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Pred pár dňami mi vyrazili zo zeme 
snežienky. Už som ich čakal. Také 
slabé, tenučké, akoby nesmelé. 
Dobre vedeli, že príde sneh. Že ešte 
príde.

Nepatrím k nadšencom snehovej 
periny. Stačí raz za rok vidieť, najlepšie 
v čase Vianoc a potom nech už dá po-
koj. A tak som to nedeľné ráno, keď zno-
va napadal, stratil náladu. Na chvíľu. 
Kým som si neuvedomil, že na svete 
sú aj deti, ktoré majú radi sneh vždy a 
že na svete sú aj tí, ktorí doslova rátali 
dni do jarných prázdnin a primeriavali 
ten počet k snehovej pokrývke. Lebo sa 
radi lyžujú.

Svet okolo nás nie je dobrý alebo 
zlý iba preto, že ho tak vnímam ja. 
On nemôže byť taký, aký ho chce mať 
(vlastniť) niekto. Na svoj obraz, na svo-
je potreby, na svoje želanie či skôr roz-
kaz. Svet nie je vlastníctvo, aj keď by ho 
mnohí radi medzi niečo také zaradili. 
Mať ho, ovládať ho, vnucovať ho. Na-
šťastie. To, čo chcem ja, nemusíš ešte 
hneď chcieť ty či on, alebo oni. A ak si 
niekto myslí, že to tak má alebo dokon-
ca musí byť, je chorý. Nikoho k niečo-
mu takému neoprávňuje nič. Ani jeho 
dočasne nadradené postavenie, ani 

jeho stranícka či iná pozícia. Dokonca 
ani jeho bludný vnútorný priestor, plný 
zla, tmy a egoizmu. Nie, nič nikoho k 
tomu neoprávňuje!

Človek, ktorý je empatický, ro-
zumie emóciám druhých. Dokáže ich 
vnímať a pochopiť. Prejavuje sa to na 
jeho postoji a správaniu sa k druhým. 
Človek s nižšou empatiou nehľadí na 
následky svojich rozhodnutí či činov. 
Málokedy bude brať ohľad na pocity 
človeka, ktorému uštedrí ranu pod 
pás.  Empatiu, jej mieru, však možno 
ovládať a dokonca aj pestovať. Ak má 
o to človek sám záujem. A ak je to pre 
neho jedna z najdôležitejších hodnôt, 
ovplyvňujúcich medziľudské správa-
nie. Ak je to proste človek.

Áno, dosť ma naštval ten sneh, za-
krývajúci snežienky. Nuž ale iní práve 
balia na hory. Ak majú kedy a za čo. 
Tak veľa pekných zážitkov! 
Mimochodom, meteo-
rologická zima sa práve 
skončila a tak možno 
oprávnene zvolať – jar 
je tu! Konečne! Pekný 
„prvý“ jarný týž-
deň.

Tento svet nie je len o nás

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

H adá pre dcérsku spolo nos  PPA ENERGO s.r.o. 
pracovnú pozíciu: 

ELEKTROMONTÉR
Úspešný kandidát:

•

•

•

•
Miesto   

MZDA:          

 
• 
• 
• 
• 
• 

Kontakt:   Tel.: 02/49 23 75 78
www.ppa.sk 32

-0
03

1

4
6
-0
0
3
0

 PREDAJ 
MLÁDOK

od 1.3. 2022

NA STRANE č.3



PK22-08 strana 2

ŠKOLOVEDA / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
2

INZERCIA

 

PEZINSKO

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
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»Kúpim škodu favorit 
alebo feliciu aj nepo-
jazdnú.tel.0903 517 742
»CZ 175 JAWA 90 PIONIER 
STADION MUSTANG SIM-
SON BABETA KÚPIM TIETO 
MOTORKY 0915215406

»Kúpim vinohrad v Bra-
tislave, Svätom Jure, 
Pezinku, Modre alebo 
okolí. 0918 479 756
»Kúpim 1izb, 2izb alebo 
3 izb. byt v PK .tel 0915 
394 215
»Kúpim RD v PK -Modra - 
okolie .tel. 0907 093 386

»Kúpim haki lešenie.
tel.0908 532 682

»Predám mlynček na 
mäso 320 na 380 voltov 
za 80 eur. tel. 0902 624 
543

»Dám do prenájmu 1 ria-
dok vinice pri Viničnom a 
predám rotavátor 5,5 HP 
.tel. 0949 361 785

