
PK21-36 strana- 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 18 210 domácností 

PEZINSKO

č. 36/ 10. SEPTEMBER 2021 / 25. ROčNÍK



PK21-36 strana- 2

redakčné slovo / služby Najčítanejšie regionálne noviny
2

INZERCIA

 

PEZINSKO

Lucia Demovičová  0905 593 810 
Lenka Ostrá   0905 963 035

Distribúcia:
Lenka Ostrá   0905 963 035
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
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   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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    42.810 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   48.090 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.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (18.210 domácností)

1
6
-0
1

PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

ING. KUBAŠKA

7
8
12
10
0
0
4
-1

 

»Kúpim pokazené alebo 
havarované auto aj Felíciu, 
mechanik, 0903 517 742.
»Kúpim do zbierky staré 
neplatné CS technické pre-
ukazy auto-moto. 0940 
086 855
»CZ JAWA 175 250 JAWA 90 
PIONIER, MUSTANG STADION, 
SIMSON, KÚPIM TIETO MO-
TORKY, 0915 215 406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely - SERIÓZNA DOHO-
DA, 0908 205 521.

»Dám do prenájmu 2 izb. 
byt v PK Juh, 65 m2, 0903 
668 201, nie som RK.

»Predám RD v Modre, Ná-
rodná ul., po dohode mož-
ná výmena za 2 izb. byt v 
PK, BA. Cena 185.000 €, Info: 
nehnuteľnosti.sk, 0908 152 
490.

»Kúpim vinohrad v lokalite 
Sv.Jur, Modra, Pezinok, aj 
neobrábaný, 0918 479 756

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

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

»Predám hrozno Müller, Sil-
ván, Veltlín, 0903 856 536.

»Kúpim ľudové kroje 0902 
708 047.

»Predám trezor 76 x 54 x 
126 cm, cena 200 €, 0911 
919 480.

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera PK medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, PK zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

Leto, ktoré bolo (dúfam) aj časom číta-
nia, sa skončilo. Jedna z knižiek, ku kto-
rej som sa už x-tý raz vrátil, bola Orwel-
lova Zvieraca farma. 

„Kto kontroluje minulosť, má pod 
kontrolou budúcnosť. Kto kontroluje súčas-
nosť, má pod kontrolou minulosť.“ Napísal 
v tejto knihe jej autor, Eric Arthur Blair, 
známy pod literárnym pseudonymom 
George Orwell, britský novinár a spisova-
teľ. A autor Orwell k tomu ešte veľavravne 
dodáva smutné konštatovanie, že „podľa 
všetkého nič nenaučí niektorých ľudí, že 
existuje aj ostatných 99 percent populá-
cie.“ Možno dnes celkom nesedia percentá, 
ale konštatovanie ako také je stále platné, 
aj u nás, aj dnes.

V Orwellovej Farme je ustanovený 
nový režim, ktorý sa zo začiatku zdá byť 
skvelý, ale dobré časy netrvajú dlho. Prasa 
Napoleon za pomoci psov, ktorých samo 
potajme vycvičilo, prevzalo moc. Napoleon 
používa rôzne metódy demagógie a zviera-
tá si stále viac a viac podmaňuje. Nakoniec 
bez toho, aby si to uvedomili, sa majú hor-
šie ako za predchádzajúcej vlády farmára 
Jonesa. Keď sa  začítate pozornejšie, zistíte, 
že sa vám pred očami odohráva temný a 

silný príbeh. Keď skupina hospodárskych 
zvierat vyštve zlomyseľného majiteľa far-
my, zdá sa, že všetko v tomto novom féro-
vom a spravodlivom svete bude čoskoro 
dokonalé. Avšak prasatá začnú medzi se-
bou viesť vojnu a nútia ostatné zvieratá, 
aby si zvolili, na čej strane budú stáť.

