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č. 4 / 25. január 2019 / 23. rOčnÍK

ROZUMIEME BEZPEČNOSTI

Bezpečnostné dvere a uzamykacie systémy

www.lock.sk
lock@lock.sk

Pezinok      Bratislavská 56   0948 754 798
Bratislava  Miletičova 67     0910 970 770
PREDAJ  •  SERVIS  •  PORADENSTVO

NON - STOP servis  0905 754 798
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Plesáme, veselíme sa, je čas za-
bíjačiek, šišiek. Aspoň tak to patrí k 
fašiangom. Zároveň prežívame obdo-
bie, v ktorom sa v minulosti diali veľ-
ké veci. V rôznych historických érach, 
ale práve v tomto týždni napríklad 
zasadol na trón rímsky cisár Traján, 
ktorého légie sa dostali do Vindobo-
ny. Mimochodom, jeho nasledovník, 
Marcus Aurélius to neskôr dotiahol 
až po Laugaricio, teda, dnešný Tren-
čín. Iba deväťročný Eduard VI. sa stal 
kráľom Anglicka, Kráľom Uhorska 
zas Štefan IV. Historickým parado-
xom tiež bolo, že Cromwellova repub-
lika dala popraviť kráľa Karola I., ale 
na deň presne o dva roky neskôr bol 
sám Oliver Cromwell rituálne popra-
vený. Generál Lee sa stal vrchným 
veliteľom konfederačných vojsk a 
maliar izieb ríšskym kancelárom. 

Pre zamilovaných, počas fašian-
gov sa prvý raz hrala dráma Rómeo a 
Júlia majstra Shakespeara a čitateľom 
sa do rúk dostalo prvé vydanie Hav-
rana Edgara Allana Poea. História 
však píše svoje nové kapitoly každý 
deň. 

Na Slovensku sa dňom vyhlá-
senia prezidentských volieb začala 
aj kampaň všetkých tých, ktorí si 
myslia, že z tých či oných príčin sú 
schopní dôstojne zastávať post hlavy 
štátu. Keďže noviny vydavateľstva 
REGIONPRESS, s.r.o. sú inzertné 
noviny, dávajú v súlade so zákonom 

potenciálnym záujemcom – inzeren-
tom platený priestor k dispozícii na 
prezentáciu ich programov. Naši čita-
telia ho môžu ľahko identifikovať tak, 
že takýto inzertný materiál je označe-
ný značkou inzercie. Od tohto čísla 
však ešte viac graficky zvýrazníme, 
že konkrétny článok je inzertný. 
Chceme vám tak poskytnúť informá-
cie o kandidátoch, ktorí prejavia záu-
jem aj touto cestou sa prezentovať, no 
zároveň dať tiež najavo, že ide výluč-
ne o ich názory. 

Okrem toho však zostávame verní 
aj našim tradičným témam. V tomto 
čísle vám chcem poradiť, že daň za 
motorové vozidlo sa podáva tento rok 
inak – elektronicky - a je dobré si to 
včas trošku „nacvičiť“. Zverejňujeme 
aj informáciu polície, z ktorej sa do-
zviete, že správy o únosoch detí na 
Slovensku, sú, našťastie, „iba“ šíre-
ním poplašnej správy. A nielen to.

A napokon, začali sme históriou, 
tak ňou aj skončíme. 27. január sa 
tradične pripomína ako Medziná-
rodný deň pamiatky obetí 
holokaustu. Jeden z dní, 
na ktoré by civilizované 
spoločenstvo nikdy ne-
malo zabudnúť.
Tak príjemný 
týždeň!

Máme fašiangy

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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TOTÁLNY VÝPREDAJ
PÚCHOVSKÝCH KABÁTOV

www.peknekabaty.sk

PEZINOK

Kultúrny dom 

 01. február (piatok) 2019 

10:00 - 17:00 hod. 
SL

OV
EN

SK
Á 

KV
AL

IT
A

CENY UŽ OD 30€

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA 

NA 3 ROKY

- jednu triedu päťročného bilingválneho štúdia
  v anglickom jazyku pre absolventov ôsmeho
  a deviateho ročníka základnej školy
- jednu triedu osemročného štúdia pre
  absolventov piateho ročníka ZŠ
- a jednu triedu štvorročného štúdia pre
  absolventov deviateho ročníka ZŠ

Riaditeľstvo Gymnázia v Pezinku
oznamuje, že v školskom roku 2019/2020

OTVÁRA

Viac info na stránke školy, resp. osobne.

