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IZOLÁCIA

od 9,90 €/m2

sklené vlákno  drevovlákno  celulóza  polystyrénové guličky

FÚKANÁ

 0948 555 080        www.starfin.sk

od 9,90 €/m2

REALIZÁCIA
stavieb RD
na kľúč

FÚKANÁ

 stavebné, demolačné a výkopové práce, drenáže
 realizácia plochých striech FATRAFOL, SIKA
 realizácia zelených striech (extenzívne)
 realizácia šikmých striech BRAMAC, TONDACH
 klampiarske práce, hydroizolácie
 zatepľovanie striech, fasád

0904 097 200 aj na splátky

STAVEBNÁ FIRMA REALIZUJE
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pezinsko@regionpress.sk

         

 Ušetrite až polovicu !!!
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   Maľujete, staviate, či rekonštruujete Váš dom, byt 
alebo chatu?
    Chcete nakúpiť  za najnižšie ceny a pritom mať ši- 
roký výber ako vo veľkých obchodných centrách?
    Navštívte špecializovanú diskontnú predajňu Farieb 
a lakov a presvedčte sa sami, že tam nájdete všetko čo 
potrebujete. Za ceny o 30-50% nižšie ako v ob- 
chodných centrách. Načo platiť inde viac?
     Vašim známym dávajú v obchode zľavy a Vám nie?  
V tejto predajni sú okrem nízkych cien zľavy až  do 10% 
pripravené práve pre Vás. Navyše ku každému nákupu 

nad 49,-EUR dostanete osviežujúci darček.
    Odborné poradenstvo je samozrejmosťou. Príďte sa  
presvedčiť,  cieľom  tejto  predajne  je  šťastný a spo- 
kojný zákazník.

Bratislavská 85, PEZINOK, tel.: 033/642 20 27, www.vasdomfarieb.sk
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Pezinok
Bratislavská 85

po - pia 800 - 1800

sobota  800 - 1300

Všetko pod jednou strechou ...
•  vŕtačky, náradie, elektro. a vodoinštalačný materiál
•  záhradná technika - kosačky, krovinorezy, vyžínače
• motorové a chrbtové postrekovače, rosiče
• osivá, semená, hnojivá, substráty, postreky
• záhradné doplnky, kvetináče 
• domáce potreby, dekorácie

á 85

- 1800

- 1300

... a za najlepšie ceny
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0903 737 447

Kompletná
výroba pomníkov.
Možnos  splátok BEZ NAVÝŠENIA!

KAMENÁRSTVO STOJKA

ENIA!

Modra, Dolná 96

www.kamenarstvo-stojka.sk

tel.: 0905 904 664
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MAJSTERKO pre Vašu
domácnos

 montáž, demontáž nábytku, kuchynských liniek
 pokládka plávajúcej podlahy

 montáž, demontáž interiérových a vchodových dverí
 montáž, demontáž batérií, WC, umývadiel
 elektroinštalačné práce  kosenie trávnikov, záhrad

0907 753 122
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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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0918 527 710   I   0948 561 413

Výkopové a búracie práce
Vývoz odpadu kontajnerovým vozidlom

DOVOZ
štrk • makadam • piesok • zemina
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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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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

ING. KUBAŠKA
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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: 
Grinava, Pezinok, Báhoň, 
Doľany, Dubová, Jablonec, 
Modra, Svätý Jur, Viničné, 
Budmerice, Častá, Slovenský 
Grob, Harmónia

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      45.115 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)
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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

Pekný ďalší májový týždeň, vážení! 
Za nami je taký z tých chladnejších – 
veď akí by to boli zmrznutí svätí a Žof-
ka (ktorá podľa mojej nebohej starej 
mamy všetko „ociká“), ak by nebolo 
chladno a ak by nezapršalo?