Orwell varoval, že prehliadať totalitný 
charakter režimu je nielen zbabelé, ale aj 
nebezpečné. Zvieracia farma je preto pre-
plnená odkazmi ako zákazom zhromaž-
dení, kastovaním zvierat, existenciou bo-
jových psov, do zblbnutia bľačiacich ovcí, 
vnútornými spormi medzi prascami, nimi 
inscenovanými procesmi či vynútenými 
priznaniami. Sú to až mrazivo skutočné ob-
razy.  „Tajomstvo vládnutia spočíva v tom, 
ako spojiť vieru vo vlastnú neomylnosť so 
schopnosťou učiť sa z minulých chýb.“ Píše 
vo Zvieracej farme Orwell a do-
dáva: „Vrcholom všetkého 
kacírstva je zdravý rozum.“ 

Zachovajte si zdravý 
rozum, vážení čitatelia, aj 
keď to nie vždy je ľahké. 
A knižky sú vždy po-
učné. Aj na jeseň.

S pozdravom

Nikdy nepochopia, 
že tu žijú aj „tí ostatní“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Vaša reklama

pezinsko@regionpress.sk
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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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Hoci sú školy právnymi subjektmi, 
teda aspoň na papieri a vtedy, keď to 
vyhovuje ich nadriadeným, je neuveri-
teľné, ako ľahko sa zhadzuje na ne zod-
povednosť v zásadných veciach, najmä 
v súvislosti s covidom. 

Ministerstvo školstva síce nezaká-
zalo lyžiarske zájazdy a školy v prírode, 
no pripomenulo, že školy preberajú 
zodpovednosť za prípadné problémy 
pri ich organizovaní. Na druhej strane 
však odporúča robiť v rámci vyučova-
nia aktivity čo najviac vonku. Opäť pro-
tirečivosť opatrení.  

Pod ťarchou zodpovednosti, ktorá 
síce vždy pri organizácii pobytových 
aktivít je, sa ťažko nejaká škola poduj-
me plánovať pobyt v prírode, na ktorý 
sa deti zväčša tešia a navyše opustia 
aspoň na chvíľu znečistené prostredie 
miest. Dozaista si to odnesie aj toľko 
skúšaný cestovný ruch, ktorému hrozí 
veľký výpadok napriek tomu, že ško-
lám ponúkajú kvalitné a isto aj bezpeč-
né služby. 

Ak sa aj škola rozhodne zorgani-
zovať zájazd, riskuje, že sa pre ďalší 
lockdown nezrealizuje. Ale aj to sa dá 
ošetriť v rámci zmluvy o zájazde, ak ide 
o seriózneho prevádzkara. Potom je už 
len na učiteľovi, či pod vplyvom tla-
ku z ministerstva alebo pod vplyvom 
strachu z ochorenia obetuje svoj voľ-
ný čas a ozvláštni žiakom vyučovanie 
niekoľkodňovým pohybom v prírode 

namiesto sedenia s rúškami v školách. 
Aj na zájazdoch sa dajú aplikovať 

ochranné opatrenia. Je ale výhoda, že 
sa žiaci pohybujú časť dňa vonku. A 
že môžu ochorieť? Máme skúsenosti, 
že niektoré deti po zmene prostredia 
môžu citlivo zareagovať, môžu ochorieť 
počas zájazdu alebo po ňom. Učitelia 
poznajú postupy a riešenia v prípade 
ochorenia žiaka. Okrem toho na poby-
toch musí byť aj zdravotník. V prípade 
nevoľnosti sa udržiava aj kontakt s 
rodičom. A ak ochorejú na covid? Po-
stupuje sa presne tak, ako keď ochorie 
doma. Vírusy nie sú hmota, nachádza-
jú sa rozprášené hocikde a napádajú aj 
tých najopatrnejších.