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       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera PK medzera
Číslo rubriky medzera 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 dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

SPOMIENKY
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Info: 0902 419 329, e-mail: m.ertl@jsb.sk

Napriek tomu, že súčasní maturanti 
zažili dva roky neštandardné štú-
dium, písomná maturita sa bude ko-
nať. Netreba mrhať čas úvahami, či 
bude. Ponorte sa teda do štúdia, vyu-
žite naň aj jarné prázdniny a priprav-
te sa na test a písanie slohových prác. 
Pokojne a bez stresu. 

Aj v prípade zlyhania sú možnosti 
na opravu, prvotným neúspechom sa nič 
nekončí. Sám som mal žiakov, ktorým 
„sadol“ náhradný termín. 

Zásadnou radou je chodiť do ško-
ly a priebežne si opakovať vedomosti z 
celého štúdia aj s pomocou učiteľa. Kto 
sa učil v jednotlivých ročníkoch, nemá 
problém „oprášiť“ si naučené vedomosti. 
Žiaľ, často je to tak, že sa študenti spolie-
hajú, že maturitu nejako dajú a ignorujú 
systematickú prípravu. To nech je me-
mentom pre budúcich maturantov.

Dospelí študenti mávajú aj iné zá-
ujmy a povinnosti,  možno ich k matu-
rite nútia rodičia, pričom by mohli byť 
úspešní aj bez nej. Neraz nechodia do 
školy. Keď ste sa už dostali do 4. ročníka, 
bola by škoda neukončiť ho maturitným 
vysvedčením. Preto treba nabrať všet-
ky sily, aby ste stredoškolské štúdium 
ukončili. Motiváciou môže byť to, že po 
maturite nasleduje pomerne dlhé voľno 
od školy.

Učenie treba vždy striedať s oddy-
chom. Prestávky v učení pôsobia osvie-
žujúco, no nesmú byť dlhšie ako učenie 

sa. Je chybou, že počas prípravy na ma-
turitu sa žiaci zároveň musia pripravovať 
na ostatné predmety. Našťastie im v pred-
maturitnom čase robia úľavy učitelia. 

Ak ste dôkladne zbierali učebný ma-
teriál, nemusíte pred maturitou hľadať 
iné zdroje. Učitelia  učia od 1. ročníka 
SŠ tak, aby sa žiaci pripravovali na ma-
turitu. Isto, knižný trh je plný rôznych 
príručiek na prípravu na písomnú ma-
turitu. No zdroje zo školy sú lacnejšie a 
efektívnejšie. 

Pri teste využite všetok čas, neodo-
vzdávajte test príliš skoro, venujte čas 
kontrole. Najmä pri otázkach na číta-
nie s porozumením, ktoré si vyžadujú 
maximálnu pozornosť. Pri otázkach s 
možnosťami využite aj vylučovaciu me-
tódu. Nenáhlite sa ani pri písaní slohu, 
rozdeľte si čas na nečistopis a čistopis. 
Dôkladne si osvojte znaky povinných 
maturitných útvarov. Venujte pozornosť 
nečistopisu, meňte ho, upravujte. Vyu-
žite povolené slovníky, ktoré zabezpečí 
škola. Ak neviete nejaký jazykový jav, 
napíšte vetu tak, aby ste ho nemuseli 
použiť. Ak nepoznáte pravidlá písania 
čiarok, píšte kratšie vety. Vždy si po sebe 
svoj čistopis prečítajte a vychytajte opo-
menuté chyby. 

Rád na maturitu je viac, ako dovoľuje 
rozsah môjho článku. V prípade záujmu 
o iné ma kontaktujte na: janpapuga@
gmail.com.  

Rady k písomnej maturite

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ISTENIE K ÝCH

SED IEK

ING. KUBAŠKA
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Tel:0905 267 750 Pezinok
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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
14. 3. 2022

od 9.30 - 10.00 hod.

Predaj 16- týždňových  kuričiek DOMINANT
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Chcel by som Vám predstaviť v krát-
kosti činnosť nášho futbalového klu-
bu, najväčšej organizácii mladých ľudí 
v obci.