Začalo byť už tradíciou, že do kaž-
dého čísla píšem dve redakčné slová, 
dva texty. A až v deň uzávierky sa roz-
hodujem, ktorú verziu pošlem kolegovi 
grafikovi na spracovanie. Pôvodne aj 
na tomto mieste mohlo byť iné zamys-
lenie. O ľuďoch, ktorí všetko ignorujú, o 
arogantných zúfalcoch, utápajúcich sa 
v nenávisti celého sveta, dokonca aj v 
nenávisti seba samých, o frajeroch, ktorí 
si myslia, že nad nich a ich momentálne 
potreby niet nikoho a ničoho. No – bolo 
tam toho akosi veľa o parazitoch. A my 
všetci máme predsa len svojich problé-
mov túto jar vyše hlavy. A mnohí z nás 
nielen svojich.

Stále sú medzi nami. Nežijú iba 
pre seba, pre svoju betónovým plotom 
obohnanú vilu s bazénom, pre svoj au-
topark vo svojej garáži a pre svoje zlaté 
kreditné karty. Z Dobrého pastiera V 
Kláštore pod Znievom mi dnes už po 
tých rokoch priateľ Ján Košturiak poslal 
stručnú správu - „boli sme testovaní a 
sme všetci, aj všetci naši sú zdraví“. Teda 
ľudia, ktorí sa starajú o tých, na ktorých 
už všetci zabudli, o osamelých, o bytosti 
nielen bez strechy nad hlavou, ale aj bez 

vlastnej postele a často aj bez pocitu, že 
sú ešte ľudia.

Áno, radšej som dal „zalomiť“ tento 
text. Epidémia nám veľmi veľa zobrala, v 
niektorých rodinách platili cenu najvyš-
šiu. A hoci je možno iba v medzičase, aj 
priniesla čosi nové. U mňa poznanie, že 
ľudia, ktorí vás nepodrazia, keď padáte, 
ešte žijú. Že vás podržia, dajú nádej, dob-
ré slovo. Aj keď – kým „TO“ prišlo – bolo 
oveľa viac počuť tých z opačného konca 
spoločenstva. A rozdrapujú sa stále. Lebo 
na nich ani pandémia nemá, na nich nič 
a nikto. Myslia si a mýlia sa. Ale to zistia, 
až príde ten ich čas.

Malo to byť dnes prevažne o nich, ale 
nie je. Veľmi sa teším zo šťastia v Dobrom 
pastierovi, zo šťastia v mnohých podob-
ných zariadeniach, zo šťastia zo života 
ako takého. Mali sme a mali by sme ešte 
pár mesiacov mať - „scisknutú ric“ - pre-
páčte, to tá stará mama a spomienky na 
jej rady.

Ale musíme žiť, tešiť sa, 
starať sa jeden o druhého, 
opatrovať odkázaných a 
oslovovať osamelých. Lebo 
sme ešte stále tu a ešte stále 
sme ľudia. A tak to má byť!

Veľa šťastia 
vám -

Pôvodne to malo byť inak

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Masáže So a
0944 446 364 M.R.Štefánika 2 (1. posch.), Pezinok

Čistenie a rekonštrukcie
kanalizačných sietí

TV - monitoring
kanalizácie

0948 864 200
www.upchatykanal.eu

upchatykanal@gmail.com
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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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Tel./Fax: 033/643 39 11
Mobil: 0905 493 088, 0948 493 088

E-mail: cevarom25@gmail.com
po-pia: 1000-1700 h

VZORKOVŇA: HRNČIARSKA 25, PEZINOK

w w w . c e v a r o m . s k

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

Tieniaca technika aj pre strešné okná. akcia platí
do konca

mája
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tieniace
siete

-20%
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,70 € / ks
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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

Pánske obleky
už od 129,-

Slovenské obleky OZETA neo
NOVINKA

Slovenské obleky
OZETA neo
- obleky, saká, nohavice,
  košele, viazanky
- tri ká, mikiny
- opravy a úpravy
  odevov

y

e,

Predajňa je znovu otvorená,vchod z Holubyho ul.

po-pia: 9:00 - 17:00
       so: 9:00 - 12:00
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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 

51
-0
02

8

51
-0

10
4

Dennú ponuku ako aj ponuku ostatných jedál nájdete na: www.ndegust.sk, Facebook: ndegust
Objednávky denne od 10:00 do 19:00 na tel.: 0944 525 939. Osobný odber: Za dráhou 21, Pezinok
Rozvoz: Pezinok: ZDARMA. Vinosady, Modra, Šenkvice, Viničné, Sl. Grob, Limbach: 2€, nad 10€ ZDARMA.

