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PEZINSKO
č. 47 / 22. november 2019 / 23. ročnÍK

ROZUMIEME BEZPEČNOSTI

Bezpečnostné dvere a uzamykacie systémy

www.lock.sk
lock@lock.sk

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

NON - STOP servis  0905 754 798
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LTE
internet

platí pre prvé 3 mesiace

rýchlosť 15/2 MBit

1€ za mesiac
       

BEZ viazanosti

0907 153 480
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Nákupné centrum
MOLO Pezinok

pozýva všetky de  a ich rodi ov
privíta  Mikuláša, ktorý nás

navš vi s predstavením pre de
6. decembra 2019 o 17:00 hod.

Mikuláš odmení všetky dobré de   

p
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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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Slovakia TAP s.r.o.
PEZINOK
Bratislavská 85
tel. 033/642 25 06 
otvorené:
po-pia: 800 - 1700

         so: 900 - 1300

www.slovakiatap.sk

Ve ký viano ný bazárVe ký viano ný bazár

Pokládka, dovoz

-50%

-30% výpredaj
skladových  zásob

kusových kobercov

na kusové koberce
200x290 mm

-50%
na kusové koberce

200x290 mm

-30% výpredaj
skladových  zásob

kusových kobercov

.
VVVVeKOBERCE - PVC

HM Delikatesa

Poc vé kura
Pri stretnutiach s priateľmi,
rodinných, firemných
oslavách, Garden Party ...

 0905 353 204  po 15:00     hmdelikatesa@gmail.com

domáce grilované kurčatá s donáškouponúkame

a
ľmi,
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 PRERÁBKY
    bytových jadier

 Maľby � Stierky
 Obklady � Dlažby
 Kúpelne � Sanita
 Hodinový manžel

0905 83 64 38

51
-0
23
0

PRENAJMEM
obchodný

priestor - 30m2

v Pezinku sídl. Sever
od 1.1.2020

0918 411 251
0907 472 363
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Výmena tesnenia
a oprava

všetkých druhov
a typov

OKIEN
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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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Unikátna ochrana 
domácnosti pred 
vytopením

www.waterguard.sk    tel: 0948 238 067 03
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www.plechovegarazesk.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
PLECHY, voliery pre psov
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0949 22 48 41Salón  PK - centrum
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PEZINSKO

Lucia Demovičová  0905 593 810 
Lenka Ostrá   0905 963 035
Distribúcia:
Lenka Ostrá   0905 963 035
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

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

pezinsko@regionpress.sk

Redakcia: Kollárova 12
 PEZINOK

Pezinok
Modra

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

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

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

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

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

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

DISTRIBÚCIA (18.210 domácností)

Veriaci človek „ctí otca svojho a 
matku svoju, aby dlho žil na zemi, 
ktorú mu dá Pán, Boh jeho!“, číta-
me v knihe Exodus v hlave 20 vo 
verši 12. Veriaci človek má za svoj-
ho otca aj otcov biskupov, vrátane 
toho rímskeho, pápeža. 

Ctí ich, ctí ich učenie, kázania a 
výzvy. I bežné usmernenia, vyplýva-
júce z každodenného laického života. 

Pápež František, svätý otec, rím-
sky biskup, najnovšie upozorňuje na 
neprípustnosť hospodárskej krimi-
nality. Považuje ju za zločiny tých 
najmocnejších, odsudzuje, že sa jej 
venuje iba nepatrná alebo žiadna po-
zornosť. Hovorí  o organizovanej kri-
minalite. „Ide o zločiny, ktoré majú 
závažnosť zločinov proti ľudskosti, 
keď vedú k hladu, biede, nútenej 
migrácii a k smrti kvôli chorobám, 
ktorým sa dá vyhnúť, k enviromen-
tálnym katastrofám a k etno-cíde 
obyvateľov.“

Pápež František najnovšie veľmi 
ostro odsúdil aj „kultúru vylučova-
nia a nenávisti“. Po prvýkrát sa úplne 
nahlas a bez zaobalených fráz za-
stal ľudí inej ako tradičnej sexuálnej 
orientácie a ich prenasledovanie pri-
rovnal k tomu, čo robili v prvej po-
lovici minulého storočia nacisti. Vo 
Vatikáne v prejave na medzinárod-
nej právnickej konferencii kritizoval 
tých, ktorí hovoria o menšinových 

skupinách vrátane ľudí hlásiacich 
sa k „inej“ sexuálnej orientácii rov-
nakým štýlom, akým hovoril v 30. 
rokoch Adolf Hitler o Židoch. „Toto 
sú typické prejavy nacizmu, ktorý 
so svojím prenasledovaním Židov, 
Rómov alebo ľudí homosexuálnej 
orientácie predstavuje dokonalý mo-
del kultúry vylučovania a kultúry 
nenávisti,“ povedal pápež.