Ako v žiadnej inej obci na okolí, náš 
dres hrdo oblieka viac ako 80 futbalis-
tov rozložených do štyroch kategórií. 
Naši najmladší sú „prípravka“ teda          
U 11, ktorí pod drobnohľadom tréne-
ra Tomáša Zelníka a výdatnej pomoci 
rodičov „lúskajú“ futbalovú abecedu. 
Pravidelne sa trikrát do týždňa schá-
dzajú na trávniku nášho štadióna.

Druhou kategóriou je U 15, teda naše 
žiactvo. Vedie ho skúsenou rukou Jožko 
Babuška a s pomocou Dušana Olšu učia 
chlapcov, ako do lopty nielen kopnúť, 
ale už i ako sa na ihrisku správať a tým 
napredovať aj ako človek.

Pýchou nám začínajú byť „dorasten-
ci“, teda kategória U 19. Je to kategória, 
o ktorej sa začína hovoriť, že vymiera! 
Chlapci v tomto veku (15 - 19 rokov) strá-
cajú záujem o šport, majú iné záľuby...
Toto počúvame z úst širokej športovej 
verejnosti! Ale! My sme Budmeričania. 
Vzopreli sme sa, angažovali sme dvoji-
cu – trénera p. Karola Zelenku a vedúcu 
mužstva Zorku Kováčovú a obrátili sme 
prognózy naruby! Perfektným prístu-
pom, odbornosťou a veľkým srdcom 
bijúcim za Budmerické farby ukazujú 
svetu, že aj na dedine dokážu chalani 
, že futbal im nie je ľahostajný a vzorne 
reprezentujú našu obec. Vďaka!

Zostáva nám posledná kategória – 

„A“ mužstvo. Chlapci v zrelom veku 
a s podporou svojich rodín, chápavých 
manželiek či rodičov dokazujú, že fut-
bal nie je len šport, ale je to celospo-
ločenský fenomén! Zaúčajú postupne 
mladších kamarátov – spoluhráčov 
nielen futbal hrať, ale ho aj organizovať 
a riadiť. Dôležitú úlohu zohráva ISSF 
systém (Informačný Systém Slovenské-
ho Futbalu), ktorý riadi manažér Jozef 
Babuška. Každý zápas „A“ mužstva je 
nahrávaný videokamerou a pozrieť si 
ho môžete na stránke futbalového zvä-
zu! Toto nahrávanie zabezpečuje Denis 
Gajdy a Marcel Olša ho nahrá vždy ve-
čer do systému.

Celý tréningový proces si môžete prísť 
pozrieť aj večer, pretože zrekonštruova-
né osvetlenie a nová tribúnka pre 100 

ľudí vám zabezpečí dostatočný komfort 
na relax. Na každom futbalovom zápase 
musia byť splnené aj podmienky dané 
či už štátom (zákon o športe), futbalo-
vým zväzom (hracia plocha, kamera, 
usporiadateľská služba), ale aj obcou 
(verejný poriadok,...). Týmto som chcel 
podotknúť, že futbal je nielen hra, ale 
aj tvrdá práca usporiadateľov, trénerov 
a funkcionárov. 

Myslím, že veľmi dôležitou záležitos-

je dokázané, že futbalu sa darí tam, 
kde funguje dobrá spolupráca s vede-
ním obce. Musím poďakovať všetkým 
ľuďom z vedenia našej obce, na čele 
s pánom starostom, za príkladnú spo-
luprácu a dôveru! Ďakujem aj všetkým 
sponzorom, z ktorých niekoľko má na 

našej tribúnke aj svoje logo za podpo-
ru. Ďakujem aj našim verným fanúši-
kom, s ktorými sa na zápase stretávame 
a dúfam, že im robíme pekné športové 
zážitky. V neposlednom rade treba vy-
zdvihnúť i pánov usporiadateľov, kaž-
dú nedeľu nosiacich oranžovú vestu       
s nápisom „usporiadateľ“!

Na záver, ak by som mal hodnotiť 
futbalový rok 2021, môžem s hrdosťou 
oznámiť verejnosti, že ciele, ktoré boli 
dosť ambiciózne, či už športové alebo 
organizačné, sme do bodky splnili. Ešte 
raz ďakujem vedeniu obce, sponzorom 
a všetkým ľudom, ktorí sa pričinili 
o hladký chod nášho klubu Družstev-
ník Budmerice. 

