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Keby som tak mohol zmeniť ten náš 
malý svet k lepšiemu! Keby som 
tak mohol vrátiť naspäť medzi ľudí 
úsmevy, priateľstvá, lásku. Keby 
som tak mohol...

Často na to myslím, nielen teraz, 
na konci roka. Keby som tak mohol 
povzbudiť všetky zdravotné sestry a 
bratov, zdravotnícky personál, leká-
rov. Môžem im iba od srdca poďakovať, 
úprimne a pokorne, za to, že už takmer 
dva roky ťahajú doslova z lopaty „zu-
batej“ tých, ktorým osud ešte nejakú 
šancu dal. A v duchu poprosiť - „vydrž-
te ešte prosím, ja vám to nikdy neza-
budnem“. Viem, že v tomto želaní nie 
som na Slovensku sám. Viem, že takto 
zmýšľajú mnohí.

Keby som tak mohol odpísať kaž-
dému z vás, vážení čitatelia a čitateľ-
ky, ktorí a ktoré ste nám napísali. Či 
už pochvalne, vďačne, alebo kriticky. 
Dokonca by som rád odpísal aj tým, 
ktorí poslali iba vulgárne nadávky, 
hoci ich nebolo ani toľko, čo prstov na 
jednej ruke. Keby som mohol, každému 
zaželám zdravie, pokoj v duši, blízku 
rodinu a nad ňou strechu nad hlavou. 
Možno aj šťastie, aj keď - nie je už šťas-
tím to všetko, čo som napísal?

Jedno však môžem. A to poďako-
vať. Poďakovať by sa malo. Hoci za to, 
že aj po dvoch rokoch pandémie tu ešte 
sme. Že nateraz si nás nezobrala. Stará 
mama mi kázala, „a nezabudni po-
prosiť o odpustenie“... Keď som sa ako 
malý pýtal koho, veselo mávla rukou 
a povedala - „to máš jedno“. A dodala 
- „dôležité je poprosiť, vyjadriť túžbu 
po odpustení. Vtedy vieš, že nie si do-
konalý a že nie všetko, čo si vyviedol či 
povedal, bolo správne“.

Keby som mohol napísať, že tento 
týždeň už nemocnice neprijali žiadne-
ho pacienta. Alebo, keby ustali hádky, 
prekáračky, keby sa s pandémiou stra-
tila aj závisť či nenávisť.Tí, ktorí nám z 
titulu moci iba vulgárne nadávajú a zá-
roveň nás karhajú a poučujú o duchov-
nosti predvianočného času, keby som 
mohol, tým by som...

Nie, to by asi nebolo 
správne. Vážení čitatelia, 
vďaka za vašu pozornosť. 
Takú, či onakú. A aby rok 
2022 bol pre vás rokom 
slúžiaceho zdravia!

Keby som mohol

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!
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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
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Lucia Demovičová  0905 593 810 

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
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auto-moto/iné
»KÚPIM SIMSON ENDURO 
ELECTRONIC STARÝ PIONIER 
JAWA 05 JAWA 20 JAWA 21 
JAWA MUSTANG STADION JAWA 
90,PLATÍM IHNEĎ PONÚKNITE 
0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 
0908205521
»Predám nové predné svie-
tidlá na automobil:toyota 
land cruisers 120,2008-2009. 
tel. 0917 902 617

»Predám alebo prenajmem 
garáž na 1. Mája pri Potoku . 
Pezinok 0903 791 159
»Kúpim 2 alebo 3 izbový byt v 
PK, 0907 093 386
»Kúpim rod. dom v PK - okolí, 
do 400.000 €, 0915 394 215
»Kúpim Garzónku v PK - v 
Modre, 0907 093 386

stavba
»Kúpim haki lešenie.tel.0908 
532 682

rôzne/iné
»KTO DARUJE OBLEČENIE OBUV 
HRAČKY ŠKOLSKÉ POMÔCKY 
POTRAVINY ĎAKUJEM T. Č 
0948710036

spomienky
»So smútkom v srdci si 
pripomíname už štvrtý ne-
dožitý Silvester, kedy nás 
navždy opustil syn, brat, 
strýko Ambróz Pažitný ml., 
ktorý zaspal spánkom več-
ným. S láskou a pokorou 
spomínajú mama a sestra 
s rodinou.

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.

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

14 RôZNE / iné    

SPOMIENKY
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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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Čo je africký mor ošípaných a prečo je 
nebezpečný?

Ide o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré je smrteľné 
pre diviaky a ošípané. Na Slovensku ho máme zhruba 
dva roky a infikovaná je zhruba polovica okresov 
Slovenska. Najpostihnutejšia je východná 
časť územia. Pre človeka AMO nepredstavuje 
nebezpečenstvo, pre chovateľov ošípaných však 
znamená pohromu. Ak sa totiž objaví nákaza u jednej 
ošípanej, je nutné zlikvidovať celý chov.

