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Týždenne do 18 210 domácností

STAVEBNÁ FIRMA REALIZUJE

ໄ0904 097 200

51-0057

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

aj na splátky

Jazyková škola SIDDHIS

໐ PRERÁBKY

LEGAS AUTO s.r.o.

(aj dôchodcu)

hľadáme

AUTOMECHANIKA do autoservisu

PONÚKAME:
600-700 €/mes.
51-0211

45-0027

David JANAS

v Častej

Blíži sa Êas STUŽKOVÝCH!
AKCIA na slávnostný úþes a líþenie.

* UPRATOVAČKU

OKIEN

... navštívte náš salón ...

na 1 hod. denne
v Pezinku

51-0206

Na Bielenisku 4, PEZINOK

0905 915 298

24-0019

51-0211

KADERNÍCTVO

PRÍJMEME
* ČAŠNÍKA/�ČKU

Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov

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

24-0102

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

info na:

0918 824 262

0903 791 159

94-0091-1

02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

PRACOVNÍKA
do skladu

JeDĖa
to 28.
už 10
rokov,
októbra
2019
þouplynie
si nás13porokov,
tragickej
þo
si nás ponavždy
tragickej
nehode
opustil.
nehode
navždymladý
opustil.
Bol
si úžasný
“Bol
si
úžasný
mladý
þlovek, a mali sme ġa
þlovek, radi.
a mali sme ġa
MaĢko
MaĢko radi.”
Nezabúdame.

(v priestoroch Kaderníctva Vlások)

EXKLUZÍVNA VLASOVÁ KOZMETIKA

0915 897 483

MIMORIADNA PONUKA
Kvalitné bezpečnostné dvere vyrobené na Slovensku
- v 2. bezpečnostnej triede za

929€ - v 3. bezpečnostnej triede za 999€

info: 0948 066 146

lock@lock.sk

Akcia platí LEN pre predajne LOCK service do 15.11.2019.

Pezinok - Bratislavská 56

Bratislava - Miletičova 67

PREDAJ • SERVIS • PORADENSTVO

PK19-42
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Bezpečnostné dvere a uzamykacie systémy

ROZUMIEME BEZPEČNOSTI

24 0006
24�0006

24-0006

Nezabúdame.
Vedenie Celox,
Celox, Viniþné
Vedenie
Viniþnéé

predaj - montáž - servis
Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA

prijme do TPP

51-0057

0903 818 222

Najlepší výber KOTLOV

Firma Celox Viničné

« Klampiarstvo
« PokrývaÜstvo
« Izolácie striech

51-0052

0910 736 722

martin.juras35@gmail.com

51-0198

20 ročná prax
individuálny kurz 8€/45 min.
skupinový kurz: 3€/45 min.
51-0183

ང0905 83 64 38

kurzy nemeckého jazyka
pre deti, mládež a dospelých
individuálne a skupinové

24-0101

bytových jadier
໐ Maľby � Stierky
໐ Obklady � Dlažby
໐ Kúpelne � Sanita
໐ Hodinový manžel

POLITICKÁ INZERCIA, služby
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Čas pavučín
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pezinsko@regionpress.sk

litici už preventívne likvidujú aj samých
seba, ako prípadnú povolebnú konkurenciu. V najrôznejších mediálnych debatách ukazujú, ako sa nenávidia, v lepšom prípade neznesú, ako nie sú schopní
spolupracovať na výkone moci, danej im
vo voľbách občanmi. Je až príliš nebezpečne naivné – áno, hlúpe v preklade
– myslieť si, že ich po voľbách budeme
zaujímať my, občania. Naše problémy,
problémy rozvoja nášho štátu, jeho ekonomiky, vedy, zdravotníctva, školstva,
kultúry, prírody. Rýchlo si rozdeliť funkcie, vyhádať si svoje posty, z ich titulu
svoj kúsok moci a svoj súkromný ekonomický Klondike, miestečko, kde rozpútajú novú slovenskú zlatú horúčku.
Je dobré nechať sa unášať. Aj snami.
Ale mali by to byť z našej voličskej strany
sny o spravodlivosti, o štáte práva, rovnosti šancí, o delegovanom výkone moci
a správy štátu, o demokracii
ako takej. Inak skončíme zas na ďalšie volebné
obdobie iba ako korisť.
Chyba sa môže stať, raz,
dvakrát. Ale viackrát ju
opakujú iba hlupáci,
nemyslíte?

