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kvalita . precíznosť . odbornosť

- úpravy aj v náročných terénoch
- vŕtanie do zeme - výstavba plotov,
  bazénov - výrezy stromov - odvoz odpadu

miniBAGROM

0911 888 400

Búracie  Zemné  Výkopové práce

padu

ráce

www.minibager-pk.sk

www.arete.sk           0911 247 257

PREDAJ

51
-0

02
0

51
-0
02
3

ELEKTROINŠTALÁCIE
bleskozvody, prípojky, revízie

0903 908 807

24
-0
01
90903 791 159

Výmena tesnenia
a oprava

všetkých druhov
a typov

OKIEN
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Konečne niekto, kto myslí!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

„Nemáme peniaze“ - kričia opráv-
nene samosprávy. „Nemáme na 
tak výrazne zvýšené dane„ -  kričia 
tiež oprávnene ich obyvatelia. A tak 
všetci kričia a takýmto krikom sa aj 
tak nič nevyrieši.

Nedávno som si spomenul, ako 
raz, dnes už dávno, istá samospráva 
na obecných pozemkoch pred doma-
mi obyvateľov obcí urobila poriadok, 
rekultivovala ich, vysadila tam kvety a 
nízke okrasné porasty a... A nič. Čo je 
cudzie, na to kašlem, majitelia priľah-
lých rodinných domov o toľkú krásu 
ani nezakopli. Svoje trávniky a záhony 
kosia pravidelne, ale že by skrášlili či 
poliali aj meter „cudzieho“ pozemku 
pred svojim domom, to nie. Iba ak – 
ho používajú na parkovisko. Veď na 
priestranstve vo vlastníctve obce je 
dobré parkovať, aspoň si neuberám z 
vlastnej záhrady. Že ide o záber verej-
ného pozemku a že je možné takýto 
záber napríklad spoplatniť vo forme 
nájomného, to už obce asi netušia, hoci 
stále kričia, že nemajú peniaze.

Starostka Rimavskej Bane na-
vrhla obyvateľom odpustenie dane z 
nehnuteľnosti. Stačí, ak sa zapoja do 
verejnoprospešných prác. Pani Elena 

Polóniová chce takto ľudí motivovať, 
aby dobrovoľne prispeli k lepšej kvalite 
života v obci. Konečne niekto, komu to 
myslí. Verejnoprospešné práce pred-
sa nemajú podobu iba metly v ruke a 
oranžovej vesty na sebe. Sú to práce, 
prospešné všetkým. Pokosenie trávni-
ka pred mojou predzáhradkou. Vyčis-
tenie priekopy pred mojim pozemkom. 
Očistenie chodníka od štrku zo zimnej 
údržby pred mojim domom. Brigáda na 
skrášlení námestia, oprave zastávky 
autobusov, vybudovaní bezbariéro-
vého prístupu do miestneho obchodu 
a mnoho mnoho ďalších možností. 
Trúfam si tvrdiť, že ak by nášmu spolo-
čenstvu vlastníkov bytov mestská časť 
odpustila dane z nehnuteľností, „do-
kázali“ by sme v čistote a kráse udržať 
veľké a široké okolie nášho bytového 
domu.

Rimavská Baňa dala 
príklad Slovensku. A tak 
trošku aj morálnu výzvu. 
Ešte sa tak nad ňou za-
myslieť a pochopiť ju.

Pekný predvo-
lebný týždeň, vá-
žení čitatelia -

 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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KAMENÁRSTVO PEŠKO
0908 588 8770908 5 Hlavná 421, Vištuk

kamenarstvo.pesko@gmail.com

PONÚKAME KVALITU
ZA VÝHODNÉ CENY

kompletné zhotovenie pomníkov
široký výber rôznych druhov kameňa
vybetónovanie základov
odstránenie starých pomníkov ...
krížiky, lampáše, vázy ...
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Spolok priateľov vína vo Viničnom Vás pozýva na
38. ročník VÝSTAVY VÍN

S OCHUTNÁVKOU vo VINIČNOM
Spolok priateľov vína vo Viničnom Vás srdečne pozýva

na výstavu vín, spojenú s ochutnávkou, ktorá sa uskutoční
29. februára 2020 (sobota) od 1300 - 2200 hod.

v Spoločenskom dome vo Viničnom. 
Výstava vín vo Viničnom je zaradená ako nominačná výstava hroznových
vín pre súťaž Národný salón vín Slovenskej republiky 2020.
Využite jedinečnú príležitosť ochutnať 527 vystavovaných vín

z vinohradníckych oblastí Slovenska od Skalice až po Tokaj.
Vyhlásenie víťazov s odovzdaním cien bude o 16.00 hodine.
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HODINOVÝ MANŽEL
    murárske práce

 voda  elektrika 0908 698 322
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prijíma objednávky na PREDAJ HYDINY
Predaj a K mnych zmesí v Budmericiach

Nájdete nás: Budmerice, námestie R.Fábryho
Bližšie info na tel.: 0948 256 789  ...tešíme sa na vašu návštevu

V ponuke budú 16-týždňové nosnice Dominant farby:
hnedá, sussex, jarabatá, čierna, modrá a leghorn, obľúbené GreenShelly
a DarkShelly, sliepočky znášajúce vajíčka zelenej a tmavohnedej škrupiny.
Od marca je možnosť  objednania 1-dňových brojlerkov ROSS 308,
2-týždň. brojlerových káčat a húsat a 6-týždň. moriakov typu BIG 6.
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Hĺbkové tepovanie:
koberce, sedačky, interiér áut

0905 22 26 88
Autodoprava do 1000 kg
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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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„Všetci hovoria o tom čo a ako bude, ale iba 
my, voliči rozhodneme, komu dáme dôveru 
to uskutočniť.“

František Mráz, Banská Bystrica.

Vox populi

Každé infekčné ochorenie môže 
spôsobiť zmeny v hladinách krv-
ného cukru. Preto počas choroby 
je potrebné si častejšie merať gly-
kémiu glukomerom ako obyčajne.  

Frekvenciu merania je vhodné 
prispôsobiť  závažnosti ochorenia 
dýchacích ciest – či už je to chrípka, 
nádcha, zápal priedušiek alebo až 
pľúc – čím je diabetik viac trápený 
infekciou, tým častejšie – obyčajne 
trikrát za deň, pri vážnejších stavoch 
a komplikovanej liečbe, až každé 3 až 
4 hodiny. Pri významných zmenách 
oproti bežným hodnotám, je potreb-
né konzultovať svojho diabetológa.  
Možno bude potrebné upraviť dávku 
inzulínu, alebo tabliet. Každý diabe-
tik by mal vedieť, ako si upraviť dávku 
inzulínu, ak sa sám dobre pozná a vie 
aj správne vyhodnotiť namerané gly-
kémie, pokojne možno titrovať o 2-8 
jednotiek inzulínu smerom nahor, ale 
aj nadol.

U diabetikov 1. typu je vhodné 
skontrolovať aj  ketolátky v moči alebo 
krvi, lebo pri vysokých hladinách ke-
tolátok je riziko diabetickej ketoacidó-
zy. Prítomnosť ketolátok je ďalším čas-
tým dôvodom zavolať svojho lekára.