Denné menu
pre seniorov, zamestnancov MV SR, MZ SR, zdravotnícky personál,
predavačky ako aj ostatné osoby zasiahnuté pandémiou... 

Keďže nám NIE JE jedno, čo sa v našej krajine momentálne deje, rozhodli sme sa ponúknuť zľavu pre tých,
ktorí to najviac potrebujú. Zvýhodnená ponuka je v dennom menu vyznačená červenou farbou. Váš vek,
ani to, či skutočne do tejto kategórie patríte, žiadnym spôsobom nepreverujeme - spoliehame sa na vašu čestnosť !

RESTAURANT

3,90€

Denné menu    18.5. - 24.5.2020

 
LETNÁTERASAotvorená

 
LETNÁTERASAotvorená

Pondelok      • Karfiólový krém     /v cene menu/    0,33l 1,5€
       • Brav ové soté na hubách, tarho a, kyslá uhorka   130g 5,5€
       • Kuracie zapekané so šunkou a syrom, dusená ryža, šalát 130g 5,0€

Utorok:       • Gulašová     /v cene menu/    0,33l 1,5€
       • Brav ový reze  plnený oštiepkom a slaninou, pe ené zemiaky 130g 5,5€              
       • Kurací cesar šalát, krutóny, slanina, parmezán  130g 5,0€
 Streda:       • Kôprová s vají kom     /v cene menu/   0,33l 1,5€
       • Hovädzie dusené, chrenová omá ka parená kned a  130g 5,9€
       • Pe ené kuracie stehno, dusená ryža, uhorkový šalát  130g 5,0€

Štvrtok:       • Paradajková so syrom     /v cene menu/   0,33l 1,5€
       • Konfitovaný bô ik, štuchané zemiaky, alamáda  130g 5,5€
       • Kurací wrap, hranolky, drezing    300g 5,0€

Piatok:       • Fazu ová kyslá     /v cene menu/    0,33l 1,5€
       • Brav ový reze  v parížskom cestí ku, zemiaková kaša  130g 5,5€
       • Domáce osie hniezda     300g 4,5€

Sobota:       • Slepa í vývar /v cene menu/    0,33l 1,5€
       • Kurací cordon bleu, krokety, chilli majonéza   130g 5,5€

Nede a:       • Slepa í vývar /v cene menu/    0,33l 1,5€
       • Pe ená ¼ kura a, dusená ryža, kyslá obloha   130g 5,5€

alšie jedlá na rozvoz:
 • Kurací/ brav ový reze , hranolky/ ryža, tatárska omá ka  200g 5,9€
 • Vyprážaný syr, hranolky, domáca tatárska omá ka  200g 5,5€
 • Konfitovaná ka ka, kapusta, karlovarska kned a   200g 8,9€
 • Sezónny šalát s kuracím mäsom alebo syrom   300g 5,9€
 • Zemiakové šú ance s posýpkou a maslom   300g 4,5€
 • Brav ové rebrá, kyslá obloha, chren, chlieb   500g 9,9€
 • Grilovaný pstruh na bylinkovom masle, pe ené zemiaky  200g 8,9€
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Majú ľudia s cukrovkou väčšiu prav-
depodobnosť, že ochorejú na CO-
VID-19? Tak znie asi najhlavnejšie. 
Odpovedá pani doktorka Adriana 
Ilavská.

Diabetici sú rizikovou skupinou, 
náchylnejšou na akékoľvek infekčné 
ochorenie dýchacieho systému, či už 
spôsobeného vírusom, napríklad chríp-
ka, alebo baktériami. Diabetici majú 
oslabený imunitný systém, a  tým vyš-
šie riziko infekčných ochorení horných 
aj dolných dýchacích ciest. Vyššiu prav-
depodobnosť na ochorenie COVID-19 
majú diabetici s  horšou glykemickou 
kontrolou, teda vyššími glykémiami.

Majú ľudia s cukrovkou vyššiu prav-
depodobnosť, že budú mať pri in-
fekcii COVID-19 komplikácie?