Aj keď sa obávam, že prehnane 
prísny epidemický semafor čoskoro 
všetko znova uzatvorí, dajme žiakom 
aspoň možnosť, že sa vypadne z pro-
stredia školy. Zrušiť zájazd je to naj-
menej. Samozrejme, je tu otázka, či 
je platovo i spoločensky ponižovaný 
učiteľ ochotný obetovať sa v prospech 
vyššieho dobra, v prospech žiakov, keď 
stále počúva varovania, hrozby úradov 
a prenáša sa naňho všetka zodpoved-
nosť. Len aby štát zostal bez viny a pri-
vlastňoval si iba úspechy škôl.

Pobyt v prírode posilňuje imunitu 
detí. Kiež by sa mohol konať častejšie. 

Risknúť so žiakmi pobyt v prírode?  

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

Od  septembra začal fungovať Úrad 
na ochranu oznamovateľov protispo-
ločenskej činnosti (ÚOOPČ). „Úplne 
najväčšou výzvou bude povzbudiť 
ľudí, aby sa nebáli ozvať, keď ide 
o zneužívanie verejných zdrojov,“ 
uviedla pre portál teraz.sk predsed-
níčka úradu Zuzana Dlugošová.

„V najbližšom období sa budeme 
zameriavať najmä na šírenie informácií 
o tom, že úrad existuje a o možnostiach 
podpory a ochrany tých, ktorí sa roz-
hodnú poukázať na vážne porušovanie 
pravidiel,“ podotkla. Dlugošová chce 
vybudovať z ÚOOPČ inštitúciu, na kto-
rú sa budú ľudia s dôverou obracať a 
ktorá prispeje k férovejšej spoločnosti a 
aj k potláčaniu korupcie.

„Naším cieľom je tiež poukázať na 
spoločenský prínos poctivého prístupu 
v zamestnaní a oceniť tých, ktorí chcú 
byť zodpovední a ozvú sa,“ spresnila 
s tým, že úrad bude tiež chrániť za-
mestnancov, ktorí budú čeliť pre svoje 
oznámenie odvete od svojho zamest-
návateľa.

ÚOOPČ sídli na bratislavskom Ná-
mestí slobody. „Výzvou pred štartom 
úradu bolo množstvo úloh pri spočiat-
ku veľmi malom počte zamestnancov. 
Začínali sme naozaj z domácich kance-
lárií a neskôr v budove s holými stena-
mi so zopár kusmi nábytku,“ dodala s 
tým, že spočiatku musel každý zamest-
nanec kumulovať úlohy troch až šty-

roch ľudí v porovnaní so zabehnutými 
organizáciami.

Úrad prijíma od septembra podlo-
žené oznámenia občanov o nezákonnej 
činnosti ohrozujúcej verejný záujem 
poštou alebo prostredníctvom formu-
lára zverejnenom na webovej stránke 
oznamovatelia.sk. Od 2. septembra za-
čne fungovať aj bezplatná poradenská 
linka 0800 221 213 (vždy v utorok, stre-
du a štvrtok od 9.00 do 12.00 h).

Zriadenie úradu priniesol zákon o 
ochrane oznamovateľov protispoločen-
skej činnosti, ktorý vstúpil do platnos-
ti už 1. marca 2019. Dlugošovú zvolili 
poslanci Národnej rady SR na pozíciu 
predsedníčky ÚOOPČ vo februári 2021. 
Inštitúcia má byť nezávislým orgánom 
štátnej správy. Má tiež robiť osvetu v ob-
lasti poskytovania ochrany whistleb-
lowerom. O svojej činnosti má raz za rok 
predkladať správu parlamentu.

Nebojte sa ozvať

» red
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CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45
,90
EUR 63

,00
EUR

31
,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk
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CBD ako prevencia pred Parkinsonom
Pomenoval ju fyzik James Parkinson v roku 

1817, no poznali ju už staroveké civilizácie 
Parkinsonova choroba je porucha centrálnej 
nervovej sústavy, po Alzheimerovej demencii 
treťou najčastejšou neurodegeneratívnou cho-
robou. Podľa organizácie Parkinson’s Founda-
tion ňou trpí viac ako 10 miliónov ľudí, prie-
merne ochorenie nastupuje od 60 rokov.

