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Plavba za horizont

Najlepší výber KOTLOV

„hodnoty“, ale sú to skôr chvíľkové potreby, ako hodnotový systém.
Každý z nás sa plaví za horizont.
Niekedy. Niekto raz, niekto občas, niekto z paluby ani nevystupuje. Naše
plavby ťažko nazvať výletnými, je to
veľmi ťažko skutočná životná drina. Kto
raz strávil pár dní na nákladnej lodi,
vie, čo je to musieť a či dokonca môcť sa
spoľahnúť na človeka, dôverovať, obetovať sa. A to mi pripomína, že životy
Ladislav Herzog (dnes už na onom mnohých z nás sú takou plavbou. S posvete) v Plavbe za horizont po dlhom čase trebou držať kurz, ovládať a dodržiavať
zas raz popustil uzdu svojej dobrodružnej pravidlá, byť v strehu pred nebezpečennáture. V spomienkach sa vracal do dôver- stvom a tu a tam hodiť niekomu lano, ak
ne známeho prostredia dunajských lodí a to práve potrebuje.
lodníkov. Lacovo bilancovanie vlastného
Rieka je plná príbeživota je veľkou témou. V každom momen- hov o pomoci. O záchrate nášho života si treba položiť otázku, či ne i o nešťastí. Ako život.
to, čo činíme, má pre nás samotných do- Je dobré z času na čas si
statočný zmysel. Či to má zmysel pre naše takú plavbu uvedomiť.
ľudské spoločenstvo a čo mu to dá. Otázka
S lodníckym pohodnôt a ich usporiadanie v rámci vlast- zdravom - ahoj,
ného sveta je prioritou myšlienkových milí čitatelia
potrieb človeka. To ho odlišuje od zvierat.
Hoci aj mnohé z nich poznajú nejaké svoje
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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KOBERCE - PVC

otvorené:
po-pia: 800 - 1700
so: 900 - 1300

Akcia

51-0056

51-0044

V.I.P.

51-0037

Zahajuje 12.3.2020 kurz
na výcvik skupiny “B”

za akciovú cenu 630 €
Prevádzka: Šancová 10, Pezinok
0905 222 444, www.autoskolavip.sk

PredajĖa KĚmnych zmesí v Budmericiach
prijíma objednávky na PREDAJ HYDINY
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.

%
-20%
zľavy -20

KUPÓN

1

51�0043

24-0014

ག

PK20-09

na koberce 200x290 mm

AUTOŠKOLA

- maĐby (byty, rod.domy, firmy)
- fasády - stierky
Rozpočet
- nátery (okná, dvere) a obhliadka
- špeciálne nástreky
ZDARMA!
- sadrokartón (montáž) možnosť
splátok!
- upratovacie práce

nad 1500 € zľava -25%

- 30% zľava

-40%

0903 430 796, 0908 486 061
Tel./Fax: 033/642 29 87
ee-mail: judiak@stonline.sk
tondo.judiak@gmail.com

ག

ปvýrub - prierez rizikových stromov
ปprerezávanie - odvetvovanie lanovou metódou
ปrezanie - strihanie živých plotov
ปvýchovný rez ovocných stromov
ปštiepkovanie ปodvoz odpadu

maliarske a natieračské práce
www.judiak.sk

info: 0948 544 525

VEĽKÝ ZIMNÝ VÝPREDAJ
Pokládka,
- 40% zľava
na kusové koberce zľava
na všetky
dovoz (do vypredania
zásob)shyggy koberce

pezinsko@regionpress.sk

ANTON JUDIAK

v domovej zástavbe ໄ0902 182 789

30 m2 / 80 m3
lokalita Pezinok,
Viničianska cesta

2

- metrážne, bytové, kancelárske a kusové koberce
- pvc, vinyl, sokle, lišty
- obrusy, garníže, behúne, rohože

Slovakia TAP s.r.o.
PEZINOK
Bratislavská 85
tel. 033/642 25 06

www.slovakiatap.sk

VÝRUB � VÝREZ STROMOV

SKLADOVÉ
KONTAJNERY

9,90 €/m

www.starfin.sk

2

PRENAJMEME

A
24-0025

ໄ 0948 555 080

(predajňa je presťahovaná na 3. poschodie)

M.R.Štefánika 2 (1. posch.), Pezinok

ÁC
I

sklené vlákno ༱ drevovlákno ༱ celulóza ༱ polystyrénové guličky

DEMISTAV, Pezinok, Holubyho 28

0944 446 364

Viac informácií
NA STRANE č.

46-0003

na kľúč

24-0026

stavieb RD

JARNÁ AKCIA

Masáže Soúa

PREDAJ
MLÁDOK
od 2.3. 2020

P
PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

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

aj na splátky

Realizácia

55

PK - centrum 0949 22 48 41

Salón

ໄ0904 097 200

a PREDAJ KRMÍV

51-0032

S

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

51-0055

A

STAVEBNÁ FIRMA REALIZUJE

Od marca je možnosť objednania 1-dňových brojlerkov ROSS 308,
2-týždň. brojlerových káčat a húsat a 6-týždň. moriakov typu BIG 6.
Nájdete nás: Budmerice, námestie R.Fábryho
...tešíme sa na vašu návštevu
Bližšie info na tel.: 0948 256 789