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

0907 887 056

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

PUR ZATEPLENIE.sk

zateplenie striekanou pur penou

0915 399 662

PK19-42

51-0205

Začali lietať. Neviem, či ste si všimli,
aj pavučiny lietajú „vzpriamene“.
Bude to zrejme tým, že majú svojich
pasažierov – pavúčiky, ktorí v súlade s gravitačným zákonom visia na
spodnej časti vlákna a nechajú sa
unášať neznámo kam.
Ak bolo „babie leto“ skromné a trvalo
iba týždeň, uzriete ich zas až niekedy v
apríli. Na jar sa tieto pavúčie lety totiž
opakujú.
Pavučina, spleť pavúčích vlákien,
symbolizuje v ľudských predstavách
pascu. Korisť sa do nej zachytí, zapletie
a už ju sieť nepustí. Vo vhodnom čase ju
pavúk vysaje a nevyužiteľné zvyšky potom nechá buď bez povšimnutia, alebo,
odhodí ako čosi zbytočné, obťažujúce.
Naša politická predvolebná jeseň je
podobná. Začali lietať návnady a čaká
sa na novú korisť. Politici splietajú pavučiny, v ktorej chcú nachytať čo najviac
voličských hlasov. Aby potom, neskôr,
vo vhodnom čase, svoju korisť vysali a
odhodili. Občana a jeho každodenné trápenia, starosti a boje o takmer holý život.
A už len vládnuť, veď sa nám pár týždňov
venovali a to nám musí stačiť najmenej
ďalšie štyri roky.
Politici vravia o koalíciách, o tom,
ktorá má akú šancu dostať sa k moci, po-

15/10/2019 17:52

Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
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POLITICKÁ INZERCIA, služby

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Vezmem do prenájmu garáž na Bernolákovej ul. alebo Za hradbami v PK, 0911
540 550.
»Prenajmem 2-izb. byt v
úplnom centre PK vhodný
pre 2 dve osoby - samostatné izby. Info 0905 406
016.
»V centre PK dám do prenájmu 1 izb. byt, 0908 757 154.
»Vezmem do prenajmu rd v
PK okolie do 600eur 0904
108 177.

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
»Predám ornú pôdu v Budmericiach O9O2 192 512.

07 REALITY / iné
»Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt 35 km od Bratislavy. Tel. 0903 765 606.
»Kúpim dom na Bernolákovej ul. v PK, 0911 540 550.

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC

Chcete si
podať
inzerát?

ťou systému, ktorý tu vytvoril skorumpovaný Smer.
Za dva dni po nahrávke Kočner Trnka prišla do médií nahrávka z kauzy
Gorila. Nahrávka, o ktorej doteraz Fico,
Haščák a spol. tvrdili, že neexistuje ...
ale zrazu je nahrávka v plnej kráse je
na svete. Nádherne je z nej zrejmé, ako
majiteľ Penty korumpoval (podplácal)
politikov z SDKÚ, KDH, od Bugára, či z
ANO. Rovnako je v nej kvantum dôkazov o skorumpovanosti strany Smer.
... avšak nám sa po jej vypočutí
podarilo nájsť kľúčový dôkaz (ktorý
niekto „záhadne“ vymazal z prepisu,
ktorý je už 8 rokov známy!), kde sa Fico
priznáva k tomu, že financoval Smer
nelegálnymi stovkami miliónov korún,
ktoré vôbec nepriznal do účtovníctva.
Doslova na nahrávke hovorí, že Flašík
vybral od sponzorov nelegálnych 250
miliónov korún, ale Ficovi do čiernej
kasy v Smere dal len 170 a 80 miliónov
si nechal ... a Pellegrinimu to vôbec nevadí a
ide tomuto skorumpovanému podvodníkovi robiť garde na
kandidátku Smeru.
Prečo? Lebo Pellegrini 19 rokov Ficovi
verne slúžil a zrejme
o všetkých podvodoch vedel.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Vtipy
týždňa
» Píše sa rok 1985. Dvaja

• UPRATOVANIE
• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

0908 437 079

52-0008-1

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim havarované alebo
motoricky poškodené auto,
motocykel. 0905 218 938.