Hladina cukru a úprava liečby
Aj pri nezmenenej dávke liekov či 

inzulínu, alebo pri užívaní niekto-
rých antibiotík, môže sa niekedy ob-
javiť nižšia hladina krvného cukru 
– hypoglykémie. Ale nebýva to často. 
Obyčajne pozorujeme zvýšenie hladi-
ny glykémie. Prebiehajúce infekčné 
ochorenie je stresom pre organizmus. 

A vtedy sa vylučujú látky - stre-
sové hormóny, ktoré na jednej strane 
obraňujú organizmus, na druhej ale 
pôsobia proti účinku inzulínu, osla-
bujú jeho vplyv a hladina krvného 
cukru sa tak zvyšuje. Pečeň uvoľňu-
je cukor zo svojich zásob, zvyšuje sa 
inzulínová rezistencia – odolnosť 
tkanív voči inzulínu. Preto je pravde-
podobné, že počas infekčného ocho-
renia je potrebné na prechodnú dobu 
zvýšiť dávku inzulínu či užívaných 
antidiabetických tabliet. Je to dôležité 
v situácii, keď hladina krvného cukru 
je vyššia ako 10-14 mmol/l viac ako 24 
hodín. 

Ketolátky je potrebné merať, ak je 
hladina krvého cukru vyš-
šia ako 17 mmol/l, hlavne 
u diabetikov 1. typu.

Chrípka a prechladnutia u diabetikov II
Meranie hladiny cukru a ketolátok

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

metabolizmu a výživy

Naša spoločnosť REGIONPRESS do-
stala mail. Mail s prosbou o pomoc. 
Nasledoval rozhovor so starostom 
obce, v ktorej zúfalá rodina žije a 
tak vieme a potvrdzujeme, že nejde 
o jeden  z obvyklých podvodov, ale 
skutočné volanie - „pomôžte“!

Ide o malého chlapca s menom 
Riško a ďalšie tri malé deti, ktoré náš 
štát „nevie“ liečiť. Tú zátvorku si vy-
svetlite podľa svojho. Riško má z tých 
detí najmenej času na čakanie.

Spinálna svalová atrofia je gene-
tické ochorenie, ktoré vedie k postup-
nému ubúdaniu svalových buniek 
(a teda schopnosti sa pohybovať) a 
následnej smrti dieťaťa. Od minulého 
roka je na Slovensku dostupná terapia 
prostredníctvom lieku Spinraza, ktorá 
však ochorenie nelieči, len spomaľuje, 
resp. zastavuje jeho priebeh.

Medicína našťastie napreduje mí-
ľovými krokmi a choroby, ktoré boli v 
minulosti smrteľné, sa stávajú liečiteľ-
né. A tak je to aj v tomto prípade. V máji 
2019 bol v USA schválený liek Zolgens-
ma, ktorý je v súčasnosti novou a jedi-
nou génovou liečbou pre deti s týmto 
ochorením. Zatiaľ čo dostupná liečba 
Spinrazou nelieči, Zolgensma (No-
vartis) to dokáže. Zolgensma sa podá 
dieťatku len v jednej dávke formou 
infúzie, podmienkou je však podanie 

do 2 rokov života dieťatka. Táto liečba 
je dostupná len v USA a tak ju žiadna 
poisťovňa nepreplatí. Cena lieku Zol-
gensma je 1,9 mil. eur.

Kedže liek nie je u nás registrova-
ný, musia si rodičia peniaze vyzbierať 
sami. Je to obrovská suma. Budú vďač-
ní za akúkoľvek pomoc, či už finančnú, 
alebo preposlanie niekomu, kto by do-
kázal pomôcť.

Ďakujeme – za rodičov, Riška, za 
choré deti.

Nedá sa nereagovať

» Vaša redakcia
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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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 zľavy na
materiál

0905 962 030

OBKLADY
DLAŽBY

• Zateplovanie
• Sadrokartón
• Rekonštrukcie bytov a RD
• Hrubé stavby
• Zámkové
   dlažby

AKCIA -30%
Hľadáme spolupracovníkov
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Z prejavu prezidentky Slovenskej 
republiky Zuzany Čaputovej na pre-
stížnej svetovej bezpečnostnej kon-
ferencii v Mníchove:

… „Ako keby sme zabudli, že de-
mokracia – a dovolím si povedať, že 
aj celá Európa a koncept západu – je 
najmä o duchu slobody, spravodlivosti, 
tolerancie a solidarity, ktorého obran-
ným valom je právny štát. O každo-
dennom rešpekte voči pravidlám, o ich 
obrane a nie obchádzaní. Jednoducho, 
o zodpovednosti... Aby právny štát fun-
goval, potrebujeme silné inštitúcie či 
uvedomelých občanov. A právny štát 
nebude fungovať bez zodpovedných 
politických lídrov, ktorí budú princípy 
právneho štátu brániť a presadzovať. 

...Zodpovednosťou politických 
lídrov je nebáť sa prijať jasné a princi-
piálne postoje ku všetkým prejavom 
extrémizmu a radikalizmu. Byť schop-
ní zastať sa menšín, ochrániť a vyjadriť 
solidaritu so všetkými, na ktorých dnes 
extrémisti a populisti útočia. Poukazo-
vať na manipulácie a lži, za ktorými sa 
často skrývajú prázdne a plané sľuby.

...Nerozdeľovať. Na východ a západ 
či sever a juh. Na nás a tých iných. Na  
vidiek a mesto, či na elity a ľud. Ale 
spájať.

…Esenciou právneho štátu je v 
prvom rade rešpekt k pravde. Právny 
štát dbá na fakty a poskytuje ochranu 
pred lživými tvrdeniami, ak zasiahnu 
do našich práv. Je paradox, že právny 
štát dnes môže byť demontovaný práve 
manipulatívnou rétorikou o právnom 
štáte. Keď počujeme sľuby o nastolení  

poriadku, dodržiavaní pravidiel, či o 
tvrdej ruke, buďme pozorní k tomu, či 
tí, ktorí to hlásajú, to nechcú dosiahnuť 
autoritárskymi metódami. A či im nie 
sú pluralizmus a demokracia len na 
obtiaž.

...Toto je dnes hlavná výzva pre 
dobré fungovanie právneho štátu v na-
šej západnej komunite – nielen dobré 
zákony či nezávislé súdy. Osobitne po-
litickí lídri majú zodpovednosť podpo-
rovať rešpekt k pravidlám, nepodľah-
núť populizmu a neútočiť na niekoho 
len preto, že to prináša politické body. 
Pretože lacné zisky na najbližšie štyri 
roky so sebou často nesú nenapravi-
teľné škody pre generácie. Je našou 
úlohou podporovať a chrániť to, čo je 
nevyhnutnou súčasťou každej zdravej 
demokracie –  nezávislé médiá, či ob-
čiansku spoločnosť.“

Potrebujeme rešpekt 
k pravidlám i k občanom

» Redakčne krátené

»Kúpim staré auto, alebo 
motocykel ČZ, Jawa aj náhr.
diely, všetko od motorizmu 
(trofeje). 0903 818 122.

»Prenajmem 1-izb. byt v 
centre PK, 0908 757 154.
»Dám do prenájmu 2-izb. 
byt v centre PK, 0908 445 
029.