24-0022

L

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

51-0046

K

94-0017-2

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

Tento názov knižky sme vymysleli
spolu s jej autorom, Lacom Herzogom
niekedy v noci v kormidelni tlačného remorkéra Ružín počas plavby po
Dunaji do Passau. S nákladom oceľových peliet. Nie s turistami. S kúskom
dobrého chleba a kyslého mlieka, nie
za stolom s luxusným menu. V teplákoch, nie v smokingu. Pri zelenom
svetle obrazovky radaru.

zdravie / reality, služby
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Západné Slovensko
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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

V ľahších prípadoch môžete užívať
bežne dostupné lieky na zmiernenie
príznakov – na uvoľnenie slizníc nosa
a prínosových dutín, proti kašľu, na
vykašliavanie, proti teplote, proti zápalu.
Uistite sa však na obale alebo príbalovom letáku, že neobsahujú veľké
množstvo cukru, vyberte si také, ktoré sú
bez obsahu cukru, poraďte sa v lekárni.
Pozor treba dávať na rôzne sirupy proti
kašľu a cmúľavé cukríky proti bolesti
hrdla – veľmi často obsahujú veľa cukru.
Vplyv liekov na glykémiu
Aspirín môže znížiť hladinu krvného
cukru. Podobne aj niektoré antibiotiká
znižujú hladinu cukru u ľudí, ktorí užívajú niektoré tablety na liečbu cukrovky.
Lieky na uvoľnenie dýchacích ciest môžu
zvyšovať hladinu krvného cukru. Preto
každú zmenu terapie a úpravu liečby
je vhodné konzultovať s diabetológom.
Ak užívate metformín (napr. prípravky
Glucophage, Siofor, Metfogamma, Metformin, Stadamet, Metformin) na liečbu
cukrovky , počas infekčného ochorenia
sa obyčajne prerušuje jeho užívanie.
Čo jesť
V úvodných fázach ochorenia býva
v popredí nechutenstvo. Treba počúvať
svoje telo. Ale aj napriek tomu je potreb-
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ĀɨǉǁƅʤƃɽǉȶǉȃȶʍɽǉȦȶɁɰʁӞ
Nájdeme vám kupcu!
byty
pozemky
rodinné domy

né pravidelne v menších porciách jesť.
Vhodné sú ľahké jedlá. Samozrejme diabetické.

Šancová 6, 902 01 Pezinok

0907 896 619

BYTY, RODINNÉ DOMY
platíme ihneĵ,
aj v dražbe alebo s exekúciou.

0911 62 55 37
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

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

OZETA
neo
- obleky, saká,

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

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

NOVINK
Slovenské obleky OZETA neo

PALIVOVÉ
DREVO

POLIENKA aj GUĽATINA

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

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
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

PK20-09

realitný maklér

KÚPIME

Med a cukrovka
Med má glykemický index je 58. Na
porovnanie cukor má glykemický index
60. Počas chrípky sa žiada teplý čaj s
medom a citrónom. Pokojne, ale treba si
zmerať glykémiu a podľa hodnôt upraviť
liečbu.
Dôležité je chrípku „neprechádzať“. Umožnite si
oddych v posteli minimálne 24-48 hodín, najlepšie
je však „preležať“ ochorenie až do odoznenia
príznakov.

S otázkami, ktoré sa
Volebná infolinka
týkajú parlamentných
volieb, sa môžu voliči obrátiť na informačnú linku.
Zriadilo ju Ministerstvo vnútra MV SR.
Informačná linka bude prístupná od pondelka do soboty
29. 2. od 7.30 do 15.30 h na telefónnych číslach 02/4859
2317 a 02/4859 2312. V deň konania volieb, 29. februára,
bude infolinka fungovať počas celého dňa až do uzavretia
volebných miestností. „Tieto linky sú určené pre verejnosť,“ pripomína ministerstvo.

Āǉɽǉɨ9ȈȢɰȟʲ

Zavo
lajt
ešte e nám
dnes
!

0907 896 619

Príjem tekutín
Infekcie dýchacích ciest sú často spojené so zvýšenou teplotou alebo horúčkou, pi ktorej sa človek potí, stráca tekutiny. Niekedy býva aj nevoľnosť alebo
až vracanie a hnačky. Vtedy organizmus
stráca tekutiny, ktoré je ale potrebné dopĺňať. Zvoľte si nápoje bez cukru - najlepšie teplý čaj alebo vodu. Aby ste sa
ubezpečili, že máte dostatočný prísun
tekutín počas horúčkovitých stavov, vypite 1 šálku tekutiny každú hodinu.

Stredné Slovensko
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realitná kanclária
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24-0018

Kollárova 12
PEZINOK
pezinsko@regionpress.sk

Directreal 4you

51-0245

Redakcia:

Chrípka a prechladnutia u diabetikov III
Aké lieky užívať

51-0018
51-0026

PEZINSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

29. februára 1920
16-0066

2

Výročia a udalosti

bola schválená česko-slovenská ústava.

služby

PEZINSKO

3
darþeková predajĖa B O N B O N

Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov

Pezinok, ul. Holubyho 26

facebook.com/BonbonPezinok

Celý sortiment na: www.bonbonpezinok.sk

0903 791 159

24-0019
24-0020

75-28

OKIEN

DĖa 6.marca 2020 (piatok) pri príležitosti
osti MDŽ
vás pozývame na ochutnávku
u Lindor od
d Lindt
L

0903 908 807

24-0003

0908 698 322

781200012

HODINOVÝ MANŽEL

དྷ murárske práce
དྷ voda དྷ elektrika

24-0014

bleskozvody, prípojky, revízie

51-0023

ELEKTROINŠTALÁCIE

Predaj hydiny
na ďalší chov

Senica

Čáčovská cesta 5315/125

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

www.hydina.eu

www.kamenarstvopesko.sk
ໄ0908 588 877 Hlavná 421, Vištuk
ཐkompletné zhotovenie pomníkov ཐširoký výber rôznych
h druhov kameňa
ཐvybetónovanie základov ཐodstránenie starých pomníkov ཐdoplnky - krížiky, lampáše, vázy ...