Ide o chronickú chorobu bez presne stanove-
nej liečby. Z tohto dôvodu sa pacientom otvára 
možnosť experimentovania. Jednou z metód 
môže byť CBD, látka získavaná z konopy siatej, 
ktorú v Číne používali ako liečivo už stáročia 
pred našim letopočtom.

Dopamín a jeho nedostatok

V centrálnej nervovej sústave fungujú           
neurotransmitery, ktoré naprieč organizmom 
prenášajú elektrické správy. K neurotransmit-
terom patrí aj chemická látka dopamín, bežne 
sa jej hovorí aj hormón šťastia. Dopamín nás 
motivuje k činnosti a má pozitívny vplyv na 
naše emócie. Koordinuje našu svalovú funk-
ciu, vďaka čomu sa môžeme bez problémov 
pohybovať.

Pri Parkinsonovej chorobe však telo postu-
pom času stráca bunky, ktoré látku produkujú. 
Choroba sa prejavuje trasením rúk v pokoji, 
stuhnutosťou trupu, zlou rovnováhou či spo-
malenosťou pohybov. Vo vážnejších prípadoch 
dochádza k ťažkostiam pri vykonávaní jedno-
duchých motorických úloh. Nastávajú tiež psy-
chické zmeny ako depresia či úzkosť, v koneč-
nom štádiu aj demencia.

  Liečba: CBD ako doplnok

V súčasnosti je Parkinson nevyliečiteľný, no 
je možné stlmiť jeho príznaky. Každodennými 
aktivitami sa stáva pravidelný pohyb a dostatok 
príjmu vitamínov, pomáha tiež relaxácia svalov 
či dychový tréning.  

Okrem toho však mnohí pacienti musia siah-
nuť po liekoch, ktoré v tele dopamín priamo 
nahrádzajú. Syntetické liečivá môžu efektívne 
doplniť produkty obsahujúce CBD. Hoci je po-
trebný širší výskum účinkov CBD na Parkin-
sona, viaceré štúdie naznačujú, že kanabidiol 
pacientom dokáže pomôcť.

Častým príznakom Parkinsona je chvenie rúk 
v pokoji. Paradoxne, bežne používané lieky, 
môže tento symptóm zhoršiť a spôsobiť poruchu 
pohyblivosti hladkého svalstva,          takzvanú 
dyskinézu. Medzi vedľajšie účinky dlhodobého 
užívania klasických liekov proti Parkinsonovi 
patrí nepokoj, úzkosť či nevoľnosť.

Podľa výskumu z roku 1986 vykonaného pre 
International Journal of Neuroscience, môže 
tieto vedľajšie účinky zmierniť práve CBD. Štú-
die sa zúčastnilo päť pacientov s Parkinsonom, 

ktorí popri štandardnej liečbe užívali CBD počas 
šiestich týždňov. Dávkovanie sa postupne zvy-
šovalo zo 100 na 600 miligramov. So zvýšenými 
dávkami vedci zaznamenali zlepšenie pohybu z 
20 na 50 percent.  

Pozitívne skúsenosti pacientov spomína tiež 
predsedníčka Spoločnosti Parkinson Slovensko 
Katarína Félixová: „Jeden z pacientov CBD faj-
čil cez vaporizér. Cítil sa dobre, dokonca na istý 
čas nepotreboval lieky. Vrátil sa k nim asi po pol 
roku.“

Symptómom Parkinsona sú tiež psychózy, 
ktoré menia spôsob vnímania a môžu spôsobiť 
halucinácie. Výskum z roku 2008 pre britský 
Journal of psychopharmacology pozoroval efek-
ty CBD na šiestich pacientov, ktorí počas jedné-
ho mesiaca popri bežnej liečbe užívali 150 mi-
ligramov CBD denne. Výsledky dokázali značný 
pokles psychózy, pričom neboli zaznamenané 
nežiadúce vedľajšie účinky.