»Predám starší 4 izb. rod. 
dom v Bernolákove, 10á po-
zemok, kúpou voľný, všetky 
IS. Tel.: 02/4594 5185.

»Predám ornú pôdu v Bud-
mericiach 0902 192 512.

»Kúpim vinohrad v Brati-
slave, Svätom Jure, Pezinku 
a okoli. Platba v hotovosti. 
Tel.: 0918 479 756.
»Kúpim v Šenkviciach na 
Družstevnej ul. 1 izb. byt, 
0907 093 386.
»Kúpim RD v obci Šenkvice 
príp. Pezinku, 0911 382 290.
»Dám do prenájmu podpiv-
ničenú garáž v PK na Ma-
lokarpatskej od 1.3., 0904 
877 432.

»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     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, TT zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

08 STAVBA    

Vtipy 
týždňa

» A - Koho budeš voliť? 
- Asi komunistov ...
- Tak to je jasné, ale z ktorej 
strany?

» Viete prečo je tak málo 
vtipov o sociálnej demokra-
cii? Pretože najväčší vtip je 
ich programové vyhláse-
nie.

» - Ja volím ľavicovo, hovo-
rí jednoruký a dodáva:
- Vlastne nemám ani na 
výber .

» Viete ako si strany vybe-
rajú svojich kandidátov do 
volieb?
Dostanú kladivo a klinec 
a musia ukázať ako vedia 
zatĺkať.

» Predvolebný príhovor a 
rozvášnený politík kričí do 
davu: 
- A tresty pre samovrahov 
budú prísnejšie!

» Dilema voliča: 
- Keď je prezident žena, kto 
je prvá dáma?

» Pred voľbami sa pýtajú 
staršieho muža, ako sa mu 
žije za ich vlády.
Muž sa obráti na partnerku 
a hovorí: 
- Maruš, povedz im to ty, ja 
už som za to sedel.

» Vojde občan za volebnú 
plentu a o chvíľu zakričí:
- Podajte mi niekto papier, 
už mi došiel.

» Istá prestížna mienko-
tvorná pravicová agen-
túra urobila predvolebný 
prieskum s otázkou: 
- Kto je vaším najobľú-
benejším kandidátom na 
prezidenta a prečo práve 
(meno si dosaďte podľa 
uváženia)?

» Príde premiér na rokova-
nie vlády, vytiahne z vrecka 
papier a hovorí:
- Tu som napísal zoznam 
krokov, ktoré musíme uro-
biť, aby sa ľudia konečne 
mali lepšie, lebo si to za-
slúžia. 
Potom vyberie z vrecka 
druhý papier a hovorí:
- No, a tu je zoznam tých 
ľudí.

                » redakcia      

Citáty
o voľbách

» „Voľte toho, kto sľubuje 
najmenej. Budete najmenej 
sklamaní.“
Bernard Baruch, americký 
finančník 1870 - 1965.
 
» „Blížia sa nám voľby. A 
myslím si, že veľkým prob-
lémom samozrejme, je, že 
niekto ich vyhrá.“
Barry Crimmins, americký 
herec 1953 – 2018.

 » „Ak by prasatá mohli vo-
liť, človek, ktorý nosí pomy-
je, by bol vždy víťazom, bez 
ohľadu na to, koľko zakáľa-
čiek robí za ich chrbtom.“
Orson Scott Card, 1951, spi-
sovateľ, USA. 

» „Jediné poučenie, ktoré 
si odnášame z nových vo-
lieb je, že sme sa nepoučili 
z tých predošlých.“
- americké príslovie

» „Všetci vieme, čo robiť, 
akurát nevieme, ako byť 
znovuzvolený potom, čo to 
spravíme.“
Jean-Claude Juncker, 1954, 
eurodiplomat.

» „Najlepší argument proti 
demokracii je päť minútový 
rozhovor s priemerne roz-
hľadeným voličom.“
Winston Churchill, britský 
politik, vojnový a povojno-
vý premiér Spojeného krá-
ľovstva, 1874 – 1965.

» „Demokracia sú dvaja 
vlci a ovečka hlasujúci o 
tom, čo bude na obed. Slo-
boda je dobre vyzbrojená 
ovečka, namietajúca hla-
sovanie.“
- neznámy autor

» „Odvaha nespočíva v 
slovách, spočíva vo voľbe.“ 
Antoine de Saint-Exupéry, 
francúzsky spisovateľ a pi-
lot 1900 – 1944.

» „Neexistujú žiadne po-
vinnosti, len voľby.“ 
Eleanor Roosevelt, manžel-
ka Franklina Delano Roose-
velta a prvá dáma Spoje-
ných štátov 1884 – 1962.

» „Nemôžeš urobiť rovna-
kú chybu dvakrát. Pretože 
druhýkrát to nie je chyba 
ale voľba.“ 
- neznámy autor

    

                         » redakcia
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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

ING. KUBAŠKA

22. februára 1940  
na Slovensku rozdelili skonfiškovanú 
pôdu, patriaca Židom.

Výročia a udalosti

Milí dôchodcovia,
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V  prípade, ak spoločnosť nedosahuje 
zisk, je možné ju zlikvidovať. Celý pro-
ces likvidácie má na starosti likvidátor. 

Likvidátor je povinný postupovať s od-
bornou starostlivosťou a  konať v  záujme 
spoločnosti, ktorá sa pod jeho dozorom zru-
šuje a  všetkých jej spoločníkov. Za výkon 
svojej funkcie zodpovedá, či už zvolený ale-
bo ustanovený likvidátor, rovnako ako šta-
tutárny orgán danej spoločnosti (pri s. r. o. 
je to konateľ). Po vstupe spoločnosti do lik-
vidácie prechádza na likvidátora najmä pô-
sobnosť štatutárneho orgánu konať v mene 
spoločnosti, okrem zvolávania zasadnutia 
orgánu spoločnosti (pri s. r. o. je to valné 
zhromaždenie). Povinnosťami prechádza-
júcimi na likvidátora budú napr. vedenie 
účtovníctva, informovanie spoločníkov 
o  záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti 
alebo povinnosť viesť zoznam spoločníkov. 

Likvidátor môže v  mene spoločnosti 
vykonávať zásadne iba také úkony, ktoré 
smerujú k zrušeniu, resp. likvidácii spoloč-
nosti. Novela zavádza úplne novú povin-
nosť likvidátora, a  to vyhotovenia základ-
ného zoznamu pohľadávok do uplynutia 
45 dní od zverejnenia oznámenia vstupu do 
likvidácie a  jeho následná povinnosť, tak-
tiež tento zoznam do 30 dní uložiť do zbier-
ky listín príslušného obchodného registra. 
V takto uvedenej lehote likvidátor musí vy-
hotoviť zoznam majetku likvidácie, ktorého 
vzor by mal byť upravený osobitným pred-

pisom. Nová právna úprava výslovne zako-
tvuje povinnosť likvidátorovi, spočívajúcu 
v oznámení vstupu spoločnosti do likvidá-
cie. Likvidátor túto skutočnosť musí rov-
nako oznámiť všetkým známym veriteľom 
spoločnosti. Taktiež je povinný zverejniť 
oznámenie o tom, že spoločnosť vstúpila do 
likvidácie a výzvu, aby si veritelia prihlásili 
svoje pohľadávky v obchodnom vestníku. 