24-0023

PONÚKAME KVALITU ZA VÝHODNÉ CENY
41-0041

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.

Parkety a podlahy pre každého

www.bozin.sk
• Podlahy

(drevené, laminátové, korkové, linoleové, vinylové)

• Terasy a obklady
• Príslušenstvo k terasám
• Renovácia parkiet
• Obklady schodov
• Dvere
• Príslušenstvo

BOZIN, spol. s.r.o., Radničné námestie 9, 902 01 Pezinok
e-mail: parkett@bozin.sk, ང 0903 641 744, 0903 771 615

PK20-09

3

51-0052
51-0341
51-0118

(lišty, lepidlá, laky, oleje, čistiace a ošetrovacie prostriedky)

právnik radí / služby

01 AUTO-MOTO / predaj

V prípade, ak spoločnosť nedosahuje
zisk, je možné ju zlikvidovať. Novela
Obchodného zákonníka s účinnosťou
od 01. októbra 2020 zásadným spôsobom mení, predlžuje a predražuje
likvidáciu.

02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908 205 521.

03 BYTY / predaj
»Predám 3 izb. byt centrum
Stupava Ružová, info: 0948
045 130.

04 BYTY / prenájom
»Dám do prenájmu 2 izb.
byt v centre PK, 0908 445
029.
»Prenajmem v centre PK
nefajčiarovi 1 izb. polozariadený byt 30 m2, 350 €/
mes. vrátane energií, 0910
38 23 40.

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim vinohrad v Bratislave, Svätom Jure, Pezinku
a okoli. Platba v hotovosti.
Tel.: 0918 479 756.
»Kúpim RD v obci Šenkvice
príp. v Pezinku, 0911 382
290.
»Kúpim 2- alebo 3-izb. byt v
centre PK Za hradbami, Záhradná ul., 0907 093 386.

Ku dňu skončenia likvidácie, likvidátor zostaví účtovnú závierku, konečnú
správu o priebehu likvidácie a návrh na
rozdelenie likvidačného zostatku. Taktiež je likvidátor povinný zverejniť bez
odkladu oznámenie o zostavení týchto
dokumentov. Každý zo spoločníkov má
právo do nich nahliadnuť. Spoločnosť
v prípade ukončenia likvidácie potrebuje spĺňať zákonom predpokladané podmienky. Spoločnosť nesmie mať daňový
nedoplatok. Na tento účel je potrebné si
vyžiadať súhlas s likvidáciou od správcu
dane. Skončenie likvidácie bude podľa
novely Obchodného zákonníka môcť
nastať najskôr 6 mesiacov po oznámení
likvidátora o vstupe spoločnosti do likvidácie. V prípade, ak má spoločnosť ku
dňu zostavenia účtovnej závierky a konečnej správy daňový nedoplatok, alebo
ak sa u nej vykonáva daňová kontrola, je
táto lehota predĺžená až na 12 mesiacov.
Súčasná právna úprava takúto lehotu
neobsahuje. Účtovná závierka, konečná
správa o priebehu likvidácie a návrh na
rozdelenie likvidačného zostatku uplynutím 60 dní od zverejnenia oznámenia

o zostavení týchto listín sa považujú za
schválené, ak spoločník alebo spoločnosť nerozhodne inak. Likvidátor musí
zverejniť aj oznámenie o schválení týchto dokumentov. Likvidačný zostatok poukáže tým spoločníkom, ktorí naň majú
právo.
Posledným krokom v tomto procese je podanie návrhu na výmaz spoločnosti do Obchodného registra. K návrhu musí likvidátor priložiť účtovnú
závierku, konečnú správu o priebehu
likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. V prípade, ak mala
spoločnosť daňový nedoplatok alebo
daňovú kontrolu, tak je potrebné priložiť aj vyhlásenie o neexistencii daňového nedoplatku alebo o ukončení
daňovej kontroly. Podľa novej právnej
úpravy už nebude potrebné predkladať súhlas správcu dane a Sociálnej
poisťovne s výmazom spoločnosti. Likvidácie začaté do 30. septembra 2020
budú dokončené podľa právnej úpravy
platnej do 30. septembra 2020. Novela
Obchodného zákonníka prináša precíznejšiu úpravu procesu likvidácie.

BÚRACIE
A VÝKOPOVÉ PRÁCE
s pásovým minibagrom
a traktorbagrom

- 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

Holubyho 35, PEZINOK Tel.: 0903 82 82 30

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

po - pia: 10.00 - 17.00
- kalkulácie
a ea e
- zameranie
- dovoz, odv
odvoz
ZADARMO

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

NOVINKA
6-komorový
+
profil TROCAL 88
s trojsklom

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

ING. KUBAŠKA

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

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

0908 437 079

Výročia a udalosti
sa narodil Pavel Bunčák, slovenský básnik, pedagóg a literárny vedec († 2000).