Pre záujemcov konzultačný
Deň otvorených dverí 14.2.2019
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Presvedčte sa sami a objednajte sa na   0908 094 940    Sledujte nás na                :     Shape It Up - Pezinok & Rača                  ::::::::::: : :: : : :  :: : : :  ::: ::      

Spáľte 1200 kalórií hoci aj za 30 minút
a 1800 kalórií za 50 minút. 

Nájdete nás v polyfunkčnej budove na Moyzesovej 2/B v Pezinku

Zabojujte s nadváhou a zbavte sa tuku
a celuli dy raz a navždy !

Prístroj na formovanie postavy najnovšej generácie
INFRASHAPE HORIZONTAL, už na prvý pohľad prekonáva všetky očakávania.
Štýlový, moderný dizajn v kapsule ležatého bicykla, ktorý zahŕňa viacero inovatívnych
technológií: vákuová masáž, infračervené svetlo, kolagénové lampy, dotykový monitor,
svetelná aromaterapia. Šetríte svoj čas, zvýšite efektivitu a dostanete svoje telo do formy.
Najúčinnejšie kardio v súčasnosti vo svete fitness = infrashape tréning = ležatý bicykel.

AKCIA!NA 1. TRÉNING1+1 ZDARMA
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  Ú Č T O V N Í C T V O
DPH • DAŇOVÉ PRIZNANIE • MZDY

0903 185 864, 0903 846 201
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HODINOVÝ MANŽEL
www.momentum.sk    0908 698 322

16
-0

02
4

0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 50.000 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 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.

Čakali sme ako na Godota a napokon 
sme sa dočkali. Pred niekoľkými dňami 
sme sa konečne dozvedeli meno prezi-
dentského kandidáta strany Smer. Ma-
roš Šefčovič prijal ponuku strany, ktorej 
lídrom je už dve desaťročia Robert Fico. 
Ešte počkáme, ako sa rozhodne SNS, no 
zoznam kandidátov sa pomaly uzatvára.

Dovoľte mi k tomu povedať pár viet. 
Výkon prezidentskej funkcie sa odohrá-
va na dvoch poliach: jedno je reprezentá-
cia našej krajiny smerom von a druhé je 
výkon úradu doma na Slovensku. Čo sa 
týka reprezentácie smerom do zahrani-
čia, je dôležité povedať, že všetci doteraj-
ší prezidenti Slovenskej republiky držali 
jasný zahranično-politický kurz. Mohol 
byť rozdiel v detailoch, ale kým boli v 
úrade, držali kurz a naše  euroatlantické 
smerovanie bolo jasné a nespochybniteľ-
né. Samozrejme, jedným z dôležitých kri-
térií pri voľbe nového prezidenta bude, 
aby to tak zostalo aj po voľbách.

Druhá - a pre mňa oveľa podstatnej-
šia časť výkonu úradu prezideta - je u 
nás doma, tu na Slovensku. Práve v tom 
je medzi mnou a kandidátom Smeru zá-
sadný rozdiel. Kým pán Šefčovič strávil 
posledných 15 rokov mimo Slovenska a 
zašiel sem len občas na návštevu, ja som 
tu po celý ten čas žil. A možno práve tých 
15 rokov mimo Slovenska môže vysvetliť, 
že sa stal kandidátom Smeru. Pretože 

keby tu žil, tak by takúto podporu prijať 
nemohol. Strana Smer sa už dávno stala 
symbolom korupcie a nespravodlivosti, 
ktorá tu vládne viac ako desaťročie - a 
pán Šefčovič je v týchto voľbách tvárou 
Smeru. To sa nedá nijako spochybniť, ani 
nijako zahovoriť.

Preto tieto voľby budú aj o tom, či 
Smer po všetkých škandáloch a pre-
hrách dokáže získať v prezidentských 
voľbách opäť väčšinu. Ja urobím všetko 
pre to, aby ju Smer - hoci aj s usmievavou 
tvárou pána Šefčoviča - nezískal.