V minulom článku sme písali o fungovaní en-
dokanabinoidného systému. Keďže CBD tento 
systém stimuluje, látka pôsobí protizápalovo, 
podporuje imunitné reakcie a udržuje v tele 
rovnováhu. Dokáže preto priebeh Parkinsona 
spomaliť a pôsobiť tak ako prevencia proti zhor-
šeniu choroby.

CBD je však stále v sfére medicíny novinka a 
vedcom chýba dostatok informácií na vytvorenie 
presných záverov. „Budú CBD predpisovať leká-
ri? Dokáže sám pacient korigovať dávku? Zatiaľ 
sa nedá sa odhadnúť, do kedy budú stačiť tie naj-
nižšie dávky,“ hovorí Katarína Félixová.     » red.

Foto: freepik / jcomp
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

ŠENKVICE - obecný úrad
20. 9. 2021

od 9.30 - 10.00 hod.

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT
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Pápež František nepredpokladá, 
že jeho nedávna operácia ovplyvní 
jeho nabitý program na Slovensku. 
Pontifik to povedal v rozhovore 
pre španielsku rozhlasovú stani-
cu COPE. Rozhlasová stanica vo 
vlastníctve Konferencie biskupov 
Španielska odvysielala rozhovor 
minulú stredu. Kompletný prepis 
interview následne zverejnil spra-
vodajský aj portál Vatican News.

Novinár Carlos Herrera sa Františ-
ka počas rozhovoru spýtal, či bude jeho 
program počas návštevy Slovenska 
„intenzívny“.

„Budete sa musieť po operácii 
(hrubého čreva) viac starať o svoje sily, 
alebo nie?,“ opýtal sa Herrera.

„Možno by som mal byť pri tejto 
prvej ceste (po operácii) opatrnejší, pre-
tože človek sa musí úplne zotaviť, ale 
nakoniec to bude rovnako (intenzívne) 
ako ostatné (cesty), uvidíte,“ povedal s 
úsmevom na tvári 84-ročný pápež.

František začiatkom júla podstúpil 
operáciu, pri ktorej mu lekári odobrali 
časť hrubého čreva. Tesne po zákroku 
talianske médiá informovali o tom, 
že úkon sprevádzali komplikácie, čo 
vtedy Vatikán poprel. Hlava katolíckej 
cirkvi bola v rímskej klinike Gemelli 
celkovo desať dní. Vatikán počas tohto 
obdobia akékoľvek špekulácie o jeho 
zlom zdravotnom stave nepotvrdil. V 
najnovšom rozhovore pápež reagoval 

aj na otázku, či mu lekári zakázali nie-
ktoré činnosti, alebo mu nariadili špe-
ciálnu diétu.

„Teraz môžem jesť všetko, čo sa 
predtým pri divertikuloch (vydutinách 
sliznice hrubého čreva) nedalo. Môžem 
jesť všetko. Ešte však beriem pooperač-
né lieky, pretože mozog musí zazna-
menať, že má črevo kratšie o 33 centi-
metrov. A všetko manažuje mozog, celé 
naše telo a potrebuje čas, aby to zare-
gistroval. Ale vediem úplne normálny 
život,“ dodal pápež.

František sa podľa vlastných slov 
rozhodol dať pri svojich cestách pred-
nosť malým štátom, medzi ktoré patrí 
aj Slovensko.

Pápež sa ešte pred cestou na Slo-
vensko zastaví v susednom Maďarsku. 

Pápež František vyvracia fámy

» red, (Zdroj - internet)

Pre návštevníkov v režime OTP 
budú na podujatiach v Prešove, Ko-
šiciach a Šaštíne vytvorené vlastné 
sektory s vlastnými vstupmi, všetko 
v zmysle platných vyhlášok.

