka 
za nenarodené deti. 

„Tento rok sme sa zamerali na ženu, 
na ktorú sa v súvislosti s potratom sú-
stredí najväčšia pozornosť,“ vysvetľuje 
Lucia Lalíková, koordinátorka kam-
pane. „Plameň sviečky má viesť však 
aj k  stíšeniu a k myšlienke na všetky 
nenarodené životy. Sme presvedčení, 
že nás to môže nasmerovať k lepšiemu 
pochopeniu prežívania každej ženy, 
ktorú zasiahla táto neľahká životná 
skúsenosť. V konečnom dôsledku toto 
pochopenie povedie aj ku skutočným 
riešeniam a konkrétnej pomoci.“ 

Peniaze, ktoré Fórum života získa 
predajom sviečok, budú smerovať prá-
ve do pokračovania a  rozvíjania po-
moci predovšetkým ženám a rodinám. 
Platforma už niekoľko rokov realizuje 
projekt Zachráňme životy. Za 12 rokov 
existencie sa vďaka nemu narodilo 159 
detí. 

Podobným spôsobom pomáhajú aj 
Centrá konkrétnej pomoci Femina v Le-
viciach, Prešove a Snine. Sústredia sa 
najmä na ženy, ktoré sú týrané, čakajú 
choré dieťa alebo sa ocitli v inej ťažkej 
situácii. Fórum života od roku 2018 sie-

ťuje pomáhajúce organizácie, buduje 
databázu organizácií a odborníkov so-
ciálnej pomoci a  vytvára kontaktné 
miesta a rodinné centrá po celom Slo-
vensku. „Naším cieľom je, aby sme zo 
zbierky vedeli v  budúcnosti podporiť 
fungovanie týchto centier. Pomoc sa 
tak decentralizuje mimo Bratislavy 
a bude dostupná ženám i  rodinám čo 
najbližšie k  ich bydlisku,“ vysvetľuje 
prepojenie Lucia Lalíková.

Zapojiť sa do príprav kampane je 
stále možné – Fórum života ocení prá-
cu dobrovoľníkov, ktorí zorganizujú 
zbierku a  predaj sviečok. Podrobné 
informácie, čo dobrovoľnícka práca 
prináša a prihlasovací formulár nájdu 
na kampaňovom webe www.sviecka.
forumzivota.sk. 

Sviečky sa začnú predávať od 19. ok-
tóbra, kampaň vyvrcholí počas sviatku 
Pamiatky zosnulých 2.11.2019. 

Kampaň je možné podporiť niekoľ-
kými spôsobmi: kúpou sviečky v mies-
te predaja; zaslaním SMS s textom DMS 
SVIECKA na číslo 877 (cena SMS: 2 
EUR); darovaním financií cez portál 
darujme.sk; bankovým prevodom na 
účet IBAN SK 0900 0000 0050 3335 
7295. 

Sviečka za nenarodené deti 

» Margita Vanovčanová, Fórum života

06:00 Teleráno 08:30 Záme-
na manželiek 09:45 Oteckovia 10:45 Rodinné 
prípady 11:40 Kobra 11 13:40 FARMA 16:00 Rodin-
né prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 
Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPOR-
TOVÉ NOVINY 20:30 Susedia Sitkom MN 12 (SR) 
2019 P. Marcin, A. Kraus, Z. Tlučková, V. Ráková, 
M. Sládečková, D. Richterová. 21:25 FARMA 22:40 
Rodinné prípady 00:35 Kobra 11 01:35 FARMA 
02:55 Arrow 04:10 Rodinné prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 
10:40 EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 
12:45 TOP STAR 13:00 SÚDNA SIEŇ 14:05 SÚDNA 
SIEŇ 15:10 ZÁCHRANÁRI 16:00 NAŠI II. 30,31 17:30 
NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVO-
JA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO – PRE-
MIÉRA 21:45 INKOGNITO 23:00 Myšlienky vraha 
IV. 21,22 01:00 ZÁCHRANÁRI 01:50 KRIMI 02:20 
NOVINY TV JOJ 03:05 Profesionáli II. 29 