Čo ministerstvo aktuálne robí, aby zastavilo 
šírenie moru?

Spustili sme národnú kampaň na zastavenie 
šírenia afrického chovu.  Rozdelili sme Slovensko 
do troch zón a nariadili odstrel diviakov v tých 
lokalitách, kde nie je AMO rozšírené. V okresoch, 
kde sa už nákaza potvrdila, platia pre chovateľov 
mimoriadne prísne hygienické opatrenia. Prosíme 
aj drobných chovateľov, aby nahlásili príslušnej 
regionálnej veterinárnej správe, že majú doma 
ošípanú. Veterinári im poskytnú potrebný dohľad aj 
poradenstvo. Na vstupoch do lesov môže verejnosť 
naraziť na tabule s inštrukciami, ako sa majú správať 
v lese. Ak je to oblasť zasiahnutá morom, ľudia by sa 
mali pohybovať iba po lesných cestách. Znížia tak 
riziko, že na vlastnom oblečení prinesú africký mor 
domov alebo vyplašia diviaky. Plašenie diviakov v 
infikovaných oblastiach je nežiaduce, aby sa mor 
ďalej nešíril. V týchto oblastiach poľovníci a lesníci 
vyhľadávajú a likvidujú uhynuté diviaky, masívny 
odstrel tu už neprebieha, aby nedochádzalo k ich 
vyplašeniu. V oblastiach, kde sa ešte AMO nepotvrdil, 
ale susedí s infikovaným okresom, poľovníci realizujú 
zvýšený odstrel. V týchto oblastiach je nutné znížiť 
počty diviakov na nulu. V okresoch, kde AMO nebol 
potvrdený, tiež prebieha  masívny odlov diviačej zveri. 
Všetky ulovené kusy vyšetrujú veterinári. Zdravé 
diviačie mäso putuje na spracovanie a do obchodov. 

Zdravé mäso sa bude jesť? Je to bezpečné?
Áno, je absolútne bezpečné a treba zdôrazniť aj 

to, že AMO nie je prenosný na človeka. Z každého 
zastreleného diviaka budú odobraté dve vzorky, 

mäso zatiaľ bude skladované v chladiacich boxoch. 
Pokiaľ budú vzorky negatívne, mäso bude môcť ísť na 
spracovanie a na pulty obchodných reťazcov.

Tie s tým súhlasia?
Tie na tom s nami spolupracujú. Chceme dostať 

k ľuďom vynikajúce potraviny, ktoré ponúka naša 
príroda, naše lesy. Koniec koncov, toto mala byť 
dlhodobo stratégia aj mojich predchodcov a na konci 
dňa to môže dopomôcť k tomu, aby sa na pultoch 
obchodov objavovalo viac slovenskej diviny.

Môžu chodiť občania do lesa, ak je v okrese 
potvrdený výskyt AMO?

Ako som už spomenul, v infikovaných oblastiach 
nám ide o to, aby diviaky, ktoré sa tam vyskytujú, 
boli čo najmenej vyrušované a nepresúvali sa do 
nenakazených oblastí. Aby zostali na jednom mieste 
a neroznášali vírus do ďalších oblastí.

Čo majú robiť ľudia, ak nájdu uhynutého 
diviaka?

Bezodkladne nahlásiť nález poľovníckemu združeniu, 
ktorému revír patrí, alebo informovať  obecný, resp. 
mestský úrad. 

V čom spočíva úloha poľovníkov?
Pre úspešné zastavenie šírenia afrického moru 

musíme výrazne znížiť populáciu diviakov. To je 

úloha poľovníkov.  Poľovníci sú kľúčoví aj z toho 
pohľadu, že dané revíry poznajú a majú ich 
jednoducho schodené a vedia, kde sa diviaky 
a v akom počte zdržujú. Aby mohla prebiehať 
prísna veterinárna kontrola, nakúpili sme pre 
poľovné združenia dostatok chladiacich boxov 
na uloženie ulovených diviakov a za každého 
zastreleného diviaka je vyplácané motivujúce 
zástrelné.

Ako ľudia zistia, že poľovníci sú na 
poľovačke v lese a nemajú tam chodiť?

Treba povedať, že neexistuje zákonná 
povinnosť pre poľovníkov oznamovať, že sú 
práve v lese na postriežke. Keďže nám však 
ide o spoločný cieľ, chcem poprosiť verejnosť 
o porozumenie a spoluprácu. Všeobecne platí, 
že by občania mali chodiť iba po vyznačených 
trasách a nemali by sa zdržiavať v lese po 
zotmení. Občania by mali mať vždy na pamäti, 
že v tomto období sa realizuje zvýšený odlov 
diviakov a teda tomu prispôsobiť aj miesto 
svojej vychádzky do lesa. 

Čo ak chovateľ zistí, že jeho ošípaná/ošípané 
nie je/sú v poriadku?