V jeden týždeň
boli
zverejnené
dve kľúčové nahrávky. 90 minút
rozhovoru Kočner
- Trnka a 39 hodín
Gorila. Nahrávka
Kočner - Trnka je
nádherným dôkazom o tom, ako mafián úkoluje generálneho prokurátora a
správa sa k nemu ako k svojmu podriadenému. Bavia sa o tom, ako vyberali
spoločne úplatky za rôzne kauzy, kde
Trnka ako najmocnejší muž prokuratúry zastavil trestné stíhania páchateľov.
Padajú zmienky o miliónoch eur, ktoré
takto vyberali za trestné stíhanie na
mieru podľa vôle mafie. Desať rokov s
mafiou bojujem a tušil som, že takéto
niečo sa deje za zatvorenými dverami,
ale toto je príliš aj na môj žalúdok ... a
ako povedal jeden autor detektívok, to,
čo tam zaznelo, by ani sám nenapísal
do scenára detektívky, lebo by to čitatelia považovali za nemožné.
V tejto súvislosti stojí za zmienku
zrejme len jediná otázka - prečo je Trnka stále na slobode? Prečo nie je už skoro rok vo väzbe a nebola u neho vykonaná domová prehliadka? Zrejme preto,
že Jaromír Čižnár - súčasný generálny
prokurátor - sladúčko spinká - hoci nám
všetkým sľúbil rozpútať peklo. Inak povedané - miesto razantného tlaku na
vyvodenie spravodlivosti, Čižnár sa len
nezaujato prizerá. Prečo? Lebo je súčas-

ING. KUBAŠKA
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01 AUTO-MOTO / predaj

Mafia nám ukradla Slovensko

chlapci idú po Červenom
námestí a zrazu sa pred
nimi otvorí kanál, z ktorého
vystrčí hlavu starý vysušený dedko a pýta sa:
- Chlapci, už sa skončila
vojna? Chlapci si z neho
vystrelia:
- Nie, ešte nie. Dedo si
smutne vzdychne:
- Do šľaka aj s tým Napoleonom – a zalezie späť

» Čo znamená, keď nejaký

politik povie, že sme všetci
na jednej lodi?
- Že on chce robiť kapitána
a my máme veslovať!

» Aký je rozdiel medzi zjavením a zázrakom?
Zjavenie by bolo, keby sa
vo vláde zjavil Duch Svätý a
povedal im, že to robia zle.
Zázrak by bol, keby na to
prišli sami.

PALIVOVÉ
DREVO

» - Prečo dnes už nevešajú
zbojníkov za jedno rebro?
- Pretože sú takí vypasení,
že to rebro na nich nemožno nájsť.

POLIENKA aj GUĽATINA

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!
0917 649 213

» - Čo je najzaujímavejšie
na politikovi?
- Že vie zamrznúť na teplom mieste ...

VÝVOZ ODPADU
KONTAJNERMI

» Čo majú spoločné komáre a politici? Pijú nám krv.

PREDAJ � ŠTRK
PIESOK � MAKADAM

» Vďaka našej vláde budeme pracovať do konca
života. Vďaka nášmu zdravotníctvu to nebude tak
dlho...

0911 938 839

24-0090

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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»

O korupcii vo vláde sa
zásadne vždy hovorí v minulom čase.

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

» Chytí rybár zlatú rybku
a tá mu sľúbi za slobodu
splnenie jedného želania.
Rybár: Chcem žiť večne.
Rybka: Bohužiaľ, toto je jediné želanie, ktoré Ti splniť
nemôžem. Praj si čokoľvek
iné. Rybár: Dobre, tak chcem umrieť až na Slovensku prestanú politici kradnúť. Rybka: Ty prešibanec
jeden !!!

Príklad:
RP PK 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, PK zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

» Ako sa začína privatizačná rozprávka? Kde bolo,
tam nebude...
»

Päť zásad politického
úspechu 1. Nemysli! 2. Ak
myslíš, nehovor! 3. Ak myslíš a hovoríš, tak nepíš! 4. Ak
myslíš, hovoríš a píšeš, tak
sa nepodpisuj! 5. Ak myslíš,
hovoríš, píšeš a podpisuješ,
tak sa nečuduj!

» redakcia

PK19-42
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kultúra
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Výstava Slovenského národného múzea,
Národopisného múzea vo Viedni a mesta Marchegg

Pozývame na cestu odhaľovania pokladov na výstave v kaštieli Marchegg
do 15. novembra 2019
Výstava, katalóg a lektorský sprievod v slovenskom a nemeckom jazyku
www.schloss.marchegg.at

51-0213

www.snm.sk

PK19-42
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právnik radí / služby

»Dam do prenajmu zadarmo 13 ar. vinohrad. 0940
323 210.