Súd môže nariadiť, aby sa výzva opa-
kovane zverejnila, a to najmä v prípade, ak 
dôjde k  zmene v  osobe likvidátora. Podľa 
novej právnej úpravy bude výber likvidáto-
ra kľúčovým, pretože práve likvidátor bude 
uspokojovať pohľadávky veriteľov, a to prie-
bežne. Ak likvidátor počas likvidácie zistí, 
že spoločnosť je predĺžená, je povinný bez 
odkladu podať návrh na vyhlásenie kon-
kurzu. Spoločnosť je  predĺžená vtedy, ak 
je povinná viesť účtovníctvo podľa zákona 
o účtovníctve a má viac ako jedného verite-
ľa a súčasne hodnota jej záväzkov presahu-
je hodnotu jej majetku. Likvidátor nemôže 
spoločníkom spoločnosti vyplatiť podiel na 
likvidačnom zostatku skôr ako uspokojí ná-
roky všetkých známych veriteľov.

Priebeh a ukončenie likvidácie 
podľa novely Obchodného zákonníka

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

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

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

»Kúpim rôzne starožitnosti, 
odznaky, mince, staré hodi-
ny, trofeje. 0903 416 726.
»Kúpim staré hodinky min-
ce bankovky knihy odznaky 
0903 753 758.

»Kúpim staršiu vzduchovku 
a babetu. 0907 374 235.

»Dňa 13.2.2020 sme si pri-
pomenuli 1. výročie úmrtia 
Marty Štohlovej rod. Bau-
erovej z Pezinka. S úctou a 
láskou spomínajú synovia 
s rodinami, ostatná rodina, 
príbuzní a známi. Kto ste 
ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku.

Občianska
riadková
inzercia
09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, TT zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

SPOMIENKA
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Senica
Čáčovská cesta 5315/125

0907 144 225,  milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.hydina.eu
Od marca rozvážame mládky pred znáškou. 

Od apríla rozvážame aj húsatá, káčatá,
mulardény /husokačeny/, morky a perličky.

Dovezieme až do vášho kurníka. 
V ponuke máme aj kŕmne zmesi

od belgického výrobcu Versele Laga.

VLHNE VÁM DOM?

0902 416 560
0910 322 544 www.dombezvlhkosti.sk 78
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28. februára 1914 
sa začala prevádzka električiek poháňa-
ných elektrickým prúdom v Košiciach, čím 
sa ukončila prevádzka košickej konskej že-
leznice a parných električiek.

Výročia a udalosti
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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Združenie poškodených občanov 
(ZPO) vyzýva svoju veľkú členskú zá-
kladňu, a tiež ďalších občanov poško-
dených nebankovými subjektami, aby 
v parlamentných voľbách 29.2. 2020 
dali svoj hlas Ing. Martinovi Fecko-
vi, kandidátovi za hnutie OĽANO 
s číslom 149. Strana Smer – SD v mi-
nulosti sľubovala poškodeným obča-
nom odškodnenie, žiaľ, ostalo len pri 
sľuboch. Poslanec za hnutie OĽANO 
Martin Fecko ako jediný predložil v 

NR SR zákon o čiastočnom odškodnení 
poškodených občanov nebankovými 
subjektami, a to 4-krát! Avšak strany 
vládnej koalície ho ani raz nepodpori-
li. Po 18-tich rokoch máme jednu z po-
sledných možností, aby aj s podporou 
Ing. Martina Fecka (OĽANO) bolo naše 
úsilie dotiahnuté do úspešného konca.

POSLEDNÁ ŠANCA 
PRE POŠKODENÝCH OBČANOV 
NEBANKOVÝMI SUBJEKTAMI

» Štefan Šipoš, predseda ZPO 
Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťan-
ská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511, 
Dodávateľ: CAMPAIGNS, S. R. O., ŠTEFANA MOYZESA 1577/22, 03 401 RUŽOMBEROK, 
IČO: 47016671
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Priatelia,
ukradli nám štát. Pomaly, nenápadne. Odvracali našu 

pozornosť, klamali, zastrašovali. A darilo sa im. Treba ich 
vymeniť, nič viac a nič menej.

Alternatíva tejto vlády existuje. Už týždne sa stretávam 
s lídrami demokratických opozičných strán. Hľadáme, čo nás 
spája. Jedna vec je úplne zrejmá. Chuť posunúť Slovensko          
konečne dopredu.  

Už dnes je jasné, že bez SaS slušná vláda nevznikne. Sme   
pripravení. Máme najlepší program, držíme slovo, ctíme 
dohody a nemáme žiadne korupčné kauzy. Budeme v novej 
vláde tým subjektom, ktorý bude spájať a tlmiť konfl ikty.

Na SaS sa môžete spoľahnúť. Sme hlasom zdravého rozumu. 
Plne si uvedomujem, že populizmus má vždy navrch. My si za 
svojím slovom stojíme a neklameme vás. Opäť zvádzame boj 
o demokraciu. Stojíme aj pred novými hrozbami. Kotlebovci   
sú jedna z nich. 

Dnes sa im môžeme všetkým postaviť, navždy ich poslať 
preč. Zmena je na dosah. Už o niekoľko dní môžeme mať                      
slušnú vládu. Takú, za ktorú sa nebudeme musieť hanbiť. 

S SaS máte istotu, že nikdy nepôjdeme so Smerom,       
SNS a Kotlebom do vlády. 

Ak nechcete žiť v mafi ánskom štáte, poďte voliť.                                                 
Poďte voliť, lebo oni pôjdu. Každý jeden z nás je súčasťou 
zmeny. Ak zostanete doma, zlo zostane nepotrestané. Nič sa 
nezmení. Voľte odborne zdatných ľudí, ktorí nebudú krad-
núť. To je dobrý začiatok. Máme kandidátku plnú slušných                                        
a odborne zdatných ľudí.

 
Verím vám, že sa rozhodnete správne. Prosím vás o dve 

veci – o vašu dôveru a hlas. Nie je čas na experimenty. Voľte               
tých, ktorí držia slovo. Voľte SaS. Máme číslo 3. Ďakujem.

Richard Sulík
 predseda SaS
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Richard
Sulík

voľ te 
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Lucia Ďuriš
Nicholsonová

Aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť
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O týždeň, v sobotu 29. februára,  sú 
na Slovensku voľby poslancov do 
Národnej rady Slovenskej repub-
liky. Ponúkame základné pravidlá 
voľby.

Právo voliť do Národnej rady Sloven-
skej republiky má občan Slovenskej re-
publiky, ktorý najneskôr v deň konania 
volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou 
práva voliť je zákonom ustanovené ob-
medzenie osobnej slobody z dôvodov 
ochrany verejného zdravia.

Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej 

republiky vo volebnom okrsku, v ktoré-
ho zozname voličov je zapísaný, alebo, 

v ktoromkoľvek volebnom okrsku na 
základe hlasovacieho preukazu. Vo-
lič je povinný po príchode do volebnej 
miestnosti preukázať okrskovej voleb-
nej komisii svoju totožnosť predložením 
občianskeho preukazu. Ak bol voličovi 

na jeho žiadosť vydaný hlasovací preu-
kaz, predloží spolu s občianskym pre-
ukazom hlasovací preukaz, ktorý mu 
okrsková volebná komisia odoberie.

Prevzatie lístkov a plenta
Okrsková volebná komisia zakrúž-

kuje poradové číslo voliča v zozname 

voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky 
a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom 
úradnej pečiatky obce. Prevzatie hla-
sovacích lístkov a obálky potvrdí volič 
v zozname voličov vlastnoručným pod-
pisom. Každý volič sa musí pred hlaso-
vaním odobrať do osobitného priestoru 
určeného na úpravu hlasovacích líst-
kov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto 
priestoru, okrsková volebná komisia 
hlasovanie neumožní.

Úprava lístkov
V osobitnom priestore určenom na 

úpravu hlasovacích lístkov volič vybe-
rie jeden hlasovací lístok toho kandidu-
júceho subjektu, ktorému sa rozhodol 
odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací 
lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do 

obálky   alebo   na vybranom hlasova-
com lístku môže volič zakrúžkovaním 
poradového čísla kandidáta vyznačiť, 
ktorému kandidátovi dáva prednosť. 

Volič môže zakrúžkovať poradové čís-
lo najviac štyroch kandidátov. Ak volič 
odovzdá prednostný hlas viac ako šty-
rom kandidátom, taký hlasovací lístok 
sa bude počítať v prospech kandidujú-
ceho subjektu a na prednostné hlasy 
sa nebude prihliadať. Na požiadanie 
voliča mu okrsková volebná komisia 
vydá za nesprávne upravené hlasovacie 
lístky iné. Nesprávne upravené hlaso-
vacie lístky vloží volič do schránky na 
odloženie nepoužitých alebo nesprávne 
upravených hlasovacích lístkov.           red

Základné informácie pre voličov

VOĽBY Najčítanejšie regionálne noviny

Foto: ilustr
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hla-
sovací lístok pre zdravotné postihnu-
tie alebo preto, že nemôže čítať alebo 
písať a oznámi pred hlasovaním túto 
skutočnosť okrskovej volebnej komisii, 
má právo vziať so sebou do priestoru 
určeného na úpravu hlasovacích líst-
kov inú spôsobilú osobu.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravot-
né postihnutie sám vložiť obálku do 
volebnej schránky, môže ju do nej na 
jeho požiadanie a v jeho prítomnosti 
vložiť iná osoba, ale nie člen okrskovej 
volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do vo-
lebnej miestnosti zo závažných, naj-
mä zdravotných dôvodov, má právo 
požiadať obec a v deň konania volieb 
okrskovú volebnú komisiu o vykona-
nie hlasovania do prenosnej volebnej 
schránky.

8

POMÔŽTE KRESŤANSKEJ
DEMOKRACİİ

VOĽTE

Objednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 4, Bratislava 81102, IČ0: 00586846 
Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36 252 417
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Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

Obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0907 887 056

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
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EXKLUZÍVNA VLASOVÁ KOZMETIKA

KADERNÍCTVO
David JANAS

0915 897 483
david.janass@gmail.com

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

EXKLUZÍVNA VLASOVÁ KOZMETIKA
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KADERNÍCTVO
David JANAS

0915 897 483
david.janass@gmail.com

Na Bielenisku 4
PEZINOK

(nájdete ma v priestoroch Kaderníctva Vlások)

EXKLUZÍVNA VLASOVÁ KOZMETIKA
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23. februára 1455 
začal Johannes Gutenberg hromadné tlačenie tzv. Gutenbergovej 
Biblie, prvej Biblie, ktorá sa na svete objavila vo väčšom náklade.

Výročia a udalosti
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Právnici a fušeri, ktorí nikdy ne-
pracovali, odchádzajú, spoločne so 
zlodejmi a podvodníkmi. Už od dva 
týždne by sme mohli osláviť jar. 

Išiel som sa ostrihať. Aj holičky v 
Žiline predpovedajú veľké zmeny. Po-
čúvali rádio a informácie o kapitánovi, 
ktorý rád všetko bozkáva. „Dúfam, že 
už sa konečne zbavíme tých hore a prí-
de zmena, hovorila jedna a ostatné s 
ňou súhlasili. Pripadám si ako v roku 
1989, keď sme sa túžili zbaviť vlády ko-
munistov. Teraz máme šancu zbaviť sa 
30 ročnej vlády zlodejov (Mečiarizmus, 
Dzurindistán a Ficoland). Rozkradnuté 
miliardy chýbajú v nemocniciach, na 
železniciach, v školách aj v zdravotníc-
tve. Mladí utekajú do zahraničia, starí 
sú bezradní a mnohí už ničomu neveria. 
Ja však verím, že príde víťazný február, 
lepší ako ten v štyridsiatomôsmom. Že 
bude vládnuť veľa strán? Vždy lepšie 
ako vláda mafie. Čím viac ľudí a názo-
rov, tým lepšie riešenia môžu vzniknúť. 
Komunistov a hlasovačov na povel sme 
tu už mali dosť. 

Prichádzajú lepšie časy. Tento týž-
deň sme mali Podnikateľskú univerzitu 
v I.D.C. Holding v Seredi. Hovorili sme o 
tom, ako musí slovenská firma odolávať 

tlakom nadnárodných firiem a neoča-
kávať žiadnu pomoc od štátu. Vo výrobe 
sú najmodernejšie technológie a výrob-
ca Horaliek nerobí kompromisy s kvali-
tou. Poctivé receptúry a postupy, ale aj 
korektné vzťahy so spolupracovníkmi 
a partnermi. Rovno zo Serede som sa 
presúval na našu konferenciu kresťan-
ských podnikateľov v Nimnici. Vyše 200 
ľudí sa spoločne modlilo a diskutovalo o 
zjednodušovaní práce a života. 

Naša sieť kresťanských podnikate-
ľov rastie. Možno by sme tam ani slovo 
kresťanskí dávať nemuseli, lebo hovorí-
me hlavne o slušnom podnikaní, o tom, 
aby sme robili druhým, čo nechceme, 
aby robili nám, aby sme dávali cisárovi 
aj Bohu to, čo im patrí, aby sme si nehro-
madili poklady na zemi ale v Nebi. 

Zdá sa, že dobré sa rozmnožuje a 
zlé sa drobí. Noví lídri 
budú musieť potlačiť 
svoje ego, opustiť 
predvolebné heslá 
a pokriky, viac po-
čúvať a slúžiť. Bude to 
ťažké. Verím ale, že 
prichádzajú 
lepšie časy. 

Prichádzajú lepšie časy

» Ján Košturiak

Človek objavil čaro mišpúľ pred 3 
000 rokmi a odvtedy ju s obľubou 
pestuje. Nie však u nás, hoci,. Ani 
netušíme, ako je mnohým z nás pro-
spešná.