Zároveň stále platí, že spolufavori-
tom na druhé kolo je aj kandidát extré-
mu: preto je dôležité, aby už do prvého 
kola išiel čo najsilnejší demokratický 
kandidát s čo najširšou podporou. Nedo-
pusťme, aby sa úradu prezidenta zmoc-
nil extrémista alebo predĺžená ruka Ro-
berta Fica.

Neprenechajme úrad prezidenta 
ani extrémistom, ani Smeru

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SR

Prečo máme spomalený metabo-
lizmus?

Príčin je veľa a u každého môžu byť 
rôzne. Čiastočne máme rýchlosť me-
tabolizmu zakorenenú aj v  génoch, 
teda ju dedíme. Platí ale, že muži 
majú rýchlejší metabolizmus. A aj 
fyzicky aktívni ľudia, bez ohľadu na 
pohlavie a  vek. Čím je človek menej 
pohyblivý či už vekom, alebo neo-
chotou či neschopnosťou sa hýbať, 
má aj spomalený celkový a  bazálny 
metabolizmus, potrebuje teda menej 
energie, ako aktívny človek. Menej 
energie znamená aj menej jedla a keď 
nedôjde k zníženiu jeho príjmu, po-
stihnutý priberá. A  začína sa zača-
rovaný kruh – človek s nadváhou či 
obezitou má viac tukového tkaniva 
a  v  ňom metabolizmus prebieha po-
malšie ako v bielkovinách – teda vo 
svaloch.

Môže spomalený metabolizmus 
spôsobiť pribúdanie kilogramov? 

Menej potrebnej energie na denné 
potreby znamená aj menej jedla a keď 
nedôjde k  jeho zníženiu, postihnutý 
priberá. Spomalený metabolizmus 
ale býva často aj výhovorkou, barlič-
kou pri neschopnosti kontrolovať si 
svoj denný príjem stravy a  nápojov 
vzhľadom k  fyzickej aktivite. Čím 
viac aktívny človek je, tým spotrebuje 

viac kalórií. Na druhej strane sú aj ve-
decké dôkazy o tom, že veľmi obézni 
ľudia majú vyšší bazálny metaboliz-
mus, potrebujú viac energie na udr-
žanie základných funkcií. 

Napríklad, napijem sa vody a už 
mám, obrazne povedané,  tri kilo-
gramy navyše? Je to prejav spoma-
leného metabolizmu?

Nie, je to prejav nepomeru medzi 
príjmom a výdajom energie, ak opo-
meniem niektoré chorobné stavy, kto-
ré sú ale zriedkavé. 

Ako sa dá metabolizmus zrýchliť?  
Pomôžu vitamíny?

Zelený čaj, čierna káva, štipľavé 
jedlo sú schopné zrýchliť metabo-
lizmus. Ale nie do takej miery, že by 
to vyriešilo nadváhu. Najčastejšou 
príčinou spomaleného metabolizmu 
je najmä nepravidelné stravovanie, 
čo pre telo znamená ne-
pravidelný príjem živín 
potrebných pre meta-
bolizmus.

(pokračovanie 
nabudúce)

Metabolizmus, bazálny 
metabolizmus, potreba energie III.

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

metabolizmu a výživy
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ZOS, Potočná 13, Báhoň
 033/645 54 44

      0905 606 057

ZARIADENIE
OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY BÁHOŇ
ponúka voľné miesta pre nových klientov
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Stredná odborná škola dopravná
Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

novinka
  opravy a diagnostika vozidiel, elektrické a hybridné pohony

  manažment technicko-ekonomických vzťahov

 - opravy a diagnostika vozidiel
 - opravy a diagnostika elektroniky vozidiel

 - opravy a diagnostika karosérií a rámov vozidiel
 - opravy a diagnostika lakovania

novinka

novinka

web: www.sosdba.sk

ŠTUDIJNÉ ODBORY

už aj na sídlisku SEVER v Pezinku
pri LEKÁRNI 

na Svätoplukovej ul. 11
MUDr. Iveta Herbanská

Tel: 0903 546 431
e-mail: ambulancia.sever@gmail.com

ž j ídli k SEVER P i k

Pondelok:
  8:00 - 11:00  Chorí
11:00 - 12:00  Chorí na objednávku
12:30 - 14:30  Chorí
14:30 - 15:00  Tel. konzultácie - výsledky
Utorok:
  8:00 - 11:00  Chorí 
11:00 - 12:00  Chorí na objednávku
12:30 - 15:00  Prevencia
15:00 - 16:30  Návštevy novorodencov