Nuž a treba ešte pripomenúť vy-
hlásenie našich slovenských otcov 
biskupov. A mimoriadne ho oceniť. 
„ Angažovanie sa (klerikov – pozn. 
red.) v politických stranách, hoci pro-
stredníctvom druhých osôb, nie je 
primerané kňazskému stavu. Úlohou 
kňaza je byť otcom všetkých veria-
cich, nie vodcom tých, ktorí sa hlásia 
k určitej strane... Toto stanovisko sa 
v aktuálnych okolnostiach týka otca 
Mariána Kuffu, ale vo všeobecnosti 
aj každého klerika, ktorý by sa anga-
žoval v činnosti alebo verejnej propa-
gácii politických strán.“ Pod stano-
viskom je podpísaný Mons. Stanislav 
Zvolenský, bratislavský 
arcibiskup metropolita, 
predseda KBS a Mons. 
Štefan Sečka, spišský 
diecézny biskup.

Tak čo s tým štvr-
tým prikázaním u 
nás?

Štvrté prikázanie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

51
-0
20
4

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
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Skvelé bonusy v hodnote a� 2 122 €
U�ite si zimu naplno. Vyu�ite špeciálnu ponuku  na naše najpopulárnejšie SUV. 
Získate výhody, ktoré oceníte nielen na snehu. Limitovaná akcia platí na prvých 
150 ks Vitara a 150 ks SX4 S-Cross. Vybrať si mô�ete štvorkolku s pohonom 
všetkých štyroch kolies AllGrip aj dvojkolku. 
������� ��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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»CZ 175 JAWA 250 350 PI-
ONIER STADION MUSTANG 
SIMSON KÚPIM TIETO MO-
TORKY 0915 215 406
»Kúpim Starý TRAKTOR - 
Zetor 15 - Zetor 25 - Super 
50 - Skoda 30 - 3011 - aj iný 
- Pasak Bolgar - Staré Auto 
Veterán 0908 146 946.
»Kúpim havarované alebo 
motoricky poškodené auto, 
motocykel. 0905 218 938.

»Dám do prenájmu garzón-
ku v PK Sever, 0918 411 251, 
0907 47 23 63.
»Kúpim vinohrad alebo 
pustak v Modre. 0903 297 
356
»Dám do prenájmu 3 izb. 
byt v RD PK, 0940 323 210.

»Kúpim vinohrad alebo 
pustak v Modre. 0903 297 
356.
»Kúpim rodinný dom, SP 
alebo byt 35 km od Brati-
slavy. Tel. 0903 765 606.

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

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.

07 REALITY / iné    

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

Občianska
riadková
inzercia
Predám dets. postieľku za 
50 €, 0904 577 921.
»Predám Philips LCD veľmi 
málo používaný 100 cm uh-
lopriečka, 0905 593 810.

»Kúpim staré mince, ban-
kovky, odznaky, pohladni-
ce, knihy, vyznamenania, 
hodinky. Tel.: 0903 753 758.
»Kúpim staršiu vzduchov-
ku alebo babetu. Tel. 0907 
374 235.

Predvianočná burza dňa 
30.11.2019 od 9:00 do 13:00 
hod. na ZŠ Bielenisko v 
Pezinku. Srdečne pozýva-
me všetkých.

»Dňa 28.11.2019 si pripome-
nieme 14. výročie od úmrtia 
Márie Pociskovej z Jablon-
ca. „Odišiel dobrý človek, 
každý ho mal rád, odišiel 
do nenávratna, teraz musí-
me len spomínať.“ 
S láskou a úctou spomína 
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.