4. marca 1915

Výročia a udalosti

VLHNE VÁM DOM?

LQMHNWiæDSRGUH]iYDQLH
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RPLHWN\DUHNRQäWUXNFLH5'

0902 416 560
0910 322 544 www.dombezvlhkosti.sk

5. marca 2007

zomrel Milan Kiš, slovenský herec (* 1934).

6. marca 1930

47-012

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

• UPRATOVANIE

781200049-2

Chcete si
podať
inzerát?

NAJLEPŠIE
CENY
V MESTE
PREDAJ
AJ NA SPLÁTKY

52-0009-1

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám výhodne nové

www.windorpezinok.sk

PLASTOVÉ OKNÁ
a DVERE

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

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. 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 uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

PK20-09
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51-0051
51-0075

Ukončenie likvidácie podľa
Obchodného zákonníka

sa v USA objavili prvé mrazené polotovary.

51-0004

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

51-0028

4

Služby

PEZINSKO

Frézovanie

5

Kľúčová služba STRATEX

komínov

SNP 7, 902 01 Pezinok

0903 245 441, stratexkluce@gmail.com
ra
ate
t xkk uce
ce@g
@gm
maili .com
m

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

ZĽAVAEZ
Otváracie hodiny: po - pia:

8:00 - predĺžené do 18:00, so: 8:00 - 12:00

51-0045
51-0448

10-0049

ER

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

OBKLADY
DLAŽBY

• Zateplovanie
• Sadrokartón
• Rekonštrukcie bytov a RD
• Hrubé stavby
• Zámkové zľavy na
materiál
dlažby

Hľadáme spolupracovníkov

0905 962 030

51-0034

AKCIA -30%

PEZINOK, ul. Šenkvická 14/U
ང 0918 620 835
e-mail: absol@absol.sk

w w w. a b s o l. s k

PREDAJŇA
S INŠTALAČNÝM MATERIÁLOM

Jarná
akcia

-25%

SODW¯SRSUHGORŀHQ¯NXSµQX

- hadice, rýchlospojky, GK spojky
- kanalizačné trubky a tvarovky
- RPE trubky a tvarovky

ག

Výročia a udalosti
sa odohralo prvé predstavenie opery SND v Bratislave – Hubička
Bedřicha Smetanu.

1. marca 1920

PK20-09

N

Ó
P
U

K

Výročia a udalosti
sa Vladimír Remek stal prvým kozmonautom z inej krajiny ako USA
a Sovietsky zväz, ktorý letel do vesmíru, a to loďou Sojuz 28.

2. marca 1978

5

51-0048
51-0231

ག

spravodajstvo

6
Občianska
riadková
inzercia
dvierka na kuchynskú linku, rôzne, 0919 17 62 33.

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim ľudové kroje 0902
708 047
»Kúpim staré hodinky mince bankovky knihy odznaky
0903 753 758.

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
»Študentka veteriny hľadá
brigádu. Rada vyvenčím
alebo sa postarám o vášho
psíka / mačku, morča, zajaca ... aj počas vašej dovolenky, len v PK, dohoda,
0905 963 035.

Najčítanejšie regionálne noviny

REGIONPRESS ďakuje
Z času na čas sa stane, že niekto z
vás, milí čitatelia, reaguje na to, čo
uverejníme. Súhlasne, nesúhlasne.
Ak má takáto reakcia spoločensky
prijateľnú podobu, zvykneme reagovať. Osobne, alebo aj takto verejne.
Tentoraz ide o odozvu na naše nedávne redakčné slovo, v ktorom sme
upozornili na to, že nie iba „naše“ je
naše, že často aj to spoločné môže po
skrášlení spríjemniť život nám všetkým. A za to treba určite poďakovať.
Dnes pani Helene z Nosíc. Jej pozdrav
citujeme:
„Dobrý deň pán šéfredaktor.
Pred týždňom, alebo skôr,som si poplakala pri Vašom článku. (Bolo to o
kamarátoch). V najnovšom čísle píšete
o skrášľovaní okolia. Som z Nosíc, je to
časť Púchova. Pred troma rokmi som
si zmyslela,že by bolo dobré dať na zastávku kvety. Dali nám novú zastávku,

poslanec za našu časť Miroslav Rosina
dal priestor predĺžiť, dali tam zábradlie.
Dala som za všetko okolo 50 eur, ale to
nevadí, nikto mi to nekázal.T ento rok
Púchovské noviny vyhlásili súťaž letnú,
jesennú a zimnú - aj balkóny. Vyhrali
sme druhé miesto. S pani Annou Gašpárkovou, ktorá býva pri zastávke sa
striedame pri polievaní. Našli sa aj takí,čo hovorili že načo to robím a kto mi
to bude chodiť polievať. Stiahla som si
tú fotografiu z môjho profilu,tak neviem
či to dobre pripojím k článku. Tá druhá
fotografia je môj dom,v ktorom žijem
sama,tak sa teším z kvetov. Ďakujem za
krásne články, tie čítam prvé.
Helena Dunková – Nosice“
Nuž, milá pani Helenka, my ďakujeme tiež, za všetkých, ktorých oko sa
poteší pri pohľade na Vašu nadprácu.
Ale aj za Váš list. Všetko dobré Vám aj
pani Anne!
S pozdravom – za redakciu

16 ZOZNAMKA
SPOMIENKA
»Dňa 6.3.2020 si pripomenieme 4. výročie úmrtia
nášho manžela, otca a
starého otca Stanislava
Nitschneidera z Píly. Kto
ste ho poznali venujte mu
tichú spomienku. Manželka
a dcéry s rodinami.

