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Je fascinujúce, ako sa my Slováci 
dokážeme vo vypätej situácii spo-
jiť. Obdivujem ten zápal, s ktorým 
sa púšťame do pomoci iným a to 
napriek tomu, že sami zažívame 
ťažké časy.

V týchto dňoch uplynuli dva 
roky od prvého potvrdeného prípa-
du koronavírusu v našej krajine. Aj 
vtedy sme sa všetci vystrašení a ne-
tušiaci, čo nás čaká, zomkli a bez za-
váhania pridali ruku k dielu. Každý 
ako vedel a bez nároku na odmenu. 
Niektorí šili rúška a odnášali ich na 
oddelenia do nemocníc, do domovov 
sociálnych služieb či vešali na ploty 
a kľučky bytových domov, aby si ich 
odtiaľ vzali tí, čo to potrebovali. Ďalší 
zabezpečovali nákupy pre seniorov a 
chorých, ktorí museli zostať niekoľ-
ko dní v karanténe. Mnohí zdravot-
níci ale aj vojaci, policajti, úradníci 
či dobrovoľníci sa pravidelne počas 
víkendov zapájali do testovania nás 
všetkých.

Ešte sme sa ani poriadne ne-
stihli spamätať z koronakrízy a už 
čelíme ďalšej výzve. Udalosti uply-
nulých dní poznačili naše životy. 
Vojna na Ukrajine nás hlboko zasiah-
la. Zhrození a plní strachu sme na-
priek všetkému ihneď po vypuknutí 
ozbrojeného konfliktu zmobilizovali 
všetky svoje sily a pustili sa bez za-
váhania do pomoci svojim susedom. 
Ľuďom ťažko skúšaným vojnou otvá-
rame bez očakávania odmeny či 
uznania svoje domovy, organizujeme 
zbierky, koncerty, ponúkame vľúdne 
slovo aj útechu. Každý sa zapája, ako 
môže a tá človečina, čo 
z toho srší, je vskutku 
chytľavá. Želám si, 
aby nám vydržala čo 
najdlhšie.

Som na nás pyšná

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0910 336 600 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ISTENIE K ÝCH

SED IEK

ING. KUBAŠKA
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S hrôzou sledujeme vojnu na Ukrajine. 
Celé generácie sme nepoznali nezmysel-
né zabíjanie a ničenie. Teraz ich máme v 
tesnej blízkosti.

Ako vydavateľ novín, ktoré máte pred 
sebou, nechceme stáť mimo. Po všetkých 
vlnách pandémie a lockdownov a pri his-
toricky najvyšších cenách vstupov (u nás 
ceny papiera) si nemôžeme dovoliť veľké 
gestá. A podobne sú na tom naši klienti 
– menšie a stredné podniky, ktoré tvoria 
drvivú väčšinu našich klientov. Ale aké-
koľvek sú naše starosti, sú zanedbateľné 
v porovnaní s tým, čo práve teraz zažívajú 
naši ukrajinskí susedia. Preto sme museli 
hľadať spôsob, ako im pomôcť. 

Naša sila je v počtoch. Sme nielen vy-
davateľom najčítanejšieho týždenníka s 
najväčšou sieťou regionálnych novín, ale 
sme aj vydavateľom s najväčším počtom 
klientov. Preto sme sa inšpirovali príslo-
vím „babka k babce...“ a poprosili sme na-
šich inzerentov, aby spolu s nami prispeli 
obetiam ukrajinského konfliktu. Symbo-
lickou sumou 1 euro z každej faktúry. Ku 
každému takto získanému euru pridáme 
druhé euro my – vzdáme sa časti našich 
tržieb. A keďže každý týždeň je tých fak-
túr viac ako tisíc, máme potenciál dať do-
kopy s našimi klientmi peknú sumu.

Eurá od našich klientov spolu s tými od 
nás poputujú na účet ukrajinského Červe-
ného kríža. Ten pomáha ľuďom v núdzi aj 
priamo v epicentre bojov, uprostred toho 
najväčšieho pekla, aké momentálne v 
Európe jestvuje. Ak sa však v budúcnosti 
vyskytne urgentnejší spôsob ako pomôcť 
obetiam vojny, budeme pomáhať aj inde. 
Vždy len humanitárne.

K našej iniciatíve sa už pridali prvé 
firmy z nášho regiónu: BS vinárske po-
treby s.r.o.

Úprimne a zo srdca ďakujeme. Dúfa-
me, že sa pridajú aj ďalší.