Streda:
10:00 - 12:00  Chorí
12:30 - 16:00  Chorí
Štvrtok: 
  7:00 - 12:00  Prevencia
12:30 - 15:00  Chorí 
15:00 - 16:30  Návštevy novorodencov
Piatok:
  8:00 - 11:00  Chorí 
11:00 - 12:00  Chorí na objednávku
12:30 - 13:30  Chorí
13:30 - 14:00  Tel. konzultácia - výsledky

Ordinačné hodiny:
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pezinsko@regionpress.sk
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Keď sa pozriem okolo seba, vi-
dím niekoľko divných vecí. Ľudia 
trávia viac času s mobilom v ruke 
ako rozprávaním sa so svojou rodi-
nou. Deti sa odkladajú až do času po 
kariére, pričom veľa ľudí už „neskôr“ 
deti mať nemôže. Tí čo majú deti, sú 
nútení dlho do večera pracovať a na 
výchovu detí ostáva málo času. Ne-
fungujúce rodiny sú dnes častejšie 
ako rodiny harmonické, čo je veľa 
krát spôsobené zlou finančnou situ-
áciou. 

Nedávno som sa rozprával s 
mamičkou na materskej dovolen-
ke a sťažovala sa mi, že sa im ťaž-
ko žije. Tým, že otehotnela počas 
vysokoškolského štúdia, dostáva 
iba cca 260 eur na 2 malé deti (rodi-
čovský príspevok 215 eur mesačne 
a 2x24 eur ako prídavok na 2 deti). 
Manžel je pochopiteľne stále v práci 
a vidia sa málo. Bez pomoci starých 
rodičov by to nezvládli. Spoločnosť 
ju odsudzuje, vraj má deti ako príliš 
mladá (25 ročná a už 2 deti). Ja s tým-
to absolútne nesúhlasím. Keď som 
mal ja 25 rokov, tak už moji rovestní-
ci mali deti a bolo to lepšie. 

Pýtam sa našich politikov, ako 
môže mamička s 2 malými deťmi 
vyžiť z 260 eur mesačne?

Veľmi ma hnevá, že naši politici, 
ako napr. Andrej Kiska, hovoria viac 
o tom, že musíme prijať imigrantov 

napr. zo Sýrie a platiť im vysoké me-
sačné príspevky (hovorí sa asi o 1000 
Eurách mesačne na osobu) a pritom 
nechávajú slovenské mamičky s ma-
lými deťmi - našu budúcnosť, živoriť. 

Moji najvýznamnejší protikan-
didáti na prezidenta hovoria viac 
o prijímaní imigrantov ako o pod-
pore slovenských rodín. Robert 
Mistrík odpovedal na otázku o imig-
rantoch, že „multikulturalizmus 
obohacuje krajinu“ (multikultura-
lizmus = miešanie národov). Maroš 
Šefčovič ako náš vyslanec v EU pri-
takával umožneniu vstupu imigran-
tov do EU a teda aj na Slovensko.

Pre mňa sú záujmy Slovákov prvo-
radé, som proti vstupu imigrantov na 
Slovensko. Naopak budem bojovať 
za to, aby štát významnejšie podpo-
roval mamičky s deťmi. Radšej dám 
500 eur mesačne na jedno dieťa 
mladej slovenskej mamičke, ako 
oveľa viac akémukoľvek imigran-
tovi zo zahraničia.

HARABIN: Rodina je základ.

JUDr. Štefan Harabin
občianský kandidát 

na prezidenta SR
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POZVÁNKA
Firma Vinárka

a Stredná odborná škola  vinársko – ovocinárska v Modre

Vás pozývajú na 11. ro ník

Ochutnávky vín mladých vinárov
aká na Vás príjemná atmosféra, viac ako 400 vzoriek vín, guláš z diviny

a chutné ob erstvenie. Predaj vstupeniek je na mieste. 