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu. Tel. 0907
374 235.
»Kúpim rôzne starožitnosti
aj v poškodenom stave. Tel.:
0903 753 758.
»Kupim ludové kroje 0902
708 047.

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
SPOMIENKY
»“Odišiel si tíško, a niet Ťa
medzi nami, v srdciach našich žiješ spomienkami.“
Dňa 19.10.2019 sme si pripomenuli nedožité 95. narodeniny nášho drahého
Jána Čarnogurského. Kto
ste ho poznali, venujte mu
prosím tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
dcéra Mária s rodinou a
ostatná rodina.

Podanie trestného oznámenia
Podstatnou úlohou trestného práva
v právnom poriadku Slovenskej republiky je ochrana spoločnosti a jednotlivca pred trestnými činmi, teda pred
činmi, ktoré sú spoločensky nežiadúcim správaním, a ktoré porušujú alebo
ohrozujú záujmy spoločnosti resp. jednotlivca.
O spáchaní trestného činu, alebo o podozrení, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu, pokusu alebo príprave sa môžu
dozvedieť predovšetkým tie subjekty,
ktorých úlohou je trestnú činnosť odhaľovať alebo jej zamedzovať. Podozrenie, že
mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu,
prípadne k niektorému z jeho vývinových
štádií však môže mať aj jednotlivec, bežný
človek. Každý z týchto osôb, či už ide o štátny orgán alebo o jednotlivca, má zákonnú
povinnosť takéto svoje zistenie bez meškania oznámiť orgánom činným v trestnom
konaní. Tie sú povinné ho prijať, preveriť,
vyhodnotiť a rozhodnúť o ňom.
Trestné oznámenie sa podáva orgánom činným v trestnom konaní, teda
prokurátorovi alebo policajtovi. Možno
ho urobiť písomne, ústne do zápisnice,
telegraficky, telefaxom, elektronickými
prostriedkami podpísané so zaručeným
elektronickým podpisom alebo bez zaručeného elektronického podpisu. Podanie
urobené telegraficky, telefaxom alebo
elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu treba potvrdiť písomne alebo ústne do zápisnice
do troch pracovných dní. Obsahové nále-

OC PLUS, PEZINOK

žitosti trestného oznámenia zákon bližšie
neupravuje, v dôsledku čoho je na samotnom oznamovateľovi aké skutočnosti
v ňom uvedie. Oznamovateľom uvádzané
skutočnosti by však mali aspoň v hrubých
rysoch opisovať a poukazovať na skutočnosti, z ktorých možno vyvodiť záver, že
došlo ku konaniu, o ktorom sa oznamovateľ domnieva, že je trestným činom. Oznamovateľ nie je povinný oznámený skutok
právne kvalifikovať. Právna kvalifikácia
skutku je úlohou orgánov činných v trestnom konaní. Okrem opisu skutku môže
oznamovateľ v oznámení uviesť aj údaje
osoby, o ktorej sa domnieva, že spáchala
skutok a zároveň aj dôvody, z ktorých jeho
podozrenie voči tejto osobe pramení. Ďalej
môže oznamovateľ uviesť aj údaje o poškodenom či údaje prípadných svedkov.
Oznamovateľ by mal označiť orgán činný
v trestnom konaní, ktorému je oznámenie
určené a uviesť aj svoje identifikačné údaje. Po podaní oznámenia nasleduje proces, v ktorom zo strany orgánov činných
v trestnom konaní dochádza k preverovaniu tvrdení obsiahnutých v podnete so
zameraním na zistenie toho, či skutočne
došlo alebo naopak nedošlo k spáchaniu
trestného činu.

po-pia: 10.00-18.00
so: 9.00-13.00
0944 444 349, 033/647 74 63
www.laco-odevy.sk

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

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

OZETA neo

NOVINK
Slovenské obleky OZETA neo
51-0018
51-0009

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

ODVOZ ODPADU KONTAJNERMI
stavebný ો bio ો komunálny ો zmiešaný

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM
DOVOZ: štrk • piesok • makadam • zemina

0917 373 326
» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

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

0905 593 810

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

Chcete si
podať
inzerát?