Na našom území spomína mišpule 
veľmi detailne arcibiskup Ján Lippai 
(1606-1666) v diele Bratislavská záhra-
da (Pozsonyi kert) nasledovne: „Plody 
mišpule sa zbierajú pred zmäknutím, 
ale je dobré ich nechať na strome, aby 
ich dvakrát uštipol mráz. Keď sa oberú 
skôr, uložia sa do slamy. I tam zmäknú 
a potom sa jedia surové. Nikde som ne-
videl, aby ich piekli.“

Mišpuľa nie je strom, ale ker. Môže 
sa štepiť na vlastný semenáč, na hloh, 
na dulu, ale i na hrušku. Naši starí ro-
dičia vedeli veľmi dobre, že najlahod-
nejšie plody prináša mišpuľa na hlo-
hovom podpníku. Ak sú na dulovom, 
chuťové vlastnosti sú mierne horšie.

Mišpuľa netrpí škodcami, čiže si 
nevyžaduje postreky. Plody sa nechajú 
zmäknúť a konzumujú sa surové. Toto 
šťavnaté ovocie prekvapí svojou lieči-
vou silou.

Účinný prostriedok v boji proti 
cukrovke a priaznivé účinky na tráve-
nie! Mišpule obsahujú minerálne látky 
ako vápnik, horčík, draslík a vitamín 
C a vitamín B2. Taktiež v nich nájdeme 
vlákninu a organické kyseliny. Výťaž-
ky z mišpule znižujú hladinu cukru v 
moči. Mišpuľa je vhodná pri hnačke, 

dne i nedostatočnej funkcii obličiek. 
Upokojuje celý organizmus, zásobuje 
ho vodou a doplňuje minerálne soli. Ide 
o účinné diuretikum, keďže podporuje 
tvorbu moču a uľahčuje jeho vylučova-
nie. Tým, že obsahuje veľké množstvo 
minerálov a nízky obsah proteínov, sa 
odporúča pri dne, vysokej hladiny ky-
seliny močovej či obličkových kame-
ňoch.

Konzumácia tohto ovocia je naj-
lepšia hlavne v období, kedy je chrípko-
vá sezóna a hrozí vznik prechladnutia 
či chrípky. Nachádzajú sa v nich triter-
penické estery, ktoré majú silný proti-
vírusový účinok, hlavne proti rinoví-
rusom, ktoré spôsobujú zápal horných 
dýchacích ciest. Je obzvlášť vhodná 
pri hepatitíde, cirhóze či steatóze - pri 
nadmernom ukladaní cukru v pečeni. 
Pomáha normalizovať objem pečene v 
prípade hepatomagálie, čo je chorobné 
zväčšenie pečene. 

Mišpuľa, zabudnutý poklad záhrad

» red
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25. februára 1948 
bol dovŕšený Februárový prevrat, alebo podľa komunistov Víťazný 
február, komunistický prevrat v Česko-Slovensku.

Výročia a udalosti
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0905 593 810

POTREBUJETE
PREDAŤ alebo DAŤ DO PRENÁJMU SVOJ BYT či DOM?
KONTAKTUJTE NÁS!                  inzercia: 0905 963 035, 0905 593 810
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Kúpim garsónku
alebo 1 izb. byt v PK
do 60 000€.  0949 411 813

KÚPIME
BYTY, RODINNÉ DOMY

platíme ihne ,
aj v dražbe alebo s exekúciou.

0911 62 55 37
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Nájdeme vám kupcu!
byty
pozemky
rodinné domy

realitný maklér

0907 896 619
Zavolajte nám ešte dnes!

Šancová 6, 902 01 Pezinok       0907 896 619

Directreal 4you
realitná kanclária

24
-0

01
8

51
-0
00
4

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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24. februára 1994  
zomrel Ladislav Mňačko, slovenský spiso-
vateľ (* 1919).

Výročia a udalosti
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Voľby do NR SR sa nezadržateľne blížia, už 
len niekoľko dní nás delí od želanej zmeny. 
Voliči sú atakovaní predvolebnými priesku-
mami rôznych agentúr, ktoré odrážajú náladu 
obyvateľstva, čo je premietané v náraste či po-
klese preferencií jednotlivých strán. Z týchto 
prieskumov je vidieť najmä frustrovanosť voli-
čov a aj to, že približne jedna tretina všetkých 
voličov je stále nerozhodnutá. Patríte medzi 
nich? Aj ja som dlho pociťovala frustráciu, ne-
spokojnosť a bezmocnosť. Práve tieto dôvody vo 
mne vyformovali a nechali dozrieť rozhodnutie 
kandidovať do NR SR za stranu SaS. Dôvody? Je 
to jediná politická strana bez korupčných škan-
dálov, má čisté fi nancovanie, nemá dlhy, ani 
žiadne pôžičky. Je na politickej scéne desiaty 
rok, je teda skúsená, poučená z vlastných chýb 
a dnes stojí na pevných základoch. Je čitateľná, 
zásadová a volič vie, čo od nej môže očakávať. 
To, čo SaS deklaruje, aj splní, nepôjde do vlády 
so Smerom, SNS ani ĽSNS. SaS je strana odbor-
níkov, ktorí vidia nefungujúci štát. Má najlepší 
program pre ľudí, ktorý sa riadi 
zdravým rozumom a má 1144 
konkrétnych riešení, aby sa na 
Slovensku oplatilo pracovať, 
podnikať a žiť. SaS je priprave-
ná prevziať zodpovednosť. 

Máme najlepší program

Lenka Jakubčová
advokátka a spoluautorka
programu SaS pre spravodlivosť,
kandidátka č. 82

Alternatíva existuje
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 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov
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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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Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky navrhuje zrušiť 
prísnu ochranu jadrovej časti Národ-
nej prírodnej rezervácie Morské oko. 
Podľa predloženého návrhu Nariade-
nia Vlády SR samotná vodná plocha 
Morského oka a okolité lesy stratia 
status najvyššej ochrany. 

„To umožní výstavbu nových chát a 
hotelov, ciest, výrub stromov, poľovanie 
a mnohé iné aktivity, ktoré povedú k zni-
čeniu tohto klenotu slovenskej prírody. 
Ministerstvo životného prostredia využi-
lo proces zmeny hraníc UNESCO lokality 
na zrušenie prísnej ochrany najkrajšej 
časti rezervácie Morské oko. Doslova pár 
dní pred voľbami sa rozhodli narýchlo 
otvoriť toto mimoriadne cenné územie 
pre vybranú skupinu developerov.“ To 
tvrdí lesoochranárske združenie VLK. 

A pokračuje - „nenechajme ich zničiť 
toto čarokrásne miesto vyhľadávané ti-
síckami turistov práve pre ticho a pokoj 
uprostred prastarých bukových lesov.“

Morské oko, v minulosti nazývané 
Veľké Vihorlatské jazero, je najväčšie 
jazero vo Vihorlatských vrchoch a tretie 
najväčšie prírodné jazero na Slovensku 
po Štrbskom plese a Veľkom Hincovom 
plese vo Vysokých Tatrách. Je jedno z naj-
krajších zátiší na Slovensku, ktoré si za-
chovalo romantiku a prirodzený pôvab. 
Vznik Morského oka spadá do obdobia 
doznievania sopečnej činnosti vo Vihor-
late. Nachádza sa v Chránenej krajinnej 
oblasti Vihorlat a patrí do ochranného 

pásma územia Vihorlatský prales, skrá-
tene aj Vihorlat, ktoré bolo v roku 2007 
zapísané do zoznamu Svetového prí-
rodného dedičstva UNESCO v kategórii 
Karpatské bukové pralesy. Dôvodom zá-
pisu boli zachovalé bukové pralesy s vyše 
240-ročnými exemplármi. 