OZNAMY

SPOMIENKY

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

Vtipy 
týždňa

» Ide blondína po ulici a 
zrazu spadne do kanála. 
Vylezie, pozerá na kanál a 
radostne zvolá:
- Ešteže tam nebol poklop, 
ináč neviem, ako by som 
odtiaľ vyliezla!

» Chváli sa spisovateľ:
 - Pred desiatimi rokmi som 
napísal takú skvelú detek-
tívku, že dodnes neviem 
kto je vrah.

» Vrchný sa nakloní a šep-
ká zákazníkovi:
-Verte tomu, že u nás sa 
budete cítiť ako doma!
-Azda tu tak dobre varíte?
-Nie, ale máme tu strašne 
sprostú a drzú kuchárku...

» Tehotná blondínka stojí 
pred zrkadlom, hladká si 
bruško a vraví:
-  Len aby bolo moje.

» Ide chlap s náklaďákom 
po diaľnici, neodhadne 
výšku nákladu a zasekne 
sa pod mostom. Za chvíľu 
dorazí policajné auto, jeden 
policajt príde ku kabíne, v 
ktorej sedí naštvaný šofér 
a pýta sa:
- Tak čo pán vodič, zasekli 
ste sa, že?
- Nie ty somár, veziem most 
a došla mi nafta.

» - Drahá, čo keby sme si 
urobili senzačný víkend?
- Jasné miláčik. Čo mám 
urobiť?
- Kúp mi basu piva a odces-
tuj k mame!

» V pive je málo vitamí-
nov,
preto ho musíme piť tak 
veľa!

» Hovorí chlapec dievčaťu:
- Máš pekné tričko.
- Ďakujem, a pod ním nič 
nemám.
- Neboj sa, dorastie.

» Pýta sa na Slovensku 
turista baču:
- Bača, kde sa tu páli slivo-
vica?
- Vidíte ten kostol?
- Vidím.
- Tak okrem neho všade!

» Nerád som chodieval na 
svadby, lebo ma babičky 
vždy ťahali za líce a vrave-
li - ty budeš ďalší, ty budeš 
ďalší! Prestali až keď som 
im to začal robiť aj ja na 
pohreboch.

                » redakcia

My, diabetológovia, poznáme okrem 
celosvetovo platnej klasifikácie,  iba 
dobre a zle kompenzovanú cukrov-
ku, nezávisle od typu. 

Rozhodujúce je, či  má pacient dobré 
alebo nedostatočné výsledky a s tým sú-
visiace riziko vzniku komplikácií, ktoré 
už môžu byť závažné. Liečba inzulínom 
veľakrát znamená ten najsprávnejší 
spôsob liečby – u diabetikov 1. typu je 
nevyhnutná od počiatku diagnózy, u 
diabetikov 2. typu pri nedostatočnom 
zlepšení pri diéte a užívajú tabliet.

Klasifikácia diabetes mellitus 
– typy cukrovky:
1. Diabetes mellitus 1. typu – je cha-
rakterizovaný poškodením a postup-
ným zánikom buniek pankreasu pro-
dukujúcich hormón inzulín. Dochádza 
k úplnému nedostatku inzulínu a chorí 
sú odkázaní na jeho pravidelné podá-
vanie inzulínovými striekačkami ale-
bo inzulínovými perami. Predstavuje 
menšiu časť chorých – asi 10 percent zo 
všetkých diabetikov. Častejšie postihu-
je mladšie vekové skupiny.

2. Diabetes mellitus 2. typu predstavu-
je 85 – 90 percent všetkých diabetikov. 
Postihuje dospelých, jeho výskyt stúpa 
s vekom.  Na rozdiel od predchádzajú-
ceho typu sa v organizme síce tvorí in-
zulín, ale v nedostatočnom množstve, 
alebo organizmus vytvorený inzulín z 

rôznych príčin nedokáže využiť. V lieč-
be na začiatku často stačia režimové 
opatrenia – pohyb a diéta, neskôr tab-
lety. Inzulín je potrebný neskôr, oby-
čajne u 20 percent diabetikov 2. typu. 
Objavuje sa s pribúdajúcim vekom, vo-
ľakedy sa nazýval aj starecký, teraz sa 
objavuje aj u mladších, hlavne pri ne-
dostatku pohybu a zlej skladbe stravy.