U diabetikov je väčšia pravdepodob-
nosť výskytu závažných komplikácií 
spôsobených vírusom COVID-19. Vý-
skyt komplikácií závisí aj od stavu cuk-
rovky. Platí, čím lepšie kompenzovaný 
diabetik so stabilnejšími hodnotami 
glykémií, tým má riziko vzniku akých-
koľvek komplikácií menšie. Diabetes 
mellitus 2. typu je často spojený s obez-
itou a väčšina pacientov vyžadujúcich 

intenzívnu starostlivosť je obéznych. 
V situácii u nás, keď významne zvýši-
lo testovanie, môžeme pozorovať, že 
výskyt vážnych komplikácií alebo fa-
tálnych stavov je oproti ostatným kra-
jinám výrazne nižšie.

Líšia sa riziká pre ľudí s cukrovkou 
1. a 2. typu?

V súčasnosti nie sú ešte jednoznač-
né medicínske znalosti. Zatiaľ nie je 
dôvod predpokladať, že by boli rozdie-
ly medzi oboma najčastejšími typmi 
cukrovky. Najdôležitejší rozdiel je vo 
veku a  prítomnosti komplikácií. Platí, 
že diabetici 2. typu sú starší a majú viac 
komplikácií hlavne z dôvodu vyššieho 
veku a nie z dôvodu typu cukrovky. Ľu-
dia, ktorí už majú zdravotné problémy 
súvisiace s cukrovkou, budú mať prav-
depodobne horšie výsled-
ky a  riziko vážnejších 
komplikácií, ako ľudia 
s cukrovkou, ktorí sú 
inak zdraví, bez ohľa-
du na typ cukrovky, 
ktorý majú.

Diabetici a ich trápenia týchto týždňov

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

metabolizmu a výživy

Sociálna poisťovňa (SP) vyzýva po-
istencov, aby po doručení zásielky o 
vymáhaní nedoplatku poistného boli 
pozorní a nedali sa oklamať podvod-
níkmi. 

Pokusy o podvod a neoprávnené vy-
máhanie dlhu zaznamenali klienti vo 
viacerých pobočkách Sociálnej poisťov-
ne.

Princíp podvodu je v týchto prípa-
doch podobný: Firma, ktorá je poisten-
covi neznáma, mu zašle upozornenie v 
listovej podobe o tom, že má uhradiť svoj 
nedoplatok v Sociálnej poisťovni. Infor-
máciu o reálnom dlhu čerpá zo zoznamu 
dlžníkov, ktorý je zverejnený na webovej 
stránke Sociálnej poisťovne, preto upo-
zornenie pôsobí dôveryhodne. Dlh, ktorý 
firma žiada zaplatiť ešte navýši o urči-
tú sumu (penále) a žiada ho zaplatiť na 
číslo účtu, ktoré však nepatrí Sociálnej 
poisťovni. V liste je priložená aj faktúra 
na navýšenú sumu so splatnosťou v krát-
kom čase.

Sociálna poisťovňa vyzýva pois-
tencov, aby si v takýchto prípadoch a 
pri akýchkoľvek iných pochybnostiach 
overili vymáhanie dlhu. Môžu tak urobiť 
osobne, v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej 
poisťovne alebo telefonicky prostredníc-
tvom Informačno-poradenského centra 
Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa vymáha dlžné 

poistné a penále tromi spôsobmi: v 
tzv. správnom konaní, prostredníctvom 
mandátnej správy alebo exekútora, av-
šak vždy až po tom, ako dlžníka najskôr 
vyzve na uhradenie dlhu písomne ori-
ginálnym rozhodnutím. Voči nemu sa 
dlžník môže do 15 dní odvolať. Dôležité 
je pritom vedieť, že Sociálna poisťovňa, 
ústredie i všetky pobočky majú účty 
otvorené výlučne v Štátnej pokladnici s 
kódom banky 8180.

Taktiež nezabúdajme, že v tomto vý-
nimočnom období sa Sociálna poisťovňa 
sústreďuje na iné povinnosti, vyplývajú-
ce z nariadení vlády a novej pandemickej 
legislatívy. Je naozaj malý predpoklad, že 
by sa venovala prioritne dlžníkom.