Do jazera ústi šesť stálych prame-
ňov a niekoľko periodických. Prebytoč-
nú vodu z jazera odvádza potok Okna. 
Pobrežie je veľmi členité. Jeho západná 
a severná časť má mierny sklon a je po-
krytá jemným pieskom. Východný breh 
je strmý a kamenitý. Hlbšie časti jazera 
sú pokryté hrubou vrstvou bahna. V blíz-
kosti prítokov sa hromadí lístie, z ktorého 
sa celoročne uvoľňuje metán.

Morské oko je veľkou prírodnou 
zvláštnosťou slovenskej prírody. Na 
ochranu prírodných hodnôt a krás bolo 
jazero spolu s okolitými lesmi v roku 1984 
vyhlásené za štátnu prírodnú rezervá-
ciu, v súčasnosti je to národná prírodná 
rezervácia v celkovej výmere 108,48 ha, 
kde platí zákaz rybolovu, kúpania a čln-
kovania. 

Vihorlatské Morské oko v ohrození

» red

Vysielali v správach, že vyšetrujú 
ľudí, čo zneužili deti. Došlo aj k ich 
obvineniu. Jeden prípad z modelin-
govej agentúry, jeden z detského tá-
bora. Na Slovensku. Kvapka v mori. 

Už dávnejšie som komunikoval s 
ľuďmi, čo o zneužívaní píšu alebo ve-
dia, ako fungujú niektoré zariadenia 
pracujúce s deťmi, dokonca vedia o 
tom, ako svoje deti ponúkajú vlastní 
rodičia. Napokon, máme tu silne re-
alistický film Sviňa. Z rozprávania a 
rôznych príbehov viem, že je to v nie-
ktorých oblastiach bežná prax. 

Žiaľ, poznáme aj prípady, kedy sa 
samy deti ponúkajú na sexuálne služ-
by. Či už je to nedobrovoľné, či nie, det-
ská psychika môže zareagovať všelija-
ko a predčasné sexuálne aktivity môžu 
zničiť celý život. Avšak, ak sa dospelá 
osoba vrhne na dieťa, ktoré jej je zvere-
né, okrem zvrátenosti to v nás vyvoláva 
permanentný strach o deti, ktoré občas 
musíme zveriť iným osobám. Učitelia 
to už schytali a majú povinnosť preu-
kazovať svoju bezúhonnosť, pričom na 
Slovensku sú sexuálne prznenia detí 
učiteľmi ojedinelé. Ale tak dajme tomu, 
politici si kopli do učiteľov a dali si 
kvačku, že zabránili zneužívaniu detí v 

školách. Iba papierovo! Keby to chceli 
vážne riešiť, otvárajú sa iné možnosti. 
Ale čo s mnohými ostatnými povola-
niami, čo prichádzajú do kontaktu s 
deťmi? Modelky sa už zamestnávajú 
v 14 rokoch. Neraz sa predvádzajú pri 
návrhároch sporo odeté. A vedúci v tá-
boroch nemusia mať ani pedagogické 
vzdelanie a nepreverujú sa nijakým 
osobitným spôsobom. 

Sexuálne zneužívanie som síce 
ako dieťa ani ako pracovník vo viace-
rých táboroch nezažil, ale pracoval 
som len v jedinom tábore, kde sa dbalo 
na základne pedagogické východis-
ká vedenia detí. V mnohých táboroch 
niet potrebnej odbornosti a kde niet 
kvalifikácie, ľahko sa prejde k porušo-
vaniu zákonov, pedagogiky a morálky. 
Poznáme ešte jedno povolanie, ktoré 
je známe stovkami zneužívaní detí po 
celom svete, no nechcem budiť pred 
voľbami vášne. 

Pevne verím, že takéto praniero-
vanie učiteľov zo strany nekompetent-
ných ministrov školstva a ich prisluho-
vačov prestane. Nie kvôli nám učiteľom. 
Ale aby sa skutočne ochránili deti. Nie 
iba papierovo a nie iba v školách. 

Sprznené deti

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

Najlepšia golfová hráčka na Sloven-
sku  za rok 2019  Anika Bolčíková je z 
Golfového klubu Agama v Prievidzi.

 
Raketový vzostup dosiahla v roku 

2018 vtedy ešte dvojka v slovenskom 
amatérskom rebríčku. Dvadsať ročná 
hráčka z Martina je známa poctivým 
prístupom k tréningu golfu, kondičnej i 
turnajovej príprave. To jej prinieslo nie-
koľko majstrovských titulov, nomináciu 
na Majstrovstvá Európy jednotlivcov i tí-
mov a Majstrovstvá sveta. K predchádza-
júcim úspechom Aniky Bolčíkovej patrí 
skutočnosť, že je medzinárodná majster-
ka Slovenska v hre na rany 2018, Medzi-
národná majsterka Českej republiky v 
hre na rany do 21 rokov 2017, Majsterka 
Slovenskej republiky v hre na rany do 
21 rokov 2017 či Majsterka Beskydského 
golfového klubu v rokoch 2015 a 2017.

Slovenská golfová asociácia oceňo-
vala najlepších golfistov roka 2019 v Tr-
nave počas Plesu golfistov. 

Anika sa stala víťazkou hneď v 
dvoch kategóriách, v kategórii do 21 
rokov / toto ocenenie získala aj minulý 
rok/, a k tomu pribudlo TOP ocenenie a 
to - Najlepšia hráčka roka. 

Anika Bolčíková je členkou GK Aga-
ma Prievidza od roku 2015. Všimol si 
ju môj manžel v Čechách, a hneď v nej 
videl obrovský potenciál, len nechápal 
jedno, prečo taká ctižiadostivá a nádej-
ná golfistka nie je v žiadnom golfovom 
klube na Slovensku. Po krátkej dobe jej 

GK Agama ponúkol členstvo. Golfové 
ihrisko Agama v Koši bolo vôbec jej prvé 
golfové ihrisko, ktoré v  živote hrala, 
členstvo prišlo až o pár rokov neskôr.

U Aniky platí na 100 percent, že ako 
zaseješ tak zožneš, a tak nám bolo v 
tento deň nesmiernou cťou prebrať v jej 
mene tieto ceny. Je neskutočne pracovi-
tá a ctižiadostivá, a jej hnacím motorom 
nie sú premotivovaní rodičia, ako to nie-
kedy býva, ale jej húževnatosť a vytýče-
nosť si cieľa a hlavne dosiahnutie ho. 

Napriek faktu, že rok 2019 bol pre 
Aniku Bolčíkovú veľmi náročný, mala 
zranenie, tiež si musela zvykať  na život 
v Amerike, taktiež  nastali u nej zmeny v 
systéme trénovania. To všetko si zažíva-
la počas tohto roka, a napriek všetkému 
to takto „na parádu“ dala. 

Ďakujeme ti Anika, len tak ďalej!!!