3. Špecifické typy diabetu.
Cukrovka sa vyskytuje aj pri niekto-

rých iných stavoch – napríklad pri ge-
netických poruchách, pri ochoreniach 
žliaz s vnútorným vylučovaním (pri 
endokrinných ochoreniach), pri ocho-
reniach podžalúdkovej žľazy (pan-
kreas), pri užívaní niektorých liekov a 
chemikálií, pri niektorých infekčných 
ochoreniach (napríklad pri rubeole).

4. Gestačný diabetes
Ide o diabetes v tehotenstve. Tento 

typ metabolickej poruchy sa prejavuje 
po prvýkrát počas gravidity. U nás po-
stihuje niečo vyše 4 percentá všetkých 
tehotných. Nakoľko pred-
stavuje zvýšené zdravot-
né riziko pre matku aj 
plod, musia byť ženy  po-
čas tehotnosti aj po nej 
pravidelne sledované. 

Typy cukrovky (Delenie na ľahkú a ťažkú neplatí)

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

metabolizmu a výživy
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
PÁRY
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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



PK19-47 5

firmám, domácnosťpezinsko 5

94
-0

16
7

ROZKVITNETE
V CENTRE PEZINKA

www.lipar.sk 0908 737 005
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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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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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Majetkový opatrovník sa radí medzi 
špeciálnych opatrovníkov a v sloven-
skom právnom poriadku je relatívne 
novým inštitútom. 

V  dnešnej dobe je už celkom bežné, 
že aj maloleté deti vlastnia majetok, ale 
správu tohto majetku vykonávajú rodi-
čia, ako zákonní zástupcovia dieťaťa. 
Správou majetku rozumieme rozhodo-
vanie o majetku a hospodárenie s majet-
kom maloletého. Táto správa je súčasťou 
rodičovskej zodpovednosti a  rodič má 
nielen povinnosť, ale aj právo spravovať 
majetok svojho maloletého dieťaťa. 

Môže však nastať aj taká situácia, že 
rodičia, ako zákonní zástupcovia dieťaťa 
nebudú schopní vykonávať túto správu 
riadne. Pre tento prípad zákon posky-
tuje maloletému zvýšenú ochranu, a  ak 
rodičia správu majetku maloletého die-
ťaťa nevykonávajú dobre alebo dokonca 
nevykonávajú vôbec, súd ustanoví ma-
loletému na ochranu jeho záujmov ma-
jetkového opatrovníka. Hlavnou úlohou 
majetkového opatrovníka je zabezpečo-
vať takú ochranu majetku maloletého 
dieťaťa, aby zo strany dospelých účast-
níkov právnych vzťahov nedochádzalo 
k  poškodzovaniu majetkových záujmov 
dieťaťa. 

Zákon určuje aj okruh osôb, ktoré 
môžu byť ustanovené ako majetkový 
opatrovník. Na prvom mieste je fyzická 
osoba, ktorá ale musí spĺňať zákonom vy-
žadované podmienky. Musí mať spôso-
bilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

a s ustanovením do funkcie musí súhla-
siť. Takáto osoba musí taktiež spĺňať aj 
predpoklad, že bude konať v záujme ma-
loletého dieťaťa. Takouto osobou môže 
byť aj príbuzný dieťaťa, ale i osoba blízka 
rodine dieťaťa alebo iná osoba, napríklad 
právny alebo daňový poradca. 

Za majetkového opatrovníka môže 
byť ustanovená aj obec alebo iná práv-
nická osoba, ktorá s  takouto funkciou 
súhlasí, a  taktiež spĺňa predpoklad na 
riadny výkon správy majetku v  záujme 
dieťaťa. Majetkový opatrovník je povinný 
vykonávať správu s  náležitou starostli-
vosťou. Nesmie na seba brať neprimerané 
majetkové riziká a  hazardovať s  majet-
kom dieťaťa. Je povinný predkladať súdu 
správy o  nakladaní s  majetkom malole-
tého dieťaťa v presne určených lehotách 
a po skončení svojej funkcie vypracovať 
záverečný účet zo správy majetku, a  to 
najneskôr do dvoch mesiacov od skonče-
nia výkonu správy. Funkcia majetkového 
opatrovníka môže zaniknúť z  rôznych 
dôvodov, napríklad z dôvodu dosiahnu-
tia plnoletosti dieťaťa, zániku dôvodu 
pre ktorý bol majetkový opatrovník usta-
novený, smrť alebo zánik majetkového 
opatrovníka, odvolanie z funkcie súdom. 