Zaradenie do zoznamu dlžníkov So-
ciálnej poisťovne si poistenec rýchlo pre-
verí tu: Zoznam dlžníkov - https://www.
socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s

Pozor na zlodejov pod falošnou 
značkou SP

» Zdroj SP - spracované

»Predám alebo darujem 
Škodu Forman za zbytkovú 
cenu a súčiastky na Favorit 
a Škodu 100 (motor prevo-
dovka), 0910 260 544.

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908 205 521
»CZ 175 JAWA 250 350 PIO-
NIER STADION JAWA 90 SIM-
SON KÚPIM TIETO MOTORKY 
0915 215 406.

»Kúpim vinohrad v Brati-
slave, Svätom Jure, Pezinku 
alebo okolí. Platba v hoto-
vosti 0918 479 756.
»Predám 40-árovú udržia-
vanú vinicu aj na záhradné 
účely medzi PK a Vinosad-
mi, 0905 61 82 82.
»Kúpim pozemok 0905 470 
334.

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Kúpim rôzne starožitnos-
ti aj poškodené 0903 753 
758.
»Kúpim staré odznaky, 

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 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.

08 STAVBA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

09 DOMÁCNOSŤ    

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

mince, vyznamenania, veci 
po vojakoch a armáde, sta-
ré pohľadnice a knihy. 0908 
707 350.

»„Čas plynie a nevráti, čo 
osud vzal, zostali len spo-
mienky a v srdci žiaľ.“
Dňa 15. mája 2020 by sa 
náš syn Denis Žák dožil 32 
rokov. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomien-
ku. S láskou spomína celá 
rodina.

»“Vzácne chvíle s Tebou 
otec, už dávno pominuli, 
zostala nám láska v našich 
srdciach a krásne spomien-
ky...“.
Dňa 22.mája 2020 si pri-
pomenieme nedožité 80. 
narodeniny nášho drahého 
otca Františka Kuttnera. S 
láskou spomína celá rodi-
na.

Občianska
riadková
inzercia

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 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.

15 HĽADÁM PRÁCU    

           SPOMIENKY

16 ZOZNAMKA    

Vtipy 
týždňa
»Ľudstvo odjakživa zaují-
majú dve otázky:
Kto vymyslel prácu?
Ako to, že ho ostatní neza-
bili?

»Prečo ľudia žijú?
Lebo nemajú nič iné na prá-
ci len znečisťovať životné 
prostredie.

»Na slovensku hovorí inte-
ligent hlupákovi:
- Tebe je hej, ty sa presadíš, 
ale čo so mnou?

»Nápis na náhrobnom ka-
meni:
- Nesmúťte, neplačte, ja 
som vás neopustil, ja som 
vás len predbehol.

»- Pán sused, včera moja 
dcéra musela prerušiť ho-
dinu spevu, lebo váš pes 
strašne zavíjal!
- Áno, ale vaša dcéra za-
čala!

»Stretne tučný chudého a 
hovorí mu:
- Keď ťa vidím, tak mám do-
jem, že vypukol hladomor.
Chudý odpovedá:
- A keď ja vidím teba, mys-
lím, že príčinou si ty!

»- Čo si dilino? Načo po-
lievaš tie kvety, keď v krhle 
nemáš vodu?
- Ty si dilino! Nevidíš, že tie 
kvety sú umelé?

»Jano na stavbe reve na 
majstra:
- Pán majster, pán majster, 
pomoc, odtrhlo mi prst.
- Jano čo si robil?
- Ale tu som to takto... do 
čerta, aj druhý mi odtrhlo.

»Sekretárka oznamuje 
manažérovi:
- Je tu nejaký pán a hovorí, 
že sa chce dozvedieť niečo 
o tajomstvách vašich úspe-
chov.
A je to novinár alebo niekto 
od polície?

»Potápa sa loď. Starý ná-
morník stojí na palube a 
ujedá si z krajca chleba. 
Cestujúci sa ho pýta:
- Človeče, vy máte teraz 
chuť na jedenie?
- Ani nie, ale lekár mi stále 
pripomína, aby som skôr 
ako začnem piť, niečo zje-
dol.