Najlepšia na Slovensku za rok 2019

» Mgr. Petra Dzuriková
Prezident GK Agama

Foto: Anika Bolčíková

MÁTE autoservis, pneuservis, autobazár?
PREDÁVATE autá, motorky, náhradné diely?
DAJTE o sebe vedieť!  inzercia: 0905 963 035, 0905 593 810
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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

24
-0
00
8

WG GARAGE
h  a d á

AUTOMECHANIKA
do autoservisu
v Slovenskom Grobe.
Plat: 1000€ tel.: 0948 929 132

pezinsko@regionpress.sk
0905 593 810
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KISKA KOLÍKOVÁ KOLLÁR HATTAS

DOBRO, NÁDEJ A ROZVAHA MUSIA ZVÍŤAZIŤ

PREČO VOLIŤ STRANU ZA ĽUDÍ?
� DÔVODOV

Budeme  
najstabilnejším 
prvkom vládnej 
koalície.
Výsledky pre ľudí môže 
zabezpečiť len stabilná 
vláda, kde partneri budú 
vedieť konštruktívne ko�
munikovať. Strana Za ľudí 
nevyvoláva nezmyselné 
spory a konflikty.  
Sme tmelom, ktorý 
dokáže spojiť všetkých 
partnerov.

Sme najlepší tím  
odborníkov,  
ktorí majú za sebou  
konkrétne výsledky.
Nestačí len kričať prázdne 
heslá. Slovensko pomôže 
zlepšiť len tím schopných a 
čestných ľudí, ktorí majú plán, 
ako zlepšiť fungovanie štátu 
vo všetkých oblastiach.  
Strana Za ľudí má na kandidát�
ke odborníkov, ktorí majú za 
sebou výsledky a budú vedieť 
riadiť jednotlivé rezorty  
profesionálne a čestne.

Máme najlepší 
sociálny program
Andrej Kiska založil najúspešnej�
šiu charitu Dobrý anjel, na ktorej 
rozbeh dal milión eur z vlastných 
peňazí. Celý svoj prezidentský 
plat za � rokov v celkovej výške 
��� ��� eur rozdával rodinám 
v núdzi. Sociálnu spravodlivosť 
však treba preniesť na celoslo�
venskú úroveň. Strana Za ľudí 
má sociálny program, ktorý bol 
vyhodnotený ako najlepší, aby 
Slovensko bolo skutočným soci�
álnym a spravodlivým štátom.

Tvrdo  
zakročíme  
proti korupcii
Veronika Remišová 
odhalila desiatky 
káuz a ušetrila  
občanom stovky 
miliónov eur spoloč�
ných peňazí.  
Gaunerom a mafiá�
nom stopercentne 
zdaníme nakradnuté 
majetky a zavedieme 
hmotnú zodpoved�
nosť.

Sme stredová 
strana bez  
extrémov
Sme rozumnou 
alternatívou a zlatou 
strednou cestou bez 
extrémov napravo 
alebo naľavo.  
Chceme znížiť 
daňovo odvodové 
zaťaženie práce, aby 
ľuďom na Slovensku 
ostalo viac peňazí na 
starostlivosť o svoje 
rodiny.

�. 2. 3. 4. 5.

33
-0

00
1 

   
O

bj
ed

ná
va

te
ľ: 

ZA
 Ľ

U
D

Í, 
Ja

ší
ko

va
 4

84
9/

2,
 8

21
03

 B
ra

tis
la

va
, I

Č
O

: 5
25

81
67

5,
 V

yd
av

at
eľ

: R
E

G
IO

N
P

R
E

S
S

, s
.r.

o.
 Š

tu
de

nt
sk

á 
2,

 9
17

 0
1 

Tr
na

va
, I

Č
O

: 3
62

52
41

7
33

-0
02

6



PK20-08 14

politická inzercia / práca Najčítanejšie regionálne noviny
14

51
-0

03
5

PRÍJMEME

v prípade potreby

ZAŠKOLÍME
info:

0948 493 088

MONTÁŽNIKA

na montáž

žalúzií a sietí,

Do každej dediny,  
do každého mesta

Miroslav Beblavý
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SBS
LAMA SK
príjme stážnikov
na obchodnú prevádzku

v Pezinku

Nástup IHNEĎ!

0948 066 491

900 € brutto/ mesiac
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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

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 €

H ADÁTE UDÍ - zamestnancov, živnostníkov?
Inzerujte v rubrike PRÁCA, info: 0905 963 035, 0905 593 810
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7tel. 0904 474 597 tel. 0904 474 597 
VOJENSKÝCH VECÍ - MILITÁRIÍ
VÝKUP
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KAŽDÉMU
NÁJDEME PRÁCU

pracovné pozície v ČR

operátor výroby
vodič vzv - zvárač

zoraďovač - kvalitár
a inéwww.konstrukter.sk

BEZPLATNÁ INFOLINKA

0800 500 091

��
��

��

od  850 eur do 1300 eur
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

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 aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 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 

prijme do pracovného
pomeru:

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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Vodič LKW od 810 € brutto + 160 € 
variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od  810 € brutto 

od  810 € brutto 

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Pracovník montáže
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
od  765 € brutto Skladový pracovník
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POZNÁTE NÁS, MY VÁS 
NEZRADÍME. 

Pred Úradom vlády 
sme zapálili 5000 
sviečok
Za každého človeka, ktorý na Slovensku v priebehu roka zby-
točne zomrie, sme zapálili pred Úradom vlády sviečku. Hnutie 
OĽANO takto symbolicky pripomenulo Smeru a Petrovi Pelle-
grinimu, v akom stave zanechávajú po 12-tich rokoch starostli-
vosť o pacientov. Za ten čas zomrelo na tzv. odvátiteľné úmrtia 
60-tisíc ľudí. Veríme, že zmena je na dosah.

Kradnú milióny, žijú si v luxuse a ľudia 
zbytočne zomierajú. Je čas to zmeniť!
Každý rok zomrie na Slovensku zbytočne 5000 ľudí. Dôvo-
dom je neskorá a nedostatočná zdravotná starostlivosť. Je 
to dôsledok obrovskej korupcie v zdravotníctve. Súkrom-
né firmy spolu so skorumpovanými politikmi okrádajú pa-
cientov a žijú si na ich úkor. Kupujú si luxusné haciendy 
a smejú sa nám do očí. Ich časy sa končia!

Slovenským pacientom ukradli 
400 miliónov!
Ako vyzerá okrádanie pacientov v praxi? V meste Limassol 
na Cypre  našiel Igor Matovič, Eduard Heger a Marek Krajčí 
obyčajné schránky. Tu sídlia firmy Penty, vrátane poisťovne 
Dôvera a siete nemocníc Svet zdravia. Práve tu skončilo 
400 miliónov eur, ktoré v roku 2009 umožnila vláda Smeru 
a  SNS vytunelovať zo zdravotníctva pri spojení poisťovní 
Apollo a Dôvera.  Takto končia milióny určené na liečbu 
chorých. Nemorálne a neľudské. Toto je 12 rokov Smeru 
v zdravotníctve. Musíme to zastaviť!

V sobotu 29.2. 
volíme OĽANO
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