Majetkový opatrovník

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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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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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

ING. KUBAŠKA

51
-0
03
6

ELEKTROINŠTALÁCIE
bleskozvody, prípojky, revízie

0903 908 807
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HODINOVÝ MANŽEL
www.momentum.sk    0908 698 322
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PUR ZATEPLENIE.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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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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» interiér aj exteriér
» striekanie, natieranie
» valcovanie

www.strombau.sk
0944 274 430

PONÚK AME
profesionálne

MALIARSKE PRÁCE

pezinsko@regionpress.sk
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Ponovembrové obdobie prinieslo Slovensku 
všeličo. Aj zlé veci vrátane Mečiara či Kočnera.

Nesmieme však zabudnúť, že prinieslo to naj-
dôležitejšie – SLOBODU. Predtým sme nemohli 
nikam ísť, nič poriadne si kúpiť, podnikať,                    
realizovať sa a mohli sme akurát tak držať hubu     
a krok. Justícia bola rovnako nefunkčná ako dnes. 
Samozrejme, že niektorým to vyhovovalo, pretože 
demokracia a sloboda so sebou prinášajú aj po-
vinnosť viac sa snažiť, viac sa vzdelávať a vedieť 
sa o seba postarať. Sloboda je nerozlučne spojená 
so zodpovednosťou.

Zle sa mi pozerá na to, koľko veľa ľudí volí rad-
šej lenivosť, pohodlnosť, tupotu. Krajinou sa valí 
vlna hnusu, niečo, čoho sme sa pred tridsiatimi 
rokmi chceli tak veľmi zbaviť. Nepodarilo sa to, 
ale podarilo sa iné. Vyštrngali sme NÁDEJ, vy-
štrngali sme možnosť výberu. Dnes nemusíme 
rúcať múry, dávať sa zatýkať, porušovať zákon. 
Môžeme ísť pokojne, s čistým svedomím a legálne 
voliť toho, koho si vyberieme. Priatelia, využime 
túto možnosť 29. februára 2020, v kľúčový deň pre 
Slovensko. Tešme sa z toho, že dnes sa tu na revo-
lúciu len hráme, lebo máme voľné 
ruky a slobodu. 

Za seba a za stranu Sloboda       
a Solidarita vám garantujem,     
že dodržím slovo.

Vyštrngali sme si nádej, 
využime ju

Richard Sulík
predseda SaS

Menej štátu, nižšie 
dane

Tento rok som oslávila okrúhle šesťdesiate 
narodeniny. Môžem tak povedať, že som presne 
polovicu života prežila za socializmu a polovi-
cu v demokracii. Ten rozdiel sa nedá porovnať. 
Pred rokom 1989 sme žili akoby dva životy naraz.       
Jeden verejný a jeden súkromný. Na verejnosti 
sme museli chodiť povinne na voľby  a prvomá-
jové sprievody. Kto nešiel, mal problémy v práci 
či v škole. Ak som ako mama štyroch malých detí 
nechcela svoju rodinu vystavovať konfrontácii          
a šikane zo strany režimu, voľby a sprievody boli 
povinnou jazdou.  

Zároveň sme v súkromí viedli život s hodno-
tami, ktoré chcel režim udupať. Chodili sme do 
kostola, navštevovali sme sa s našimi kresťan-
skými priateľmi a chodili na výlety do prírody. 
To nám dodalo silu a odvahu zúčastniť sa Svieč-
kovej manifestácie a neskôr vyjsť do ulíc počas 
Nežnej revolúcie.

Posledných 30 rokov sa nám dýcha oveľa 
ľahšie. Som rada, že môžeme otvorene zastávať 
hodnoty slobody a demokracie, ktoré sme si                                                                         
v roku 1989 na uliciach vyštrn-
gali. Niekedy ich berieme ako 
samozrejmosť, ale nie je to tak. 
Vo februárových voľbách 
máme príležitosť dať stopku 
tým, ktorí kupčia s demokra-
ciou.