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

JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%
www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0054

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

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, PK zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

PK19-42
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www.pemont.sk

24-0035
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politická inzercia, gastro
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SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii

rokov

NOVEMBER 89

2

Vojna a mier v oblastiach, kde sa žilo v „pokoji“
Rok 1989 si spájame s víťazstvom slobody nad komunizmom. Priniesol nám tiež nevídanú prosperitu a stabilitu.
Stredná Európa je dnes pokojná a bez konfliktov; rozpočty na obranu a veľkosti ozbrojených
síl u väčšiny našich susedov klesli na zlomok
toho, čo bývali za studenej vojny. Ešte krátko po
rozdelení Československa malo Slovensko 53 tisíc
vojakov, dnes máme o dve tretiny menej.

Zabudnuté boje o pokoj

Niekoľko týždňov po 17. novembri 1989
boli obrazovky našich televízií plné streľby.
Garantmi pravidiel a stability
V Rumunsku sa bezpečnostné sily blízke
je dnes pre nás Európska únia a
prezidentovi Nicolae Ceausescovi pokúsili
zvrátiť demokratickú revolúciu silou. Až priame
Severoatlantická aliancia, vďaka ktorým
nasadenie armády prelomilo ich odpor. Počty
platí, že veľké štáty v Európe si zväčša riešia
mŕtvych sa odhadujú na 700 až 1200, vrátane
spory s menšími mierovou cestou.
rumunského diktátora a jeho manželky Eleny.
Bez týchto dvoch inštitúcií by Európa bola
V skutočnosti však nebolo násilie v Rumunsku
oveľa menej príjemným miestom na život,
prvým, ktoré bolo spustené kolapsom
ako dnes je.
komunistického bloku. Táto smutná česť patrí
vojne medzi Arménskom a Azerbajdžanom
(vtedy ešte dvoma republikami Sovietskeho ■ Zhubné dedičstvo boľševikov
zväzu), ktorá vypukla už v r. 1988. Vojna v menej
Prečo zrazu toľko násilia? Časté vysvetlenie je,
intenzívnej forme tam pokračuje dodnes (!) a že komunizmus držal pod pokrievkou rôzne nakaždý rok pri prestrelkách umiera niekoľko ľudí. cionalistické vášne, ktoré sa odtrhli z reťaze, keď
Sovieti poľavili kontrolu. To však bagatelizuje
■ Štvrť milióna obetí
zhubnú úlohu samotných komunistov. Tí zasiali
Začiatkom 90-tych rokov už to išlo ako na semiačka budúcich vojen ešte za hlbokej totality.
bežiacom páse: občianske vojny v Gruzínsku Obzvlášť Stalin bol veľký manipulátor, ktorý
(1991-93), v Tadžikistane (1992-97), konflikt v vládol metódou rozdeľuj a panuj. V jeho časoch

Frézovanie

mal Sovietsky zväz rôzne republiky s mnohými
národnosťami. Svoju moc si upevnil tak, že poprekresľoval hranice a popresúval celé národy.
Do pár rokov však bol každý s každým rozhádaný
a všetci sa obracali na Stalina v Moskve, aby sa
ich zastal a aby ich bránil.

■

Násilie hrozí stále

Väčšina bojov sa odohrala dávno a ďaleko
od nás, ale jedno poučenie z nich je dodnes aj
pre Slovensko aktuálne. Mier nesmieme brať za
samozrejmosť, lebo všetky krajiny sú za určitých
okolností schopné násilia. Garantmi pravidiel a stability sú dnes pre nás Európska únia
a Severoatlantická aliancia, vďaka ktorým platí,
že veľké štáty v Európe si zväčša riešia spory
s menšími mierovou cestou. Bez týchto dvoch
inštitúcií by Európa bola oveľa menej príjemným
miestom na život, ako dnes je.
Tomáš Valášek

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

VLHNE VÁM DOM?

komínov

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

0902 416 560
0910 322 544 www.dombezvlhkosti.sk

PLYN
KÚRENIE
VODA

ZĽAVAEZ
15-0004

ER

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

0903 168 625

EUROOKNÁ A DVERE

• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
çDO~]Le DGRSOQN\
*Driçové brány

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
æ$/Ô=,(

7UQDYD6XFKRYVNi
mob.: 0911 39
info@eurRNHSro.sNZZZ.eurRNHSrRVN

16-0029

AKCIA!