»Mamička na pieskovisku 
synčekovi:
- Jožko, nebi toho chlapče-
ka lopatkou po hlave... Spo-
tíš sa a prechladneš!                        

                » redakcia

21. mája 1927 
pristál Charles Lindbergh v Paríži, čím ukončil prvý sólový prelet 
cez Atlantický oceán bez medzipristátia.

Výročia a udalosti
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Často sa hovorí o elitách národa. Za-
raďujú sa medzi nich vysokoposta-
vení ľudia. Žiaľ, je to často skôr galé-
ria úbohosti a biedy. 

Niektorí šéfovia si z univerzít urobili 
cestovné kancelárie. Ďalší predávajú 
diplomy politikom a podnikateľom. Sú 
univerzitné pracoviská, kde je úroveň 
vedy, výskumu a výučby veľmi nízka. 
Vedeli by však na svetovej úrovni vy-
učovať napríklad predmety zákulisné 
intrigy a žabo-myšie boje. Smutné sú 
aj rôzne machinácie a obchody pri voľ-
bách do senátov, voľbách funkcionárov 
a udeľovaní titulov. Plagiátorstvo a ko-
rupcia sú ďalšou chorobou niektorých 
univerzitných pracovísk. Najhoršia je 
však pýcha, ktorá sa spája s malosťou 
a provinčnosťou mnohých pracovísk. 
Mladí sú formovaní v nakazenom pro-
stredí. Je to ako dedičná choroba. Oni 
raz budú riadiť tento štát. 30 tisíc stre-
doškolákov odchádza každý rok radšej 
študovať do zahraničia. A nevracajú sa. 
Čo s tým? 

Ak hovoríme o slušnom Slovensku, 
tak nebude stačiť iba politická výmena. 
Budeme musieť očistiť mnohé oblasti 
našej krajiny. V poslednom období sme 
videli špinu, ktorou je zanesená oblasť 
súdnictva a polície. Podobné je to, žiaľ 

aj v školstve, poľnohospodárstve, do-
prave, životnom prostredí, hospodár-
stve aj v zdravotníctve. Okrem zvýšenia 
odbornosti bude nutná hlavne morálna 
očista. Tlak musíme vytvoriť všetci, 
ktorí tento štát spolufinancujeme a sme 
jeho zákazníkmi. Myslím si, že by bolo 
dobré prestať počúvať konferenciu rek-
torov Slovenska, akademikov, ktorí ve-
dia míňať peniaze, ale nevedia priniesť 
úžitok. Eliminovať treba aj rôzne zväzy, 
asociácie, „inovačné a podnikateľské“ 
agentúry, nadnárodné konzultačné 
firmy, ktoré sa podieľali na rozklade 
Slovenska v posledných rokoch. Máme 
dosť ľudí, ktorí majú pevný charakter 
aj kompetencie. Mafiáni z politiky a 
rôznych „elitných“ klubov ich však ne-
pustili tam, kde sa rozhodovalo o dôle-
žitých veciach. Otvorme dvere slušným 
odborníkom - mnohí 
sú skrytí vo svojich 
dielňach, labora-
tóriách a firmách. 
Niektorí doma, iní v 
zahraničí. Je ich dosť, 
len musia uveriť, 
že darebá-
ci začínajú 
prehrávať.

Bieda elít

» Ján Košturiak
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HODINOVÝ MANŽEL
    murárske práce

 voda  elektrika 0908 698 322
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ELEKTROINŠTALÁCIE
bleskozvody, prípojky, revízie

0903 908 807
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NON STOP
0905 926 822
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 1. 6. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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17. mája 1860    
sa narodil Martin Kukučín, slovenský spi-
sovateľ, dramatik a publicista († 1928).

Výročia a udalosti

22. mája 1970 
sa narodil Róbert Remiáš, slovenský policajt známy z prípadu za-
vlečenia Michala Kováča ml. († 1996).