Miroslav Baxa
predseda klubu 

Náš FC Družstevník Budmerice
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Ku každej objednávke darček  
|  Možnosť splátok s 0% úrokom

BALKÓNY •  TERASY • PRÍSTREŠKY

splátky od 149 €

VÝHODNÉ JARNÉ  ZĽAVY ! VYHRAJTE 400 €

splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové prístrešky bioklimatické pergolyzasklievanie terás

splátky od 98 € splátky od 99 €
splátky od 149 €

Kontakt: 0948 787 777 www.balkona.eu

ZIMNÉ
.........................

splátky od 149 €

ZÁHRADY
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2. marca 2007  
výbuch delaboračného skladu v Novákoch po ktorom zostal na 
mieste delaboračnej haly 20-metrový kráter.

Výročia a udalosti

Nechcem zovšeobecňovať. Poznám 
veľa dobrých lekárov aj zdravotných 
sestier. Budem písať o tých druhých - 
ktorí dobrí nie sú. 

Niektorí iba nevedia komunikovať s 
pacientom, iní si nevedia zorganizovať 
svoju prácu, ale aj odbornosť mnohých 
je na nízkej úrovni. Vyštudovali protekč-
ne a robia svoju prácu len pre status a 
peniaze. Hovorím o lekároch, ktorí sa 
lekármi nikdy stať nemali. Majú silné 
ego, slabú empatiu a odbornosť. Keď sa 
hovorí o tom, ako otrasne komunikujú 
lekári a sestričky so svojimi pacientmi, 
ľudia ich ospravedlňujú tým, že majú 
ťažkú prácu. A predavačky v obchode, 
šoféri v hromadnej doprave, sprievodky-
ne vo vlakoch alebo pracovníčky v ban-
ke majú tiež ťažkú prácu a komunikujú 
so zákazníkmi slušne.

Lenže viacerí lekári si myslia, že oni 
zákazníkov nemajú. Iba ustrašených 
pacientov. Niektorí sa boja, že sa nedo-
stanú na rad, alebo nebudú riadne ošet-
rení. A tak sú radšej ticho, alebo strkajú 
lekárom rôzne podarúnky. Stále je dosť 
lekárov, ktorí nie sú schopní objednať 
pacienta cez internet, mnohí nedvíhajú 
telefón ani neodpovedajú na email. Je to 
problém v dobe covidu, keď by mali ľu-

dia obmedziť pohyb a dostať radu lekára 
na diaľku. Na stenách visia zošity, na 
dverách oznamy „neklopať“ a pacienti 
chodia s rôznymi lístočkami a kartami. 
Vo svojom blízkom okolí som zažil v 
posledných rokoch desiatky fatálnych 
zlyhaní lekárov s veľmi vážnymi násled-
kami. Mnohí poškodení sa nesťažujú, 
lebo rezignovali alebo vôbec nedôverujú 
zdravotníckemu systému. A tak chýbajú 
aj prípady a štatistiky, z ktorých by sa le-
kári mohli aspoň poučiť.

Keď vás aj lekár objedná na nejaký 
čas, obyčajne to vôbec neplatí. Hodina 
- dve hore dole. Raz bude musieť slo-
venský minister zdravotníctva zverejniť 
v ukrajinských médiách takýto oznam: 
Hľadáme do našej krajiny ukrajinských 
lekárov a sestričky, ktorí majú úctu k 
pacientovi a empatiu. Vedia objednávať 
pacientov cez internet, 
dvíhajú telefón a vedia 
si zorganizovať svoju 
prácu. Skôr sa sloven-
skí pacienti naučia 
ukrajinsky jazyk, ako 
niektorí naši lekári 
a sestričky po-
chopia, kto je 
ich zákazník.

Prídu lekári z Ukrajiny?

» Ján Košturiak

HĽADÁTE
ĽUDÍ? 

inzerujte v rubrike

ZAMESTNANIE

1
0
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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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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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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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Prijmeme spoľahlivú  
pracovníčku na výdaj stravy 

v meste Modra.

Pracovný pomer  na dobu 
neurčitú, práca pondelok až piatok, 

víkendy a sviatky voľné.

Plat dohodou.

tel. kontakt 0911 280 575,  
mail: jaroslav.cabuk@gastroff.sk
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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