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 mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. 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 uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

» Ivan Brožík

Pŕhľava dvojdomá
Pŕhľava dvojdomá alebo staršie žihľava dvojdomá je rastlina z čeľade
pŕhľavovité. Používa sa ako liečivá
rastlina, a krmovina pre hydinu, ale
aj ako prostriedok na ochranu kvetov pred voškami.
Rastlina má vysoký obsah vitamínu C, stimuluje krvný obeh, podporuje tvorbu červených krviniek, znižuje
hladinu glukózy v krvi, má mierny
močopudný účinok, priaznivo pôsobí
na kvalitu vlasov. Pije sa aj ako čaj. Za
zdraviu prospešné sa považujú pokrmy
z nej pripravené. Pŕhľavové polievky,
čerstvé šaláty, špenáty. Známy je žihľavový med.
Pŕhľavu skosíme a potom z nej
zbierame dobre rozvinuté listy, ktoré trháme v rukaviciach, alebo až keď zvädnú. Sušia sa v tieni alebo v sušiarni pri
teplote do 50 °C. Korene vykopávame
skoro na jar alebo na jeseň. Dobre očistené korene sušíme na slnku, v tieni
alebo v sušiarni pri teplote do 50 °C.
Žihľava zastavuje krvácanie, pri
maternicových alebo hemoroidných
krvácaniach, pri chronických varikóznych vredoch (vonkajšie použitie), pri
krvácaní z nosa, vykašliavaní krvi,
pri dlhotrvajúcej a silnej menštruácii.
Účinkuje blahodarne pri zápche, arterioskleróze, tráviacich ťažkostiach,
žalúdočných a črevných bolestiach.
Zlepšuje základnú látkovú výmenu
a má dobrý účinok pri cukrovke, žl-

tačke, ochoreniach pečene a žlčníka,
pri poruchách menštruačného cyklu,
klimaktériu, zníženej laktácii a akné.
Vysoký obsah vitamínov, hemoglobínu a erytrocytov zvyšuje jej účinnosť
pri anémiach a hypovitaminózach po
prekonaní choroby alebo po operácii.
Okrem toho má žihľava protireumatický účinok pri bolestiach kĺbov – svalový a kĺbový reumatizmus a artritíde.
Stimuluje dýchanie pri astme. Odvar
z pŕhľavy zlepšuje činnosťsrdcového
svalu, stimuluje granuláciu a epitelizáciu rán, zrýchľuje zrážanie krvi.
Denný kúpeľ deformovaných rúk,
nôh alebo kĺbov v žihľavovom odvare
podporuje liečenie reumatického ochorenia. Štyri kopcovité hrste čerstvých
žihľavových listov a stoniek sa namáčajú 12 hodín v päťlitrovej nádobe so
studenou vodou. Studený výluh sa
potom zohreje a postihnuté časti tela
sa v ňom kúpu 20 minút. Byliny pritom
zostávajú vo vode.
Ak necháte vyluhovať listy žihľavy
niekoľko dní, získate veľmi účinný postrek proti voškám.

PK20-09
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Vtipy
týždňa

Citáty
týždňa

» Na horskej chate si pán
Gombík pochutnáva na guláši. Tu k nemu príde chatárov bernardín a nejako
zvláštne ho pozoruje. - Pán
chatár, prečo na mňa ten
pes tak zlostne pozerá?
- Vy by ste tiež pozeral,
keby vám niekto jedol z vašej misky.

» „Bláznovstvá múdrych
sú vždy cennejšie ako múdrosti bláznov.“
Voltaire, francúzsky spisovateľ, historik a ﬁlozof 1694
– 1778.

» Rozvádza sa zajac so
zajačicou. Sudca sa pýta
zajaca:
- Prečo sa chcete rozviesť?
- Lebo ona škúli.
- A to ste pred svadbou nevideli?
- Ja som si myslel, že ona
na mňa len také oči robí.
» Dve pripité opice sa roz-

právajú o živote. Jedna z
nich vraví:
-Tí ľudia sú predsa len
hrozní hlupáci. Len sa pozri! Stlačím tento červený
gombík a tamtá ženská v
bielom plášti mi hneď prinesie banán!

» Zvieratká na dvore hrajú
schovávačku. Kohút počíta,
sliepka sa schová do kurníka a mačka do šopy. Kohút
dopočíta a vyberie sa hľadať zvieratká, ale zakopne
o hrable a skríkne: „Kurníkšopa!“
Sliepka a mačka skríknu:
„Ako si to vedel?“
»

Sliepka začne z ničoho
nič znášať vajcia. Jeden
deň žlté, druhý deň červené, potom modré... Kohút to
istý čas sleduje, ale potom
spustí:
- Keď ja chytím toho páva,
tak ho vyﬂiaskam, že ho
hneď prejde chuť na zálety!