PK19-42

45-0119

• injektáž a podrezávanie
• izolácia pivníc, základov aj proti tlakovej vode
• omietky a rekonštrukcie RD
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51-0011

■

moldavskom Podnestersku (1992) a nie jedna, ale
hneď dve vojny o nezávislosť Čečenska na Rusku
(1994-96 a 1999-2000). A to boli tie vzdialenejšie;
bližšie k našim hraniciam sa prevalili vojny a
etnické čistky v bývalej Juhoslávii (od r. 1991 až
do r. 1999). Spolu umrelo vo vojnách po kolapse
bývalého ZSSR a Juhoslávie štvrť milióna ľudí.
Vyše milióna vyhnali z domovov.

služby

HODINOVÝ MANŽEL
www.momentum.sk 0908 698 322

59-0331

0905 20 70 59

www.plechovegarazesk.sk

ELEKTROINŠTALÁCIE
bleskozvody, prípojky, revízie

51-0036

51-0052

Pezinská havarijná služba

NON - STOP 0949 177 200

0903 740 740

24-0080

0911 990 463

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

PLECHOVÉ GARÁŽE

PLECHY, voliery pre psov

24-0004

PALIVOVÉ DREVO

Čistenie kanalizácie

9
VÝVOZ ŽUMPY

16-0311

PEZINSKO

0903 908 807

VSTUPNÁ BRÁNA
DO VAŠEJ ZÁHRADY

Spomeúte si na vašich blízkych,
ktorí už nie sú medzi nami

1. november

KUPÓN ག

platí do 15.novembra 2019

(platí do 30. septembra 2019)

PEZINOK, ViniĀianska cesta, kontakt: 0902 405 535

PK19-42
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Každý týždeň:
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

Východné Slovensko

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

V pápežskej nadácii ACN počúvame
každý deň množstvo príbehov. Smutných, strašných, ale aj radostných.
Všetky hovoria príbeh o Božej láske
k nám. A o tom, ako tragicky v láske
zlyhávame my ľudia.

krvavého konfliktu, žiaľ, musíme konštatovať, že kresťanstvu v krajine hrozí
zánik. Pred vojnou bolo v Sýrii vyše 1,5
milióna kresťanov. Dnes sa oficiálne
udáva ich počet 500-tisíc. Reálne čísla
však budú oveľa nižšie.
Prečo je to problém?
Napriek viacerým pozitívnym spráKresťania zohrávajú dôležitú úlohu
vam sa dnes nedá písať o inom než o ako mediátori medzi šiítskymi a sunnitSýrii. Vrtochom mocných niekedy ťažko skými moslimami, ktorým pomáhajú
rozumieť. Ešte ťažšie je ovplyvniť ich. riešiť vzájomné spory. Kresťania garanNajsmutnejšie na celom konflikte je to, tujú pluralitnú spoločnosť a toleranciu
že opäť najviac trpia nevinní ľudia.
voči menšinám, čo je kľúčové pre stabiEmeritný arcibiskup Hindo pôsobí litu v regióne. Ich prítomnosť je dôležitá,
v Sýrii priamo v kurdskom regióne. S pretože kresťanstvo je náboženstvom
predstaviteľmi tohto etnika je v pravi- zmierenia a odpustenia a práve to Blízky
delnom kontakte. Práve od neho sme východ dnes potrebuje.
sa dozvedeli, aká je skutočná situácia v
Aj kurdské jednotky sa niekedy
regióne. „Z pohraničia k nám prúdi veľa dopustili činov, ktoré sa nelíšia od zverľudí,“ hovorí biskup Hindo. Konflikt je stiev Asadovho režimu. No v súčasnosti
veľmi vážny a obávam sa, že z mnohých sú to najmä Kurdi, pri ktorých môžu
ľudí sa stanú utečenci. Od začiatku vojny ohrozené skupiny – ženy, kresťania, Jev Sýrii utieklo z krajiny už 25 % katolíc- zídi – dýchať slobodnejšie.
kych a 50 % ortodoxných kresťanov z
A bez slobody nemôže žiaden človek
Hassaké a Qamishli. Dnes sa obávam žiť svoj život a svoju vieru naplno.
podobného, ak nie väčšieho exodu.“
ACN pomáha v Sýrii už niekoľko ro„Ak konflikt bude pokračovať, zmarí kov. Len v tomto roku sme podporili už
všetky snahy o návrat utečencov do ich 103 projektov zameraných na humanitárdomovov. Naopak, bude začiatkom no- nu aj pastoračnú pomoc. Zapojiť sa môže
vej utečeneckej vlny, ktorú nikto nebude každý z nás. „Vyzývame všetkých, aby sa
schopný mať pod kontrolou,“ varuje tak- modlili za nevinné obete v Sýrii a Iraku,“
tiež arcibiskup Bashar Warda z irackého prihovára sa k nám Bashar Warda, chalErbilu. Práve do jeho diecézy utekajú dejský arcibiskup z Erbilu. Spomeňte si na
mnohí Sýrčania.
Sýrčanov v modlitbe a pridajte sa aj prosV Sýrii navyše pokračujú nepokoje tredníctvom www.pomocpresyriu.sk.
» Pre REGIONPRESS ACN
aj vo zvyšku krajiny. Po ôsmich rokoch