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy 
RTVS 08:40 Najkrajšie miesta na potápanie 09:10 
Rodina doktora Kleista 09:55 Nash Bridges 10:50 
Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dám-
sky klub 13:55 Folklorika 14:20 Druhá šanca 15:30 
Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Naj-
krajšie miesta na potápanie 16:55 Rodina doktora 
Kleista 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 
20:30 Boľšoj 22:35 Reportéri 23:10 Rapl 00:05 Pán 
Selfridge 00:55 Boľšoj 03:00 Dámsky klub 

06:00 Teleráno 08:30 Svokra 
09:35 Oteckovia 10:30 Rodinné prípady 11:30 
Kobra 11 13:40 FARMA 14:55 Policajné prípady 
16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE 
NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 
Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 PO-
ČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Sestričky 
Seriál o hrdinkách s jedinečným poslaním MN 15 
(SR) 2019 21:40 FARMA 22:55 Horná Dolná 00:10 
Kobra 11 02:10 FARMA 03:20 Arrow 04:55 TELEVÍZ-
NE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 
10:55 EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 
12:45 TOP STAR 13:00 SÚDNA SIEŇ 13:50 SÚDNA 
SIEŇ 15:00 POLICAJTI V AKCII 16:00 NAŠI II. 32,33 
17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO 
TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 ZA SKLOM 
III. 2 22:00 MINISTRI II. 22:35 Extrémni žgrloši III. 2 
23:00 Myšlienky vraha IV. 23,24 01:00 POLICAJTI 
V AKCII 01:55 KRIMI 02:25 NOVINY TV JOJ 

05:50 Správy RTVS „N“ 07:00 
Hurá do záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 
Najkrajšie miesta na potápanie 09:10 Rodina dok-
tora Kleista 09:55 Nash Bridges 10:50 Duel 11:15 5 
proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 
Folklorika 14:25 Druhá šanca 15:10 Slovenské hra-
dy objektívom 16:00 Správy RTVS 16:25 Najkrajšie 
miesta na potápanie 16:55 Rodina doktora Kleista 
17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 
S úsmevom po Slovensku 21:20 Stará škola 22:20 
Ponorka 23:20 Ray Donovan 00:20 Druhá šanca

06:00 Teleráno 08:30 Varte s 
nami 08:40 Zámena manželiek 09:55 Oteckovia 
10:55 Rodinné prípady 11:50 Kobra 11 13:50 FARMA 
15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 
Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVI-
NY 20:30 Extrémne premeny Slovensko - Dru-
há šanca na život 22:20 FARMA 23:20 Susedia 
00:10 Kobra 11 02:10 FARMA 03:05 Arrow 04:55 
TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:35 SÚDNA SIEŇ 
10:40 EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 
12:45 TOP STAR 13:00 SÚDNA SIEŇ 14:05 SÚDNA 
SIEŇ 15:10 ZÁCHRANÁRI 16:00 NAŠI II. 34,35 17:30 
NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVO-
JA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 DELUKSE 7 21:35 
ČAU, LUJZA! 22:35 Extrémni žgrloši III. 3 23:20 
Myšlienky vraha IV. 25,26/26 01:20 ZÁCHRANÁRI 
02:15 NOVINY TV JOJ 02:55 TOP STAR 

06:05 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Naj-
krajšie miesta na potápanie 09:10 Rodina dokto-
ra Kleista 10:00 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 11:20 
5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 
13:55 Folklorika 14:25 Druhá šanca 15:05 Sloven-
ské hrady objektívom 16:00 Správy RTVS 16:25 
Najkrajšie miesta na potápanie 16:55 Rodina 
doktora Kleista 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 
Správy RTVS 20:30 Odsúdený 22:15 Tajomné hory 
23:50 Stará škola 00:50 Druhá šanca 

06:00 Teleráno 08:30 Ex-
trémne premeny Slovensko - Druhá šanca na 
život 10:00 Oteckovia 11:00 Rodinné prípady 
11:55 Kobra 11 13:55 FARMA 15:05 Policajné prípa-
dy 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE 
NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 
Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČA-
SIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná 
Komediálny seriál MN 12 (SR) 2019 21:55 FARMA 
23:05 Sestričky II. 00:10 Kobra 11 02:15 FARMA 
03:15 Arrow 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 
EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 12:45 
TOP STAR 13:00 SÚDNA SIEŇ 14:05 SÚDNA SIEŇ 
15:00 POLICAJTI V AKCII 16:00 NAŠI II. 36,37 17:30 
NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVO-
JA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:50 
NA HRANE 22:20 SEDEM 23:20 Myšlienky vraha 
V. 1,2/23 01:20 POLICAJTI V AKCII 02:20 NOVINY TV 
JOJ 03:05 Profesionáli III. 1/30 