» Opica hovorí leňochovi:
- Ach ty si taký lenivý.
A leňoch nato:
- Ja nie som lenivý len žijem
v úspornom režime.
» Stretnú sa dve korytnačky a jedna nemá pancier. Tá
druhá sa jej pýta:
- A tebe sa čo stalo?
- Ále, utiekla som z domu.
»

Na policajnej stanici
zvoní telefón, pán policajt
to zdvihne a hovorí:
- Dobrý deň, čo sa deje?
Z telefónu sa ozve:
- Mám v dome mačku!
- Dobre dobre nekričte! Len
mačku, veď ju vyhoďte von
pani!
- Ja nie som pani, ja som
papagáj!

» redakcia

»

„Radšej by som chcel
nevýrečnú múdrosť ako táravú hlúposť.“
Marcus Tullius Cicero, rímsky ﬁlozof a štátnik -106 -43 pred n. l..

» „Vedomosť môžme odovzdať, múdrosť nie …“
H. Hesse, románopisec a
nositeľ Nobelovej ceny za
literatúru 1877 – 1962.
» „Ozajstná láska je umenie nájsť vo svete niekoho,
s kým si rozumieš lepšie
než sám so sebou.“
Henri Fréderic Amiel, švajčiarsky ﬁlozof 1821 – 1881.

» „Opakovanie chýb nie je
matkou múdrosti.“
Buddha, duchovný učiteľ,
na ktorého učení bol založený Budhizmus -563 -483 pred n. l..
»

„Snaž sa preniknúť do
ľudskej duše a pozoruj,
čomu sa rozumní ľudia vyhýbajú a o čo sa usilujú.“
Marcus Aurelius, vládca
starovekého Ríma 121 – 180.

»

„Chcem mať odvahu
- zmeniť veci, ktoré zmeniť môžem. Chcem mať
silu - uniesť veci ktoré sa
zmeniť nedajú. Chcem mať
múdrosť, vedieť jedno od
druhého odlíšiť.“
Neznámy autor

»

„Múdrosť nepriateľov
ti nikdy tak neuškodí, ako
hlúposť priateľov.“
Sókratés, klasický grécky
ﬁlozof z Atén - 470 - -399
pred n. l..

» „Múdrosť je vedieť posúdiť rôzne zlá a zvoliť si to
najmenšie.“
Niccolo Machiavelli, taliansky politik a spisovateľ
1469 – 1527.
» „Ak chceš byť múdrym,
nauč sa rozumne spytovať,
pozorne počúvať, pokojne
odpovedať, a keď nemáš čo
povedať, prestaň hovoriť.“
Johann K. Lavater, švajčiarsky básnik 1741 – 1801.
» redakcia

0905 593 810
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David JANAS
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PEZINOK
Na Bielenisku 4

0915 897 483

(nájdete ma v priestoroch Kaderníctva Vlások)

david.janass@gmail.com

0915
897 483
Na Bielenisku 4, PEZINOK

david.janass@gmail.com
(nájdete ma v priestoroch Kaderníctva Vlások)

EXKLUZÍVNA VLASOVÁ KOZMETIKA

EXKLUZÍVNA

VLASOVÁ KOZMETIKA

VLASOVÁ KOZMETIKA
51-0054
51-0073

EXKLUZÍVNA

MDŽ

Široký sorƟment rezaných a ērepníkových kvetov
a rôzne doplnky

KVETINÁRSTVO V4 - OC Molo a Kauand Pezinok
PK20-09
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51�0050

C
8. MARE
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kultúra, práca, Služby
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SBS
LAMA SK
príjme stážnikov
na obchodnú prevádzku

v Pezinku

0948 066 491
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33-0027

16-0001

U

36-0001

900 € brutto/ mesiac
Nástup IHNEĎ!

Výročia a udalosti
nastupujúci prezident Vladimír Mečiar udelil amnestiu pre neznámych
páchateľov zodpovedných za kauzu zavlečenie Michala Kováča ml..

3. marca 1998

PK20-09

HďADÁTE ďUDÍ - zamestnancov, živnostníkov?
Inzerujte v rubrike PRÁCA, info: 0905 963 035, 0905 593 810
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NON STOP
0905 926 822
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Osvojte si správnu techniku umývania rúk

Predchádzajme chrípke hygienou rúk

Dôkladným umývaním rúk môžeme vania rúk i s následkami ich nedostatočnej
predísť šíreniu veľkej časti infekčných hygieny.
chorôb. Myslieť by sme na to mali najVedeli ste, že:
mä počas prebiehajúcej chrípkovej
-na mokré ruky nachytáte až 500sezóny. Správnu techniku umývania
krát viac baktérií ako na ruky suché?
rúk je podľa odborníkov potrebné si
-na jednom prste ľudskej ruky sa naosvojiť ako pravidelný návyk už u machádza až 12.000 baktérií?
lých detí.
Umývanie rúk je najefektívnejší a najjednoduchší spôsob, ako vo veľkej miere predísť
šíreniu respiračných infekcií, rovnako ako
hnačkových ochorení, parazitárnych ochorení, či žltačky typu A. Najmä počas chrípkovej sezóny patrí medzi základné formy
prevencie chrípky. „Až 80% percent infekcií
sa šíri špinavými rukami. Ich pôvodcovia sa
totiž môžu nachádzať na bežne používaných
predmetoch ako sú napríklad držadlá vo
verejnej hromadnej doprave a nákupných
košíkoch, tlačidlá zvončekov a výťahov či
vodovodné batérie,“ hovorí hlavný hygienik
SR Ján Mikas. „Mechanickým umývaním rúk
pomocou mydla a vody odstraňujeme choroboplodné zárodky, a tým obmedzujeme ich
šírenie. Preto je hygiena rúk prvým predpokladom zabráneniu infekčných ochorení.
Dôkladné umývanie rúk môže ochrániť vaše
zdravie,“ objasňuje Ján Mikas.