Dýcha sa nám oveľa ľahšie

Anna Zemanová
poslankyňa NR SR za SaS

Zdravý rozum je 
najlepší recept
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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
ELEKTRONIKOV
EXPEDIENTA

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 €
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prijme do TPP pracovníkov
 do strážnej služby pre 

objekt v Senci
Nástup : ihneď

Hodinová mzda : 3,00 € netto/ hodina

KONTAKT : 0908 986 420

SBS RAVI s.r.o. 
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PRIJMEME

VODIČA
na nákladné vozidlo

kategórie C+E

0905 277 734

Hľadáme šikovných

strojárov, montážnikov, elektromontérov
Zamestnaj sa u nás a získaš:

    stabilnú prácu v spoločnosti s dlhou tradíciou
    možnosť pracovať v priemysle odolnom voči kríze
    možnosť kariérneho rastu
    rôzne školenia preplácané zamestnávateľom
    základnú mzdu od 864€/brutto mesčne + osobné ohodnotenie + príplatky za nadčas

KONTAKTUJTE NÁS:  michal.mikulka@bez.sk
 0905 845 020  taktiež ZADARMO na Whatsapp alebo Viber

Ranná zmena

Zarob si až1300€/brutto

Máš už dosť pásovej výroby
a šialeného tempa?

ZAMESTNAJ SA
u nás a pracuj blízko domova!
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INFO u MANAŽERA HOTELA
HOLUBYHO 27, PEZINOK

info: 0903 501 428

prijme do TPP

CHYŽNÚ

HOTEL VINÁRSKY DOM 
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Dlhodobá brigáda � UPRATOVANIE

VÝROBA VZDUCHOTECHNIKY
tel.: 0903 301 186

e-mail: kariera@tinron.sk • web: www.tinron.sk

Hľadáme pani z okolia na upratovanie kancelárskych a sociálnych
priestorov v našej firme v Grinave, na dohodu, nástup možný ihneď (dohodou).

Práca - 1x do týždňa na cca 2,5h/týž. 15:30 - 18:00 ideálne v stredu - 3 malé
kancelárie, chodba, 4 toalety, 2 sprchy, menšia šatňa, 2 kuchynky,  smetie, ...

nákup a zabezpečenie čistiacich prostriedkov (preplácanie oproti bloku)
4x ročne revízia - väčšie upratovanie (okná, žalúzie, povysávať, ...)

Odmena 120,-€ brutto / mesiac + 20% ak sa robia revízie.

Nie súhlas k niečomu, ale súhlas 
na niečo. Nie pre túto chvíľu, ale na túto chvíľu.

Slovenčina naša
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

zimné záhrady 
splátky od 149 €

balkóny bezrámové
rámové

splátky od 49 €

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA

prístrešky
splátky od 101 €
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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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- 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
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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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UNie mať za to, 
ale myslieť si, predpokladať.

Slovenčina naša

85
_0
69
0

52
-0

17
0

V U K I a.s. 
PRIJME IHNEĎ

ELEKTROMECHANIK - 5,5 €/h (brutto)
oprava riadiacich systémov pre pohony elektrických 
motorov a ohrevu
Miesto výkonu práce: Rybničná 38, Bratislava - Vajnory

Kontakt: 0906 063 102, nabor@vuki.sk
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H ADÁTE UDÍ - zamestnancov, živnostníkov?
Inzerujte v rubrike PRÁCA, info: 0905 963 035, 0905 593 810
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Prijmeme 
predavačku 

do predajne odevov
 v Pezinku

 (aj dôchodkyňu) 
mzda 580 € brutto + prémie

0908 120 859

Spoločnosť z TT
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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PRÍJMEME

0915 789 568

na sídlisku Juh v PK
servírku - čašníka

do TPP

do novootvorenej
kaviarne

51
-0
22
2

HĽADÁME

do prevádzky
na Zochovej chate

0948 88 30 40

ČAŠNÍKA/�čku
s organizačnými

schopnosťami

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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AIW - Práca - Opatrovanie 

·
·

·

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
 opatrovateľský kurz a prax

  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
 vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
r r r k Č rv kríž

-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 

seniorov v Rakúsku!
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kontakt: 02/ 32 171 945

Automobilový priemysel
Hľadáme

ZVÁRAČOV
do výrobnej firmy

Martinrea Slovakia Fluid Systems s.r.o.
s nástupom ihneď.