05:50 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Naj-
krajšie miesta na potápanie 09:10 Rodina dok-
tora Kleista 10:00 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 
11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 
14:25 Druhá šanca 16:00 Správy RTVS 16:25 Naj-
krajšie miesta na potápanie 16:55 Rodina dokto-
ra Kleista 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy 
RTVS 20:20 Kvalifikácia ME 2020 23:20 Neskoro 
večer 00:10 Druhá šanca 00:55 Zajtrajšie noviny 
01:40 Občan za dverami 02:05 Reportéri 

PONDELOK 7.10.2019
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 8.10.2019 STREDA 9.10.2019 ŠTVRTOK 10.10.2019

Príklady dobrej praxe
Krajší a lepší život v rámci komunity môžu 
obyvatelia obcí, občianske združenia, 
aktívne skupiny v  spolupráci so 
samosprávou zabezpečiť spoločnou 
dobrovoľnou prácou a finančne pomôcť k 
dobrej premene svojho okolia  prostred-
níctvom grantov.  
Obec Vinosady v spolupráci so Združením 
vinosadských vinohradníkov a  vinárov 
buduje vinohradnícky  náučný chodník s 
dĺžkou 4,0 km, ktorý zahŕňa 12 
informačných tabúľ. Tabule budú 
obsahovať texty a obrázky  o miestach  a 
historických faktoch  týkajúcich sa tradícií 
vinohradníctva a  vinárstva u  nás a  v 
blízkom okolí. Projekt realizujeme z 
dotácie z  dotačného programu BSK – 
dotačná schéma  Bratislavská regionálna 
schéma na podporu TURIZMU 2019. 
Obec Vinosady vďaka podpore Bratislav-
skej regionálnej dotačnej schémy na 
podporu ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A 
ROZVOJA VIDIEKA 2019 realizuje projekt:  
Komunitná záhrada pre obyvateľov 
Vinosad. Zanedbanú plochu za obecným 
úradom revitalizujeme na komunitnú 
záhradu  pre verejnosť, ktorá bude slúžiť 
na oddych a enviromentálne vzdelávanie 
pre verejnosť. 
Občianske združenie Dlhovekosť v 
spolupráci s  obcou Vinosady osadili 
Hmyzí hotel na včelárskom náučnom 
chodníku v lipovej aleji vo Vinosadoch. Na 
cyklotrase  medzi Modrou a  Vinosadmi 
sme v roku 2018 začali budovať včelársky 
náučný chodník, osadili sme 11náučných  
tabúľ a  lavičky, vysadili sme lipovú alej, 
pričom lipy sú rodovými stromami, rodiny, 
ktoré si strom zasadili,  sú zapísané  ako 

majitelia v  obecnej kronike. Hmyzí hotel 
slúži  ako  ochrana pre užitočný hmyz, 
mnohé druhy ak divé včely, bystrušky, 
lienky, čmele si ťažko nájdu úkryt v 
dnešných podmienkach jednodruhovo 
obrábaných  poľnohospodárskych 
plochách a  moderných záhradách. Tento 
projekt sme zrealizovali vďaka podpore z 
Malokarpatskej komunitnej nadácie 
RÉVIA. 
Vďaka podpore Bratislavského 
samosprávneho kraja – Individuálne 
dotácie 2019 občianske združenie 
Dlhovekosť vo Vinosadoch zrealizovalo 
projekt: Prírodná účebňa na výuku 
tradičných remesiel. V  priestoroch 
prírodnej učebne sa deti počas odbornej 
školskej exkurzie alebo počas letného 
tábora mohli venovať spracovaniu včelích 
projektov, spracovaniu vlny česaním, 
mykaním, pradením na kolovrátku, či 
tkaním na krosnách. 
V obci sa snažíme organizovať  podujatia, 
ktoré podporujú zachovávanie kultúrnych 
tradícií s  prezentáciou vinosadkých 
krojov, dychovej hudby Vinosadka, pri 
dobrom víne miestnych vinárov a 
gurmánskych špecialít:  Kvetná nedeľa, 
počas stavania mája v rámci kultúrneho 
programu si návštevníci mohli pozrieť 
dedinskú svadbu s  čepčením nevesty a 
odobierkou mládenca a ďalšie podujatia 
-  Jánska vatra, Vatra k  75. výročiu SNP, 
Dedinská zabíjačka vo Vinosadoch, za 
podporu ďakujeme Bratislavskému 
samosprávnemu kraju, Participatívny 
rozpočet 2019. 