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
• Okná - plastové, hliníkové a strešné Velux + Fakro
• Dvere - laminát, fólia • Schody • Parkety
• Tieniaca technika - rolety, roletky,
rolety ZipScreen, žalúzie, markízy, siete,
rolety
parapety, kľučky, prahy, prechodové lišty exteriérové

-20%

Tieniaca technika aj pre strešné okná.

w w w. ceva ro m . s k

akcia platí
do konca
októbra

Holubyho 35, PEZINOK Tel.: 0903 82 82 30

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

po - pia: 10.00 - 17.00

www.windorpezinok.sk

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

NOVINKA
6-komorový
+
profil TROCAL 88
s trojsklom

NAJLEPŠIE
CENY
V MESTE
PREDAJ
AJ NA SPLÁTKY

Prediabetes – varovný príznak
pred vznikom cukrovky
U niektorých ľudí niekoľko rokov
pred zistením cukrovky možno
sledovať jej predstupeň. Nazýva sa
prediabetes.
Ide o stav, keď ešte nie sú splnené
všetky laboratórne kritériá na potvrdenie cukrovky, ale hladiny krvného
cukru sú už zvýšené, ide o hraničnú
poruchu glukózovej homeostázy.
Je to obdobie, keď sa už organizmus
nedokáže úplne vysporiadať s cukrom z potravy, kedykoľvek po jedle
počas dňa, alebo aj nalačno.
Normálna hladina krvného cukru, glykémia, je do 5,6 milimólov
na liter (mmol/l) a po jedle do 7,8
mmol/l. Každá zvýšenie oproti týmto
hodnotám znamená, že ide už poruchu metabolizmu cukru a môže mať
rôzny stupeň. Podrobnejšie rozdelenie
je podľa toho, či bola zachytená zvýšená glykémia nalačno, alebo po záťaži.
Vyšetrenie sa vykonáva v štandarných
podmienkach a nazýva sa orálny
glukózo-tolerančný test (oGTT).
Hraničná glykémia nalačno má
skratku IFG z anglického impaired
fasting glucose. Znamená, že hladina
krvného cukru ráno na lačno je vyššia
ako 5,6, ale nižšia ako 7 mmol/l a porucha pri vyšetrení po záťaži nebola
zistená.
Porucha glukózovej tolerancie

má slovenskú skratku PGT, používa
sa ale aj IGT z anglického impaired
glucose tolerance. Znamená, že hladina krvného cukru pri vyšetrení tzv.
glykemickej krivky po záťaži je nad
7,8 mmol/l a pod 11,1 mmol/l.
Kombinovaná porucha IFG a IGT
predstavuje kombináciu oboch predchádzajúcich, glykémia je vyššia nalačno aj po záťaži. Riziko progresie do
cukrovky v porovnaní s izolovanými
formami je dvojnásobné.
Človek s „pred-cukrovkou“ zväčša nepociťuje žiadne zdravotné ťažkosti. Ale aj bezpríznakové ochorenie môže spôsobovať pomalý plazivý
rozvoj komplikácií, dokonca rizikovosť na ne je podobná ako u pacientov už s potvrdenou cukrovkou. Prediabetes je potrebné včas zachytiť,
lebo je varovným príznakom hroziaceho diabetu, je pravdepodobné, že
do desiatich rokov sa objaví diabetes
mellitus 2. typu. Je to obdobie, kedy
je účinná hlavne zmena
životosprávy.
Riziko
prechodu do cukrovky
je možné vypočítať. Závisí od mnohých faktorov, ktoré človek môže
ovplyvniť.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