Nástupný plat 1100 €/mesačne + 13. a 14. plat.
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Hľadáme dokladačov tovaru
v regióne Pezinok, Modra

a okolité obce (cca 15 predajní).
Zamestnanie je možné na živnosť alebo dohodu.

Odmena 3€/hod.

Informácie na t.č.: 0905 561 473

Pred 30 rokmi sa začala „nežná“ re-
volúcia. V spomienkach sa mi obja-
vuje pieseň Sľúbili sme si lásku. 

Nakoniec a ukázalo, že to až také než-
né nebolo. Kým sme my štrngali kľúčmi, 
komunisti si pripravovali svoje lúpeže 
a stratégie. A namiesto väzenia sedia 
dodnes vo vláde a na úradoch. To, čo 
sa nám vtedy zdalo nežné, bolo hlúpe. 
Hrubé čiary nie sú dobré – zločiny mali 
byť potrestané a zločinci izolovaní, aby 
nemohli viac škodiť. Ani s tou láskou to 
nedopadlo tak, ako sme si mysleli. Pri-
šli hádky, delenie štátu a majetkov, viac 
závisti a nenávisti, ako lásky. V jednej 
disciplíne sme však dosiahli možno sve-
tové prvenstvo – rozkrádanie štátu.

O pár mesiacov nás čaká reparát. 
Dokončiť to, čo sme vtedy začali. A lás-
ku by sme si už nemali sľubovať, ale 
skutočne dávať. Budeme ju potrebovať 
aj pri obnove našej krajiny. Máme dnes 
viac peňazí aj vecí, ako sme mali vtedy. 
A chýba nám to, o čom sme spievali na 
námestiach – pravda a láska. Pravda ve-
die k uvedomeniu si problémov a chýb. 
Láska je liek na ich vyriešenie a zahoje-
nie rán.

Neprotivme sa zlému. Tieto slová sú 
napísané v Evanjeliu podľa Matúša a na 
prvý pohľad pôsobia, ako keby sme sa 

mali so zlom zmieriť, alebo mu ustupo-
vať. Dôležité sú však aj ďalšie Ježišove 
slová: „ Milujte svojich nepriateľov a 
modlite sa za tých, čo vás prenasledujú.”  

Čo nám teda Ježiš hovorí? Aby sme 
nebojovali so zlom zlými prostried-
kami. Aby sme pochopili, že zlo sa dá 
poraziť iba láskou a odpustením. Ježiš 
hovorí, aby sme konali pokánie a použí-
va slovo, ktoré znamená aj zmeniť svoje 
postoje k životu a obrátiť sa.

Bojovať so zlom teda neznamená, 
že ho zbombardujeme ďalším zlom, ale 
prijatím a láskou ho premeníme na dob-
ro. Znie to niekedy smiešne, ak nejaká 
komisia vyzýva darebákov, aby urobili 
sebareflexiu. Ale koľkí ľudia sa násilím 
a represiami obrátili na dobré? 

Človek neprestane robiť zlo zo stra-
chu, ale až keď sa obráti. Verme, že zlo 
a nespravodlivosť, 
ktoré vidíme okolo 
seba, budú zasta-
vené a potrestané. 
A verme aj to, že sa 
raz v nebi stretneme 
– všetci hriešnici, 
ktorí sa chce-
me polepšiť.

Pravda a láska

» Ján Košturiak

Nie (prísť) 
za hodinu, ale (prísť) o hodinu.

Slovenčina naša

Nie poloostrov, ale polostrov.
Nie určený pre niečo, ale určený na niečo.

Slovenčina naša

0905 593 810
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JÚL 2019 
ZASTAVENIE 
NETRANSPARENTNÝCH 
TENDROV V ARMÁDE
- VOZIDLÁ 4x4 za 400 miliónov eur
- VOZIDLÁ 8x8 za 400 miliónov eur
- RADARY za 155 miliónov eur  

NOM SR 
TAKMER 1 MILIARDU EUR!!

SEPTEMBER 2019
BALCIAR 

Šéf vojenských tajných má majetky 
v hodnote miliónov eur.  

Eštebácke praktiky 
aj 30 rokov po 
revolúcii

 národnej strany na 
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