Mgr. Ivana JURÁČKOVÁ,
starostka Obce Vinosady

Nie neskutočne skvelé, 
ale úžasné, ohromujúce, vynikajúce.

Slovenčina naša
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Nie vezmi 
na to jed, ale spoľahni sa.

Slovenčina naša

51
-0
24
0

PREDAJŇA: PEZINOK, Silvanová 2/A
                           tel./fax: 033/645 31 61, 0918 620 835, e-mail: absol@absol.sk

www.absol.sk
PREDAJ A

S INŠTALA NÝM MATERIÁLOM

U nás nájdete rôzne druhy kotlov! Bližšie info na predajni.ájd t ô d h k tl ! Bližši i

jesenn
á

akcia
... kotle VIESSMANN a radiátory KORADO

za fantastické
ceny

ZABEZPEČUJEME montáž kotlov

Pripravte sa na zimu ...

ZABEZPEČ

www.absol.sk
PREDAJŇA

S INŠTALAČNÝM MATERIÁLOM

PREDAJŇA PRESŤAHOVANÁ:
PEZINOK, ul. Šenkvická 14/U,  0918 620 835, e-mail: absol@absol.sk
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PEZINOK, ul. Šenkvická 14/U
 0918 620 835, e-mail: absol@absol.sk, www.absol.sk
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Slovenská Gra�a a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygra�ckého priemyslu

PRIJME IHNEĎ
ROBOTNÍKOV výroby, expedície a lisovne

NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV -

MECHANIKA
STROJNÍKA
SKLADNÍKOV
ELEKTRONIKOV

Požiadavky:

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@gra�a.sk,  www.gra�a.sk 

Mzda od 820 € - 1 100 €

0905 593 810
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06:00 Teleráno 08:30 Sladká 
výzva 08:40 Zámena manželiek 09:55 Oteckovia 
10:55 Rodinné prípady 11:45 Kobra 11 13:45 FARMA 
15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 
Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 
20:30 FARMA Západ vs. Východ, kto z farmárov 
získa výhru 75 000 €? MN 12 22:45 Špecialista 
kčný film MN 15 (USA) 1994 01:00 Kobra 11 02:00 
FARMA 03:55 Arrow  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 
10:40 EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 
12:45 TOP STAR 13:00 SÚDNA SIEŇ 14:05 SÚDNA 
SIEŇ 15:10 ZÁCHRANÁRI 16:00 NAŠI II. 38,39 17:30 
NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 
19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Predtým ako 
som ťa spoznala 23:00 Slepý 01:20 Creed 03:55 
MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 04:55 NOVI-
NY TV JOJ  

05:50 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Najkraj-
šie miesta na potápanie 09:05 Rodina doktora Kle-
ista 09:55 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 11:20 5 proti 
5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Druhá 
šanca 15:10 Slovenské hrady objektívom 16:00 
Správy RTVS 16:25 Najkrajšie miesta na potápanie 
16:55 Rodina doktora Kleista 17:45 Duel 18:20 5 
proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Milujem Slovensko 
21:55 V dobrej spoločnosti 22:30 Cestou necestou 
23:00 Nepodplatiteľní 00:55 Druhá šanca 

05:10 Policajné prípady 
06:00 TELEVÍZNE NOVINY 07:05 Zajac Bugs a 
priatelia 07:35 Tom a Jerry 08:40 Enderova hra 
10:50 Rezistencia 13:20 Tvoja tvár znie povedo-
me 16:15 Ako ukradnúť nevestu 18:20 Smotán-
ka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Posledné zúčtova-
nie Akčný film MN 15 (USA) 2018 P. Brosnan, D. 
Bautista, R. Stevenson. 22:40 Živý terč 2 00:55 
Posledné zúčtovanie 02:50 Živý terč 2 04:30 
Policajné prípady  