Verejné podujatia počas návštevy 
pápeža Františka v Prešove, Košiciach a 
Šaštíne budú teda dostupné aj v režime 
OTP (očkovaní, testovaní a po prekona-
ní ochorenia COVID-19). Nezaočkovaní 
návštevníci sa budú musieť evidovať v 
registrácii OTP, ktorá sa na stránke na-
vstevapapeza.sk spustila v pondelok. 
Informovala o tom tlačová kancelária 
Konferencie biskupov Slovenska (KBS).

KBS upozorňuje záujemcov o účasť 
v rámci OTP, aby sa zo začiatku nepri-
hlasovali do existujúcej registrácie pre 
plne zaočkovaných, ale aby počkali na 
spustenie registrácie OTP.

Pre návštevníkov v režime OTP 
budú na podujatiach v Prešove, Koši-
ciach a Šaštíne vytvorené vlastné sekto-
ry s vlastnými vstupmi, všetko v zmysle 
platných vyhlášok,“ uviedli z tlačovej 
kancelárie KBS. „Plne zaočkovaní, kto-
rí budú mať vlastné vstupy, sa môžu 
rozhodnúť, či pôjdu do sektoru pre plne 

zaočkovaných alebo do sektoru OTP,“ 
dodala kancelária.

Avizovali tiež, že pri vstupe do 
sektoru OTP sa návštevníci budú mu-
sieť preukázať vstupenkou, dokladom 
totožnosti a negatívnym testom alebo 
potvrdením o prekonaní ochorenia CO-
VID-19 v ostatných 180 dňoch.

Zatiaľ platí upozornenie, aby sa 
návštevníci nespoliehali na to, že sa 
nechajú otestovať v blízkosti podujatia. 
„O prípadných mobilných odberných 
miestach (MOM) pred podujatiami bu-
deme vopred informovať,“ uviedla KBS.

Pápež František navštívi Slovensko 
v dňoch 12. až 15. septembra. Okrem 
Bratislavy navštívi Prešov, Košice a zú-
častní sa aj na národnej púti v Šaštíne.

Na podujatia s pápežom 
vstup jednoduchý

» red

11. septembra 1683  
bitka pri Viedni znamenala ukončenie tureckej expanzie v strednej 
Európe

Výročia a udalosti
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14. septembra 1830   
z Viedne do Bratislavy začala premávať 
po Dunaji prvá paroloď

Výročia a udalosti
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0917 465 632  0908 961 969
0917 839 697  0948 002 048

PRACUJ U NÁS S ÚSMEVOM
BALENIE VESELÝCH PRODUKTOV

JEDNODUCHÁ PRÁCA PRE KAŽDÉHO

www.pracahned.eu
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HĽADÁME
UPRATOVAČKU/ČA 

do objektu v Pezinku 
Mzdové ohodnotenie : dohodou

Pracovná doba : ranná

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ

V prípade záujmu volajte 

na tel. č. 0918 822 042

17. septembra 1976   
NASA predstavila prvý raketoplán Enter-
prise

Výročia a udalosti

Mních sa spýtal starca: „Prečo ma 
vždy v  noci, osamote prepadne strach?“ 
Starec mu odpovedal: „Pretože si stále 
ešte ceníš svet.“ Ak veríme, že sa po smr-
ti stretneme s  Bohom, tak prečo máme 
strach? Ak sme sa odovzdali do Božej vôle, 
tak nám strach o našu budúcnosť hovorí, 
že sa bojíme, že Pán robí chyby. Obávame 
sa neúspechu, posmechu, chudoby, hla-
du alebo bolesti. To všetko sú ale kategó-
rie tohto sveta. Najväčší úspech veriacich 
je dostať sa do neba. Certifikáty, vysved-
čenia a diplomy z  tohto sveta tam platiť 
nebudú, ani peniaze, zlato alebo krypto-
meny. Na tomto svete sú vysmievaní a po-
nižovaní často tí, ktorým Pán otvára dve-
re svojho kráľovstva dokorán. S veľkými 
bolesťami odchádzal k Bohu z tohto sveta 
aj Jeho syn Ježiš Kristus.