PK19-42
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Spomeňte si na nevinné obete v Sýrii

51-0004
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služby, práca, reality

Cena: 3,20 € / 1 m2

tel.: 0903 632 694

24-0012

v chránenom objekte vo Sv. Jure - 1x140 m2, 1x100 m2, 1x70 m2

Spoločnosť z Nitry
Damaro Slovakia s.r.o

PRIJME do TPP

prijme

Murára

vodiča MKD

Víkendy doma, prípadne
podľa obojstrannej dohody

Plat 770€ (+ diéty a
odmeny, oboje na páske)
= 1600 € na účet vodiča

vedúceho prevádzky v Pezinku

Pomocného
murára

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

0905 939 321

Životopisy zasielať: sekretariat@eba.sk
Viac info: 0918 734 962

mzda 800 €
nástup možný ihneď
45-0314

Kontakt: 0948 723 767

podnikajúca v odpadovom
hospodárstve prijme do TPP:

aj nevyučeného,
mzda 1.100 €

na pravidelné trasy

Zodpovednosť
Vodičské oprávnenie C+E
KKV a zdravotné testy

Firma EBA, s.r.o.

51-0203

Ponúkame na prenájom skladové priestory
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51-0210

PEZINSKO

Prijmeme

predavačku
do predajne odevov
v Pezinku
(aj dôchodkyňu)

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

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

BRIGÁDA V BA IHNEĎ

VODIČA na VZV

Spoločnosť zo TT

BÚRACIE
A VÝKOPOVÉ PRÁCE

• VODA
• ODPAD
• KÚRENIE

- 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

• Sanita - montáž
• PRERÁBKY

s pásovým minibagrom
a traktorbagrom

0904 996 772

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

32-0156

Kontakt: 0902 626 696, office@spotjob.sk
VŠETKO

KÚPELNÍ

24-0012

MATERIÁL so zľavou
51-0070
51-0075

Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

PRE VÁŠ DOM

(aj podlahové)

0904 285 359

BEZ UBYTOVANIA

REKONŠTRUKCIE
ZATEPĽOVANIE
FASÁDY, OMIETKY
SADROKARTÓN
STIERKOVANIE
MAĽOVANIE
INTERIÉR/EXTERIÉR
STRECHY, KROVY
PLOTY
HRUBÉ STAVBY
STROJOVÉ OMIETKY
VÁPENOCEMENTOVÉ,
SADROVÉ
TOP KVALITA

0907 304 888

16-0095

Marius Pedersen, a. s., Viničnianska cesta 25, Pezinok 902 01, alebo e-mail:
turanska.m@mariuspedersen.sk, kontaktná osoba: p. Turanská, 0902 999 489

51-0032

Žiadosti so životopisom zasielajte na adresu:

0948 632 663
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.

- vykladanie balíkov 4,20 € / hod. (brutto) len muži
- pomocné práce v tlačiarni 3,60 € / hod. (brutto) muži + ženy
+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok

Mzda: 1000 €, Termín nástupu: ihneď

0904 527 658

sandrock@sandrock.sk

mzda 580 € brutto + prémie
32-0157

garancia platu 1000 €/mes.

Mzda: 1000 €, Termín nástupu: ihneď
Požiadavky: kvalifikačná karta vodiča, psychotesty

Životopisy zasielajte na e-mail:

51-0094

VODIČOV na nákladné vozidlá

83-03

prijme do pracovného pomeru:

CRH Betonáreň Pezinok
Výroba, doprava a čerpanie
kvalitných betónových zmesí

0903 554 630

51-0181

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

PK19-42
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Spravodajstvo

Najčítanejšie regionálne noviny

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

34-0181

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

PRIJMEME

Skladník

(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar

(Rakúsko)

od 850 eur do 1300 eur

Mäsiar-pomocník

(Rakúsko)

KAŽDÉMU

3000 EUR/mesačne Brutto

NÁJDEME PRÁCU

2400 EUR/mesačne Brutto

pracovné pozície v ČR

adník
Pomocný záhr
čne Brutto
3000 EUR/mesa

0800 500

091

www.konstrukter.sk

operátor výroby
vodič vzv - zvárač
zoraďovač - kvalitár
a iné

98-0005

0903 431 350

KA

Á INFOLIN

BEZPLATN

85_0695
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