05:45 KRIMI 06:15 NOVINY TV 
JOJ 07:05 SpongeBob v nohaviciach VIII. 7 07:35 
Labková patrola  I. 5 08:00 PRÁZDNINY II. 1,2/10 
10:30 NAŠI I. 3,4 11:50 MILÁČIKOVO 12:30 ČESKO 
SLOVENSKO MÁ TALENT 14:15 Stratený svet: Jurský 
park 16:55 Ja, zloduch 2 19:00 KRIMI 19:30 NOVI-
NY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 
20:35 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT Slovensko-
-česká súťažno-zábavná šou. MN 12 2019 22:00 
HROBÁRI 2 22:40 TAKE ME OUT 01:05 Zack a Miri 
točia porno 03:20 Vírus 1.0  

05:50 Správy RTVS „N“ 07:15 
Včielka Maja 08:05 Levia stráž 08:55 Trpaslíci 
09:20 Daj si čas 09:55 Merlin 10:40 Hore a dole 
po Hodvábnej ceste 11:30 On air 11:55 Záhady 
tela 13:00 Milujem Slovensko 14:30 Grand hotel 
15:55 Poirot: Zmiznutie pána Davenheima 16:50 
Fetiše socializmu 17:50 Cestou necestou 18:25 
Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 
20:30 Záhady tela 21:25 Neskoro večer 22:20 3 
pódiá 23:10 Fetiše socializmu 23:40 S úsmevom 
po Slovensku 00:30 Grand hotel 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:05 Zajac Bugs a priatelia 07:35 Tom a Jerry 
07:50 Cesta k víťazstvu 09:55 Transformers 
13:00 Na telo 13:30 Nepriestrelný mních 15:55 
Horná Dolná 17:10 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NO-
VINY 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Tvoja tvár 
znie povedome Šou, v ktorej môžete byť kým-
koľvek! Osem známych slovenských osobností v 
koži svetoznámych interpretov. Moderuje Martin 
Nikodým. MN 12 23:10 Ako ukradnúť nevestu 
01:25 Rezistencia 03:25 Ako ukradnúť nevestu

05:05 NAŠI I. 4 05:35 KRIMI 
06:10 NOVINY TV JOJ 07:05 SpongeBob v noha-
viciach VIII. 8 07:35 Labková patrola  I. 6 08:00 
Ja, zloduch 2 10:05 Knight Rider 4 11:00 Predtým 
ako som ťa spoznala 13:35 Kuriér 3 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 Fakjú, pán pro-
fesor 3 Nemecká komédia. MN 15 2017 23:20 
Krvavý obchod 01:30 Bláznovstvo 03:25 KRIMI 
03:50 NA CHALUPE  

05:30 Správy RTVS „N“ 07:10 
Včielka Maja 08:00 Levia stráž 08:25 Zázračný 
ateliér 08:50 Táraninky 09:05 Kriminálka 5.C 09:40 
Autosalón 10:05 Otvorené nebo 11:00 Slovensko v 
obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 
13:00 Občan za dverami 13:35 Poirot: Dvojitý dôkaz 
14:25 Poirot: Cornwolská záhada 15:15 V dobrej spo-
ločnosti 15:50 Biele slnko púšte 17:15 Bud Bindi 17:45 
Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 
19:00 Správy RTVS 20:25 Futbal 23:20 Poirot: Dvoji-
tý dôkaz 00:10 Poirot: Cornwolská záhada 

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 11.10.2019 SOBOTA 12.10.2019 NEDEĽA 13.10.2019
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP 
NA SOBOTNÝ 

VEČER

12.10.2019 20:30  
POSLEDNÉ 

ZÚČTOVANIE

Vykurovacia sezóna sa tento rok za-
čala o čosi skôr, ako sme boli zvyk-
nutí. A to celkom razantne. Ranné 
mrazy hovoria samé za seba.

Teplo v našich domovoch však potre-
bujeme. Zopakujme si, aké je zdravé, no 
stále ešte racionálne teplo. S možnou 
odchýlkou plus mínus tri stupne sa za 
vhodnú teplotu v obytných priestoroch 
považuje 21 stupňov Celzia. V kúpeľni 
je to 24 stupňov, v kuchyni a na toale-
te naopak, stačí aj menej, najviac 20. 
Predsieň sa má uspokojiť s pätnástimi 
stupňami. Samozrejme, nie je celkom 
jednoduché regulovať teplotu tak, aby 
zodpovedala týmto odporúčaniam. Dá 
sa to však dosiahnuť.