-viac ako 250.000 mikroorganizmov
môže prežívať na držadlách, kľučkách, vodovodných batériách, nákupných vozíkoch, perách, klávesnici či mobiloch?
-vírus chrípky prežíva na odeve, papieri, vreckovkách 8 až 12 hodín a na
hladkých (neporéznych) povrchoch
24 až 48 hodín?

-po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy
-pred, počas a po príprave jedla
-pred konzumáciou jedla
-po každom použití toalety
-pred manipuláciou s bábätkom a po výmene znečistenej plienky
-po manipulácii so zvieratami a ich krmivom
-po manipulácii s odpadom a odpadovým
košom
-po vyčistení nosa, kašlaní a kýchaní – pri kašli a kýchaní si ústa nezakrývajte dlaňou, dôležité je použiť jednorazovú papierovú vreckovku a ihneď po použití ju zahodiť do koša
-počas choroby
-pri akomkoľvek pocite nečistých rúk

Extrém tiež nie je dobrý

Zdravý človek s dobrou imunitou je obklopený tisíckami mikroorganizmov, s ktoRuky je potrebné opláchnuť teplou vodou rými nažíva v symbióze. Vyhnite sa preto
a použiť mydlo, následne poriadne mydliť a extrému v oblasti hygieny rúk, ktorá ju môže
nakoniec dôkladne opláchnuť. Celá proce- narušiť. „Pokožka rúk je u zdravého človeka
dúra má trvať 40 až 60 sekúnd. K mechanic- osídlená priateľskými nepatogénnymi bakkému čisteniu rúk pristupujte zodpovedne a tériami, ktoré jej poskytujú ochranu pred
nevynechajte žiadnu časť dlane, chrbát rúk, rozmnožením choroboplodných zárodkov.
priestor medzi prstami aj pod nechtami. Naj- Extrémne prehnanou hygienou rúk, či polepšie je po umytí použiť jednorazovú utier- užívaním agresívnych hygienických proku alebo čistý uterák. Ruky je vhodné umý- striedkov v bežnom živote, tie dobré baktérie
vať bez prsteňov, náramkov a hodiniek. Ak z pokožky systematicky odstraňujeme, čo
nie je dostupná čistá tečúca voda a mydlo, nie je zdraviu prospešné. Aj keď je umývanie
použite dezinfekčný prostriedok na alko- rúk v prevencii šírenia prenosných ochorení
Začať treba už v detstve
Pravidelný návyk umývania rúk je podľa holovej báze a to napríklad na cestách, vý- mimoriadne dôležité, aj v tomto prípade by
hlavného hygienika dôležité budovať už v letoch, v meste pri nákupe a podobne. Celá malo platiť pravidlo „všetko s mierou“,“ doranom veku dieťaťa, kedy je náchylnejšie na procedúra má pritom trvať 20 až 30 sekúnd. dáva hlavný hygienik SR Ján Mikas.
ochorenia, pretože imunita sa u neho ešte
len vyvíja. Navyše, v detských kolektívoch Kedy je potrebné umývať si ruky
Ako si správne umývať ruky
hrozí vyššie riziko nákazy infekčnými res- -po každom návrate domov či do práce z pod tečúcou vodou
piračnými ochoreniami a dieťa by malo byť vonkajšieho prostredia
-navlhčite si ruky teplou vodou a naberte si
oboznámené so správnym postupom umý- -pred a po návšteve nemocnice, lekára
dostatočné množstvo mydla

Pravidlá umývania rúk

7 T [ Ѽ
4"$ ) -ƒ&4./ ('$1 )*1Ɗ1 Ŏ&ƒ+*5*-)*.Ɗ
)%(ü+-$)ù1Ƅ/ 1 5-1*/)ļ&4#5-$ )ļѶ
& .ƒ&/ĝ-$ 1 Ŏ($**')ĝ(ţƵ01$ .Ɗ&15)$&0
-ţ5)4#$)! &$ļѵ
Umytím rúk teplou vodou a mydlom sa baktérií
 '&*() 51ļ( ѵ#-*50% ( . %.1*% *&*'$ ѵ
- ƒ+')ĝ*./-ù) )$ &/ĝ-$ļ% +- /*) 14#)0/ĝ
-0&414 5$)*&ޔ1ƊƄ+ $ù')4($+-ļ+-1&($Ѷ&/*-ĝ
.ƒ1üĖƄ$)*0)ù5 '&*#*'0ѵ)$Ė$($&-**-")$5(4
ƒĖ$)) %Ƅ$ -ƭ#' %Ƅ$ &*0(ƭ1)$ -ƒ&ѵ

 ѶïѹѼ

-ruky si potierajte spôsobom dlaň o dlaň,
potom pokračujte preložením dlane pravej
ruky na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných strán prstov a opačne
-trením si čistite spojené prsty pravej ruky
proti ľavej ruke a opačne, následne zovrite
prsty jednej ruky do dlane a potierajte si ich
oproti druhej dlani
-nasleduje čistenie ľavého palca krúživým
pohybom pravou rukou a opačne
-ľavú dlaň si čistite krúživým pohybom spojenými prstami pravej ruky a opačne
-ruky si opláchnite vodou, dôkladne si ich
utrite jednorazovou utierkou alebo čistým
uterákom
-utierkou či uterákom potom zastavte tok
vody