Niekedy sme neistí pri zmene a pý-
tame sa ako to dopadne? Ale môžeme 
sa na ňu pozrieť aj ako na novú príleži-
tosť! Pri nemoci sa pýtame prečo práve 
ja? Ale možno mám čas na to, aby som 
sa zastavil a  vyliečil. Keď nás vyhodia 
z práce, dávame si možno otázku – čo si 
teraz počnem? A možno práve teraz priš-
la šanca na nový život. Pri strate blízkeho 
človeka zostávame bezradní a opustení. 
A  možno nás ten človek iba predbehol 
do večnosti. Strach je nedostatok viery 

– v  Pána aj v  naše vlastné schopnosti. 
Možno niekedy venujeme príliš námahy 
na realizáciu vlastných plánov a dosiah-
nutie cieľov nášho ega, namiesto toho, 
aby sme sa modlili a počúvali Boží hlas. 
Emmanuel Mounier hovoril: „Boh je dosť 
veľký, aby aj z našich omylov urobil po-
volanie.“

Zamyslime sa nad tým ako meria-
me náš život od narodenia až do smrti. 
Kto som? Tituly a sláva. Aký mám vplyv 
a funkcie? Moc. Koľko zarobím a  ušet-
rím? Peniaze. A ako meriame náš život 
po smrti? Komu som slúžil? Boh, ľudia a 
služba druhým. Ako som slúžil? Pokora. 
Koľko som rozdal? Lásky a peňazí.

Guy Gilbert hovorí: „Nie sú malé 
alebo veľké činy. Každý skutok lásky je 
veľkým činom. Hovorím vám, nech ste 
kresťania, budhisti, moslimovia alebo 
ateisti, na tom nezále-
ží. Ak robíte niečo bez 
nároku na odmenu, 
môžeme si pripome-
núť, že tie najkrajšie 
skutky, ktoré môžeme 
urobiť na tejto zemi, 
sú skutky lás-
ky.“

Strach je nedostatok viery

» Ján Košturiak

15. septembra 1935   
v nemeckom ríšskom sneme bol schválený zákon o ríšskych obča-
noch, ktorý diskriminoval Židov

Výročia a udalosti
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na výdaj stravy pre zamestnancov 
firmy v Modre

▪ Možnosť práce na 4 aj 8 hodín denne

▪ Pracovný pomer na TPP aj dohodu

▪ Práca od pondelka do piatka

▪ Plat dohodou

PRIJMEME  PRACOVNÍKA

tel. kontakt 0911 280 575,  
mail: jaroslav.cabuk@gastroff.sk
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
ROBOTNÍKOV výroby expedície lisovne

NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV
KNIHÁROV
MECHANIKA
SKLADNÍKOV
ELEKTRONIKA, ELEKTRIKÁRA

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Požiadavky:

Mzda od 850 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 500 €, príplatky do 150 €)
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PRIJMEME

CUKRÁRA / PEKÁRA
A UPRATOVAČKU

DO PEKÁRNE V MODRE

Tel.:  0948 333 417
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

m rtner r ú ríž

máme stále ponuky aj pre mužov!

14-dňo y, r ť

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE

 NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091

MZDY  OD 900 € 

DO 1300 € / MESAČNE

NEMECKO

+421 944 995 400

1.500 € NETTO

POMOCNÁ SILA 
V DOMÁCNOSTI

UBYTOVANIE ZDARMA - MOŽNOSŤ TURNUSOV

Slovenská rodina v Nemecku hľadá ženu
na pomoc pri zabezpečovaní bežných denných
činností ako príprava jedál, upratovacie práce,

starostlivosť o domácich miláčikov a pod.

85
_0

69
4