Obraciame sa však teraz aj na Vás, 
našich čitateľov. V tejto náročnej dobe si 
musíme pomáhať navzájom, preto Vás 
chceme poprosiť, aby ste ani vy nezabud-
li na podporu regionálnych firiem, ma-
lých a stredných podnikateľov z Vášho 
okolia. Bežnými nákupmi, objednaním 
služieb. Namiesto e-shopu, podporte ľudí 
vo svojom okolí. Ak budeme držať spolu, 
dokážeme veľké veci a ani tie najsilnejšie 
a najbezohľadnejšie veľmoci nás nezlo-
mia. Tak, ako to v týchto dňoch dokazuje 
ukrajinský ľud.

Zostaňme spolu, pomáhajme a pomá-
hajme si navzájom.

EURO k EURU pre Ukrajinu

» Tím REGIONPRESS a klienti

»Kúpim škodu favorit 
alebo feliciu aj nepo-
jazdnú. Tel. 0903 517 742
»Kúpim auto pokazené 
alebo havarovane. me-
chanik Tel. 0903 517 742 
Kúpim malotraktor Agzat 
aj nepojazdny. Tel. 0949 
505 827
»CZ 175 / SIMSON / JAWA 
90 / STARY PIONIER JAWA 
MUSTANG / MOPED STA-
DION / BABETA KÚPIM 
TIETO MOTORKY AJ POKA-
ZENE PONUKNITE PLATIM 
IHNED. 0915 215 406

»Dám do prenájmu 1,5 
izb. byt vo Svätom Juri, 
kompletne zariadený 
.cena 350 € / mesiac + 
energie. tel 0903 754 
221, 0903 479 493
»Prenájmem 2-izb. byt 
Pezinok-Juh. Tel. 0908 
201 614
»Dám do prenájmu 1 izb. 
byt vo dvore RD v PK pre 
pracujucu ženu. Voľný 
od mája. Tel. 0904 877 
432

»Kúpim vinohrad v Bra-
tislave, Svätom Jure, 

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:
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 mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme. 
Upozornenie! Služba nefungu-
je u operátora O2 a 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 druhej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

Pezinku, Modre alebo 
okolí. 0918 479 756
»Kúpim vinohrad alebo 
pustak v Modre. 0903 
297 356
»Kúpim RD - chatu Pezi-
nok - Modra - okolie do 
150 000 tis €, platba v 
hotovosti. 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

»Kupim ludove kroje 
0902 708 047

Dňa 15.3.2022 si pripomí-
name 1. smutné výročie 
čo nás opustila naša mi-
lovaná manželka, babka 
a prababička Zdenka Va-
drnová z Pezinka. Kto ste 
ju poznali venujte jej ti-
chú spomienku. S láskou 
spomína manžel, deti, 
vnuci a pravnučka.

Občianska
riadková
inzercia

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

SPOMIENKY

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 mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme. 
Upozornenie! Služba nefungu-
je u operátora O2 a 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 druhej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

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
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Umývanie a náter fasád

Čistenie a náter striech
RODINNÝCH A PANELOVÝCH DOMOV

    Volajte zdarma: 0800 22 10 12

sk
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V súvislosti s udalosťami na Ukra-
jine sa aj ľudia na Slovensku obá-
vajú možnej radiácie a vo veľkom 
nakupujú tabletky s obsahom jódu. 
Odborníci varujú pred možnými 
rizikami a užívanie týchto liekov z 
preventívnych dôvodov neodporú-
čajú.

Na nevhodnosť neuváženého uží-
vania jódu upozornil na sociálnej sieti 
aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv a 
rozhodne ho neodporúča. „Pri dlho-
dobom, prípadne nadmernom užívaní 
jódu hrozia zdravotné riziká – na-
príklad vznik ochorení štítnej žľazy - 
struma, hypo - alebo hypertyreóza, či 
ohrozenie srdcovo-cievneho systému,“ 
varujú odborníci.

Na čo slúžia jódové tablety?
Na Slovensku je registrovaných via-

cero liekov s obsahom jódu v rôznych 
formách. Napríklad vo forme tabliet 
či roztoku. Jódové tablety slúžia ako 
prevencia vstrebávania rádioaktívne-
ho jódu do organizmu a sú určené na 
použitie v prípade radiačnej havárie 
alebo počas vyšetrenia v nukleárnej 
medicíne. „Ich užívanie v iných prípa-
doch nepredstavuje pre človeka žiadny 
benefit. V dlhodobom horizonte môže 
ich užívanie viesť k depresii, nervozite, 
impotencii či nespavosti,“ prízvukujú 

odborníci.