V tom prípade je potrebné okamžite kontaktovať 
veterinára. Ak sa potvrdí, že ide o africký mor, ďalšie 
kroky určí regionálna veterinárna správa. Bohužiaľ, 
takéto nakazené zviera sa už nedá zachrániť, ako 
som uviedol, africký mor je smrteľný a v súčasnosti 
naň neexistuje liečba. Jedinou našou zbraňou je 
prevencia. 

Odškodní štát chovateľov, ktorí musia dať 
svoje chovy zlikvidovať pre potvrdený AMO?

Áno, na ministerstve máme kompenzačné schémy 
v prípade, že chov musí byť zlikvidovaný. Nárok 
chovateľa sa posudzuje na základe toho, či ide o 
fyzickú alebo právnickú osobu a potom na základe 
viacerých ďalších parametrov. 

Ako môžu pri riešení tejto situácie pomôcť 
mestá a obce?

Starostovia, a to špeciálne platí pri menších obciach, 
sú pre našich občanov prvý kontakt so štátom. Preto 
chceme, aby pomáhali ako informačný aparát štátu, 
ktorý má často väčšiu dôveryhodnosť ako vláda či 
médiá. Taktiež nám ako informačné kanály môžu 
slúžiť obecné noviny, rozhlasy, preto je aj úloha miest 
a obcí nezastupiteľná.

Minister 
Samuel Vlčan: 

Africký mor 
ohrozuje
chov domácich 
ošípaných
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V krajine zrodu Afrodity
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31.12. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VIANOČNÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 € splátky od 149 €splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €

V  50%
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4kfkservis1@zoznam.sk       0948 155 452 • 0903 033 862       www.kfkservis.sk

ZIMNÁ AKCIA

balkóny • terasy • pergoly • zimné záhrady • prístrešky
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Vaša reklama

pezinsko@regionpress.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 do výroby, expedície a lisovne

•   NASTAVOVAČOV orezových liniek

•   KNIHÁROV - zoraďovačov, rezačov

•   MECHANIKA polygrafických strojov

•   ELEKTRONIKA, ELEKTRIKÁRA

•   SKLADNÍKOV 

Bližšie informácie: 

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

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

Požiadavky:
• zdravotná spôsobilosť na výkon práce v noci 

• vyučenie v odbore výhodou, nie podmienkou 

Mzda:                od 900 € - 1 550 €
z toho základná zložka mzdy od 500 €, príplatky do 200 €

Benefity:         13. a 14. mzda

• mimoriadne a jubilejné odmeny 
• hlavné jedlo zdarma v závodnej jedálni
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Mirka – bojovníčka s krásnym úsmevom
Viete, že zdravotní klauni navštevujú ťažko cho-
ré deti nielen v nemocnici, ale tiež u nich doma? 
Aj Mirkina liečba sa z nemocnice presunula do 
domáceho prostredia. Napriek tomu, že kvôli 
chorobe prišla o nohu, nevzdáva sa a bojuje. 
A s ňou celá jej rodina. 

Pre jej rodičov, ktorí sa o ňu s láskou starajú, je 
úsmev na dcérkinej tvári tým najkrajším darom. 
Aby sa Mirka smiala čo najviac, zdravotní klauni ju 
často navštevujú priamo u nej doma. V rámci 
programu Prezuvky máme môžu zdravotní klauni 
prinášať dobrú náladu a povzbudenie nielen ma-
lým pacientom, ale celej rodine.

„Mir�a má �launov veľmi rada. Ešte len počuje 
slovo ‚�laun‘ a už sa na jej tvári vyčarí úsmev. A �eď 
sa dozvie, že prídu � nám, s�áče od radosti. Klauni 

u nás doma vždy vyčaria úsmev na tvárach detí, ale 
aj dospelých. Nie je nič �rajšie, a�o vidieť dieťa nao-
zaj od srdca sa smiať. A to Vaši a naši �launi u nás 
doma do�ážu. Ďa�ujeme Vám za to,“ napísala do 
Červeného nosa Mirkina mamina.

V období Vianoc si uvedomujeme ešte viac, na 
čom skutočne záleží. Spoločné chvíle v kruhu rodi-
ny sú to najcennejšie, čo máme. Keď vládne poho-
da a dobrá nálada, sviatočné obdobie môže byť aj 
pre ťažko choré deti a ich rodiny naplnené rados-
ťou, smiechom a nádejou. Podobne, ako keď sme 
navštívili Mirku a jej rodinu.

Prispejte ľubovoľnou čiastkou na našej stránke 
www.cervenynos.sk a pomôžte rozžiariť úsmevom 
a šťastím Vianoce deťom v nemocniciach a aj tým, 
ktoré sa kvôli vážnej chorobe dlhodobo liečia doma.Foto, autor: Stanislav Mihalík

7
5
-1
0
8

Info: 0902 419 329, e-mail: m.ertl@jsb.sk
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121