Výročia a udalosti

pezinsko@regionpress.sk
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Prax v odbore nie je nutná. 
Nástupná mzda minimálne 6,-€/hod.
Kontakt: 0905 151 622

Firma MS - Plastobal, s.r.o., 
zaoberajúca sa vákuovým tvarovaním 
plastov, prijme do svojej prevádzky 

v Šenkviciach:

nástrojár 
(nastavovač strojov 
prípadne pracovník 

s technickým zameraním)
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p r i j m e  d o  p r a c o v n é h o  p o m e r u  n a  p o z í c i u :

VODIČ na vozidlá do 3,5t
na vykonávanie služieb pre mesto Pezinok

Mzda B: 5,50 € / hod., Termín nástupu: od 1. júna 2020
Požiadavky: vodičský preukaz sk. B

Žiadosti so životopisom zasielajte na adresu:
Marius Pedersen, a. s., Viničnianska cesta 25, Pezinok 902 01, alebo

e-mail: glova.i@mariuspedersen.sk, Mgr. Glova, 0903 230 333

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

51
-0

01
8

51
-0
01
9

MACH HYDINA BUDMERICE s.r.o.
príjme pracovníka s nástupom ihneď

do trvalého pracovného pomeru na pozíciu:

ZOOTECHNIK
na farmu do Komárna

Brutto nástupný plat:
980 - 1200 €/mesiac + motivačné ohodnotenie

Požiadavky:
- minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou,
- vysokoškolské vzdelanie I.stupňa,
- vysokoškolské vzdelanie II.stupňa

Informácie o pracovnom mieste:
- starostlivosť o živočíšnu výrobu podniku
  (odchov mládok, rodičovský chov),
- manažovanie pracovného tímu.

Kontakt pre záujemcov: telefón: 0940 544 344
                            e-mail: dominika.hyndicka@gmail.com
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Kontakt pre záujemcov:
telefón: 0940 544 344

e-mail: dominika.hyndicka@gmail.com

príjme pracovníka s nástupom ihneď
do trvalého pracovného pomeru na pozíciu:

OŠETROVATEĽ HYDINY
na farmu ČASTÁ

MACH HYDINA BUDMERICE s.r.o.

NÁPLŇ PRÁCE:
• kompletná starostlivosť o kŕdeľ hydiny

POŽIADAVKY:
• samostatnosť, flexibilita, zodpovedný prístup k práci
• svedomité plnenie príkazov nadriadeného pracovníka

PONÚKAME:
• prídel hydiny a vajec za výhodné zamestnanecké ceny
• výhodné platové podmienky
• odmeny za neabsenciu
• vernostné odmeny
• stravné lístky
• odmena za ukončený turnus
• odmena za podostielku
• dovoz a odvoz z práce zabezpečíme

PLAT:  580 - 1100 €/mesiac
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PRIJMEME
do TPP

Murára /
pomocného

robotníka
VP sk. C,

mzda 1000 - 1100 €
v hrubom

nástup možný ihneď

 0905 325 904
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov. Výkon práce
- Bernolákovo, západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČ na sklápacie návesy / MECHANIK

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov na pozíciu:

KÚPIME
BYTY, RODINNÉ DOMY

platíme ihne ,
aj v dražbe alebo s exekúciou.

0911 62 55 37
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Ponúkame Ti príležitosť stať sa členom nášho tímu.

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

INFORMÁCIE O PRÁCI
0905 44 81 83

v.berkovic@pongratz.sk

Rozširujeme rady našich spolupracovníkov a prijmeme:

Základná mzda od 600,-EUR
Hrubá mzda        od 900,-EUR

MONTÁŽNIKOV na linkách výroby
prívesných vozíkov
MONTÁŽNIKOV na linkách výroby
prívesných vozíkov

0905 593 810

ĎAKUJEME!
záchranárom, sestrám

aj lekárom, predavačkám,
kuriérom, pekárom,
policajtom, hasičom,

šoférom autobusov,...
A všetkým, ktorí bojujú za národ!



PK20-20 8

spravodajstvo / záhrada Najčítanejšie regionálne noviny
88

47
-0

64

KR

 
 

100% záruka kvality
Sme tu pre Vás už 30 rokov

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Nosnice
Brojlery
Morky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

ODLOŽTE SI NÁŠ INZERÁT
HYDINU PONÚKAME CELOROČNE

0944 113 140

AKCIA
 -2

5%
 

do konca m
ája

AKCIA
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5%
 

do konca m
ája
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