Ako si správne dezinfikovať ruky s
použitím dezinfekčného prostriedku
na báze alkoholu

-naberte plnú dlaň dezinfekčného prostriedku a naneste na celý povrch rúk
-pokračujte preložením dlane pravej ruky
na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných
strán prstov a opačne
-ďalej si čistite trením spojené prsty pravej
ruky proti ľavej ruke a opačne
-prsty jednej ruky uzavrite do druhej dlane a
potierajte oproti druhej dlani
-krúživým pohybom si čistite ľavý palec pravou rukou a opačne
-spojenými prstami pravej ruky čistite krúživým pohybom ľavú dlaň a opačne
-akonáhle ruky vyschnú, sú vydezinfikované
Informácie poskytol
Úrad verejného zdravotníctva SR
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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zdroj ÚVZ SR

leták
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práca

0905 593 810

na základe zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

pezinsko@regionpress.sk

vyhlasuje
výberové konanie na funkciu

CENA

195 €

KURZ SBS

Spoločnosť zo TT

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.

v BRATISLAVE
kurz začína 09.03. 2020

Volajte:

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

0904 001 475

Evidovaní na Úrade práce môžu
mať kurz ZADARMO!

0904 996 772

83-0078

OBEC Doľany

Doľany 169, 900 88 Doľany

11

32-0018

PEZINSKO

riaditeľa / riaditeľky
Materskej školy Doľany,

sídlom Doľany 214, 900 88 Doľany
(bez právnej subjektivity)
s predpokladaným nástupom od 1. septembra 2020.

w w w.dolany.sk

24-0024

Bližšie informácie a podmienky nájdete na úradnej tabuli
obce Doľany a jej webovom sídle

MZDA
od 11
00 EUR

HĽADÁME

KOLPORTÉROV
NA ROZNOS NOVÍN

v Pezinku, Modre, Limbachu, Šenkviciach
a v okolitých obciach

Hľadáme technikov čistenia fasád
info@cistime-fasady.sk I ໄ 0903 960 009

24-0027

info: 0905 963 035, 0905 593 810
e-mail: pezinsko@regionpress.sk

WWW.CISTIME�FASADY.SK

OBEC VINIČ NÉ
Cintorínska 13, 900 23 Viničné

O Z N Á M E N I E
Podľa ustanovenia §3 odst. 15 a §4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia zriaďovateľ Základnej školy
s materskou školou, Hlavná 292/82, Viničné, so sídlom Hlavná 292/82, 900 23 Viničné
Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

RIADITEĽA

ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU

Hlavná 292/82, 900 23 Viničné
s predpokladaným nástupom od 15.apríla 2020 alebo podľa dohody.
Kvalifikačné predpoklady:
- Kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č.
138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky 1/2020 MŠVVaŠ, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogického zamestnanca,
- najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti a vykonanie prvej atestácie,
- občianska a morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka a znalosť príslušnej legislatívy,
- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC,
- flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti do výberového konania:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- overené kópie dokladov o vzdelaní a vykonaní atestácie,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
- profesijný štruktúrovaný životopis, osobný dotazník a motivačný list,
- písomný návrh koncepčného zámeru rozvoja školy (rozsah max. 2 strany formátu A4),
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle §15 zákona č. 138/2019 Z.z.,
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho
pedagogického zamestnanca,
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.
Žiadosti zašlite do 23. 03. 2020 do 15.00 hod. na adresu zriaďovateľa Obec Viničné, Cintorínska 1000/13, 900
23 Viničné v zatvorenej obálke.
Na obálku uveďte heslo „Výberové konanie ZŠ s MŠ Viničné– neotvárať!“. Pri zaslaní poštou je
rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky.
Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením
každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.
Viničné, dňa 24. 02. 2020
Pavel Galamboš, starosta obce Viničné
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51-0049

(na dohodu - študent, dôchodca)
min. 8€ brutto / 500 ks novín / 1 roznos
(mzda závisí od veľkosti rajónu a počtu kusov)
+ príplatky: väčší počet strán novín,
roznos letákov, náročnosť rajónu

spravodajstvo / práca
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Najčítanejšie regionálne noviny

VÝKUP

tel. 0904 474 597

46-0017

VOJENSKÝCH VECÍ - MILITÁRIÍ

SCLEROSIS MULTIPLEX najčastejšie postihuje mladých ľudí
v priemere od 18 - 36 rokov, ktorí sú často odkázaní na invalidný vozík.

2 % z Vašej dane ani nepocítite,
nám však ZACHRÁNITE ŽIVOT.

Len REHABILITÁCIA MÁ 100% ÚČINOK v liečbe SM.
Vyhlásenie o poukázaní 2% si stiahnite z webovej stránky

www.ncsm.sk

a spolu s Vašim Potvrdením o zaplatení dane ” pošlite do 30. apríla na hociktorý DÚ v SR.
”

SETL SK

32-0031

85 0152

Prijímateľ 2%: NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o.
Sídlo: ,VLVǏÓOPWB 4BCJOPWt Právna forma: Nezisková organizácia t IČO: 42092175

���������0903 848 030 I 0907 919 325
�������setlsk@centrum.sk
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85-0008

TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
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