Na reguláciu celkového spotrebo-
vaného tepla však nestačia iba ventily 
na radiátoroch. Ak napríklad v lete 
používame na okenných sklách (plo-
chách) slnečné clony, v zime sú nee-
konomické. Ak je obydlie orientované 
napríklad na „východozápad“, tak aj v 
mrazivých dňoch, ak je dostatok slnka, 
nepotrebuje veľké tepelné príkony.

V zimnom období – na rozdiel od 
leta – meníme aj spôsob vetrania. Ne-
vetráme priebežne, napríklad sklope-
ným oknom, ale nárazovo, rýchlym 
vetraním miestnosti. Mimochodom, 

energeticky úsporné stavby a byty 
majú až o 50 percent nižšiu spotrebu 
energie ako tie „bežné“. Potom, vašu 
spotrebu tepla výrazne ovplyvní aj spô-
sob, akým máte zariadený byt či dom. 
Ak máte pred radiátormi ešte záclony, 
či nebodaj nábytok – často napríklad 
sedačky – určite potrebujete na na aku-
mulovanie potrebného tepla v miest-
nosti oveľa viac energie.

Majitelia rodinných domov by si 
pred sezónou mali dať skontrolovať 
kotol. Aj keď hreje, funguje napohľad 
dobre, môže sa strácať teplo, alebo nej-
de efektívne. Zavolajte si odborníka, 
aby vám ho prekontroloval, vyčistil, 
povysával a umyl jeho jednotlivé časti.

Občas sa tiež stáva, že teplo uniká 
cez poschodie a zle utesnenú povalu. 
Myslite preto aj na dobrú izoláciu. 

Ešte jeden poznatok na záver. Zní-
ženie teploty v byte o 1 ° C predstavuje 
asi 6-percentnú úsporu nákladov na 
teplo. V praxi to znamená, že ak spot-
rebiteľ zníži teplotu v miestnosti z 23 °C 
na 20 °C, môže ušetriť približne 18 per-
cent nákladov na vykurovanie. Takáto 
regulácia sa dá využiť napríklad počas 
neprítomnosti ľudí v byte. Teplotu stačí 
nastaviť na asi 16 až 17 °C.

Teplo môžeme mať aj lacnejšie

» red

Klasický jesenný podvečer, stmieva 
sa, vozovka je mokrá. Hučí sanitka, 
za ňou druhá. Idú si po prvé obete 
jesenného motoristického nerozu-
mu.

Starší manželský pár ide z večernej 
bohoslužby. Cez vyznačený a dokonca 
nedávno nanovo prefarbený priechod 
pre chodcov. Skončí s ťažkými zrane-
niami v nemocnici. Skolil ich vodič 
osobného auta. Uprostred obce. Man-
želom želám uzdravenie, čo najvrúc-
nejšie! 

Jeseň, prítmie, mazľavé usmoklené 
mokro. Na mnohých, najmä starších 
vozidlách sú staré letné pneumatiky, 
niekoľkoročné, tvrdé „ako štolverk“. 
Na ceste je popršaný prach, kašovité 
rozjazdené lístie, v skorých ranných 
hodinách už aj námraza. Veď sa ešte 
nesolí, ale mrzne už naozaj výrazne. 
Teda, minimálne pred týždňom ráno 
prituhovalo ako po Dušičkách.

Je na čase, milí motoristi, uvedo-
miť si, že sa zmenilo ročné obdobie, že 
je jeseň a taktiež je dobré nejak koneč-
ne pochopiť, že fyzikálne zákony platia 
bez ohľadu na značku vozidla či (ne)
skúsenosť jeho vodiča.

Dni sú už veľmi krátke a viditeľ-
nosť aj počas tej krátkej doby je naozaj 
mizerná. Hoci platí celoročná povin-
nosť mať aj denné osvetlenie, neraz 
ani to počas dňa nestačí a je potrebné 
prepnúť na osvetlenie, ktoré cestný 

zákon nariaďuje počas zníženej vidi-
teľnosti. Mimochodom, kedy naposle-
dy ste si dali skontrolovať funkčnosť a 
správne nastavenie svetiel? Na posled-
nej „estékáčke“ pred dvomi rokmi, ale-
bo ešte nikdy?