Predzásobovanie sa 
tabletami neodporúčajú

Štátny ústav zároveň upozorňuje, že 
vytváranie neuvážených zásob liekov 
v domácich lekárničkách môže viesť 
k výpadkom daných liekov na trhu. 
Následkom takejto situácie budú mať 
pacienti, ktorí lieky naozaj potrebujú, 
znemožnený prístup k liečbe. Rovnako 
aj Ministerstvo zdravotníctva ľuďom v 
tejto chvíli jednoznačne neodporúča sa 
jódovými tabletkami predzásobovať. 
„V prípade, že by hrozilo riziko, štát 
v predstihu zabezpečí všetky potreb-
né kroky na ochranu obyvateľstva,“ 
uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníc-
tva Zuzana Eliášová.

Preventívne užívanie 
jódových tabliet sa neodporúča

» ren
Ilustračné foto. autor foto Sztrapacska74 pixabay 
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ

Požiadavky:
• zdravotná spôsobilosť na výkon práce v noci 
• vyučenie v odbore výhodou, nie podmienkou 

Bližšie informácie: 

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

e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 
Mzda vrátane príplatkov do 200 € a základnej zložky mzdy od 500 € - 800 €

Mzda:           od 900 € - 1 550 €

Benefity:    13. a 14. mzda

• mimoriadne a jubilejné odmeny 
• hlavné jedlo zdarma v závodnej jedálni

•  TLAČIAROV
•  ROBOTNÍKOV do výroby, expedície a lisovne
•  NASTAVOVAČOV orezových liniek
•  KNIHÁROV - zoraďovačov, rezačov
•  MECHANIKOV polygrafických strojov
•  ELEKTRONIKA, ELEKTRIKÁRA
•  SKLADNÍKOV 
      pozície robotníkov a knihárov sú vhodné aj pre ženy
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Info: 0902 419 329, e-mail: m.ertl@jsb.sk

€

€
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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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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,00 € / ks

7

Na pozadí udalostí u našich východ-
ných susedov zažívajú aj mnohí 
Slováci obavy a strach a snažia sa 
urýchlene si vybaviť cestovné do-
klady. Pred úradmi stoja v dlhých 
radoch aj niekoľko hodín.

Oddelenia dokladov čelia v po-
sledných dňoch veľkému náporu. 
„Záujem o podanie žiadostí o vydanie 
cestovných pasov sa oproti predchá-
dzajúcemu obdobiu zvýšil. Polícia evi-
duje najmä žiadosti o cestovné pasy v 
urýchlenej lehote vydania do dvoch 
a do desiatich pracovných dní. Preto 
treba počítať aj s dlhšími radami na 
jednotlivých oddeleniach dokladov,“ 
informovala Denisa Bárdyová, hovor-
kyňa Prezídia Policajného zboru SR. Na 
paniku však podľa kompetentných nie 
je dôvod a občanov prosia, aby sledo-
vali oficiálne zdroje a nie dezinformač-
né, ktorých cieľom je vytvárať strach a 
chaos. „Opätovne chceme zdôrazniť to, 
čo už povedala prezidentka Slovenskej 
republiky aj členovia vlády: Slovenská 
republika nie je v ohrození a nie je po-
trebné si urýchlene zadovážiť cestovný 
doklad,“ uviedla Denisa Bárdyová.

Zamestnanci pracujú aj v noci - 
Podľa slov hovorkyne problém nie je 

na strane polície, kapacity Národného 
personalizačného centra sú naplnené, 
zamestnanci pracujú od skorých ran-
ných hodín až do nočných hodín a aj 
počas víkendov, aby čo najskôr vyrobili 
cestovné pasy. Národné personalizač-
né centrum je jediné na celom Sloven-
sku, ktoré zabezpečuje personalizáciu, 
teda vyhotovenie, všetkých dokladov. 
„Z našej strany sme urobili maximum, 
na oddeleniach dokladov sme zabez-
pečili maximálny počet pracovníkov. 
Na prijímanie žiadostí o vydanie dokla-
dov využívame všetky pracoviská. Ich 
chod je počas stránkových hodín za-
bezpečený nepretržite, bez obedňajšej 
prestávky,“ uzavrela Denisa Bárdyová.

Na pas ľudia čakajú hodiny

» ren

Ilustračné foto. autor foto ivabalk

12. marca 1975  
v Prahe bola popravená posledná žena na území Česko-Slovenska 
Olga Hepnarová

Výročia a udalosti

Vaša reklama

pezinsko@regionpress.sk

HĽADÁTE ĽUDÍ? 
inzerujte v rubrike ZAMESTNANIE

0905 593 810
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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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,90

od 1. 03. do 31. 03. 2022
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www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

Predaj a servis 
kanadských 

a amerických  víriviek 
po celom Slovensku
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32-0034

e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU

88-0020

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448●0902 606 436●0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!
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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 
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

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

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

32-0002