Jeseň je pre motoristu predzvesť 
zimy. Za starých čias motoristické ča-
sopisy pripomínali vodičom riziko 
namrznutej vozovky na môstikoch, v 
zatienených lesných úsekoch. Pripo-
mínali potrebu správneho tlakovania 
pneumatík, ktoré výrazne ovplyvní 
stabilitu vozidla. Pripomínali nevy-
hnutnosť kvalitných funkčných tlmi-
čov. A mnoho mnoho ďalších užitoč-
ných rád. Dnes si nanajvýš prečítame 
pocity motoristického novinára, ako 
mu je príjemne v limuzíne, na ktorú 
bežný občan nezarobí ani za desať ži-
votov.

Lenže, naozaj máme iba ten jeden. 
Takže – milí vodiči, hlavne rozum!

Vodiči, hlavne rozum!

» red

MÁTE autoservis, pneuservis, autobazár?
PREDÁVATE autá, motorky, náhradné diely?
DAJTE o sebe vedieť!  inzercia: 0905 963 035, 0905 593 810
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Nie mimo misu, 
ale nepodstatné, irelevantné.

Slovenčina naša
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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

83
-0

37
2

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.

Firma EBA, s.r.o.
podnikajúca v odpadovom
hospodárstve prijme do TPP:

                        vedúceho prevádzky v Pezinku
Náplň práce:  komplexné riadenie prevádzky, logistika
                       dopravy, opráv, údržby, riadenie výrobných
                       aktivít, riadenie príjmu-vývozu odpadov
Podmienky:  SŠ, VŠ, prax v oblasti odpadov, VP sk. B
Nástup:  možný ihneď

Životopisy zasielať: sekretariat@eba.sk
Viac info: 0918 734 962
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Ponúkame Ti príležitosť stať sa členom nášho tímu.

PONGRATZ s.r.o., Dolná 2066, 900 01 MODRA, okr. PEZINOK

INFORMÁCIE O PRÁCI
0905 44 81 83

v.berkovic@pongratz.sk

Rozširujeme rady našich spolupracovníkov a prijmeme:

Základná mzda od 650,-EUR
Hrubá mzda    od 1.000,-EUR

OPERÁTOROV CNC strojov a ZVÁRAČOVOPERÁTOROV CNC strojov a ZVÁRAČOV

príjme do pracovného pomeru
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OŠETROVATEĽA HYDINY
na farmu ČASTÁ

NÁPLŇ PRÁCE: kompletná starostlivosť o kŕdeľ hydiny
POŽIADAVKY: 
- samostatnosť, flexibilita, zodpovedný prístup k práci
- svedomité plnenie príkazov nadriadeného pracovníka
PONÚKAME:
- práca v prosperujúcej spoločnosti
- prídel hydiny a vajec za výhodné zamestnanecké ceny
- výhodné platové podmienky
- odmeny za neabsenciu
- vernostné odmeny
- príspevok na stravovanie
- odmena za ukončený turnus
- odmena za podostielku
TERMÍN NÁSTUPU DO PRÁCE:  ihneď
PRACOVNO � PRÁVNY VZŤAH:  hlavný pracovný pomer 
PLAT:  550 € + odmeny* 
                (priemerný plat za rok 2018 sa pohyboval na úrovni 770€/mes.)

Kontakt pre záujemcov: telefón: 0901 905 523
                                               e-mail: kurtisova@machhydina.sk

*(so špecifikáciou hodnotiacich kritérií bude záujemca oboznámený pri pracovnom pohovore)
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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

pezinsko@regionpress.sk
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PRÍJMEME

0905 915 298

* ČAŠNÍKA/�ČKU
    v Častej

* UPRATOVAČKU
    na 1 hod. denne
    v Pezinku
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- oddĺženie úverov
- zastavíme dražby
- zastavíme zrážky zo mzdy

0905 742 924
0908 984 147
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

34
-0
18
1

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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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku - aj muži!

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku

r r r k Č rv kríž
máme stále dostatok ponúk

-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

0944 556 070, 0944 113 140
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PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091

MZDA OD 850 € 
DO 1300€

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ - KAROSÁR
HORIZONTÁR  A INÉ ....
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PRÁCA V ČR

WWW.KONSTRUKTER.SK

KONŠTRUKTER
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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%