Kedy: 9. februára 2019 od 1600 - 2100          Miesto: Kostolná 3, Modra
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22. ročník Budmerickej výstavy vín dňa
16. februára 2019 o 14:00 h

v Kultúrnom dome Budmerice
ORGANIZÁCIA A DODANIE VZORIEK

Do súťaže možno zaslať biele, ružové a červené prírodné  hroznové vína.
Vzorky žiadame doručiť v počte 4 fliaš s obsahom 0,75 l alebo 6 fliaš

s obsahom 0,5 l z každej vzorky najneskoršie do 31.1.2019 na adresu:
Kultúrny dom Budmerice, J. Rášu  525, Budmerice

Kontaktná osoba:
Ing. Štefan Čambal,  0903 436 628, Milan Gašparovič,  0904 356 015
Ladislav Nagy,            0905 324 347, Albín Krajčovič,      0915 188 345

ňa.

Spolok vinárov a fajnkoštérov Budmerice
v spolupráci s Obecným úradom v Budmericiach

vás pozýva na  FAJNKOŠT
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PLYN

KÚRENIE

VODA

0903 168 625
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Akcia na vstavané skrine do 30%. 
Dodanie od 3-15 dní. Záruka až 5 rokov.

 REKONŠTRUKCIE BYTOV

 VSTAVANÉ SKRINE, ŠATNÍKY

 LAMINÁTOVÉ PODLAHY

 BEZPEČTNOSTNÉ DVERE

 INTERIÉROVÉ DVERE 

Na predajňu je potrebné sa telefonicky objednať.  Otváracie hodiny v PK:

Pondelok - Piatok: 10.00 - 16.00 h  Sobota: zatvorené

0948/ 442 444
Bratislavská 72, Pezinok

0903/ 344 343
Holíčska 7, Bratislava

www.vstavaneskrine.com

DETSKÁ AMBULANCIA
MUDr. Orlickej  Heleny

je presťahovaná
z Polikliniky, Hollého ul. na

ul. Bratislavská 85 v Pezinku
(v budove Pohotovosti).

Ambulantné hodiny sú predĺžené,
ošetrujem deti a mladistvých 0-28 r.

Info: 0949 559 587
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»Kúpim staré auto alebo 
motocykel, aj náhr. diely, 
všetko od motorizmu (tro-
feje). Tel. 0903 818 122.
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely - DOHODA ISTÁ 
0908 205 521.

»Predám 3-izbový byt v 
Pezinku, alebo vymením za 
rodinný dom v PK doplatím 
do stotisíc €. 0903 856 536.

»Prenajmem 2 izb. zariade-
ný byt v PK, 0903 888 742.
»Dám do prenájmu 2-izb. 
byt v PK ul. Drobiševa, za-
riad., v byt. dome, 2. posch., 
0918 700 249 po 16:00 h.
»Prenajmem 2 izb. byt v PK, 
0903 308 737.

»Kúpim RD v Častej, Bud-
mericiach prípadne v okolí 
0903 717 087.
»Kúpim stav. pozemok v okr. 
PK alebo TT 0903 717 087.
»Kúpim 2 izb. byt v PK súrne 
do 85.000 €, 0907 093 386.
»Kúpim byt v Pezinku na 
Svätoplukovej, Novomes-
kého, 0911 382 290.
»Kúpim garzónku alebo 1. 
izb. byt v PK - Modra, 0907 
093 386.
»Kúpim byt v centre PK Zá-
hradná, Za hradbami, 0915 
394 215 
»Kúpim RD v PK a okolie do 
200.000 €, 0911 350 357.
»Kúpim vinohrad v Rači, 
Vajnoroch, Sv. Jure, Limba-
chu. Aj neobrábaný. Platba 
v hotovosti 0918 479 756.
»Kúpim rodinný dom, SP 
alebo byt 35 km od Brati-
slavy.    Tel.  0903 765 606.
»Prenajmem garáž na Ma-
lokarpatskej ul. s elektrikou 
a jamou, 0905 967 414.

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

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

»Predám vlašské orechy 
lúpané, 8,50/kg, 0902 624 
543.

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Asi každý z  nás bol už v  živote 
obdarovaný alebo niekomu nie-
čo daroval, či už počas narodenín, 
menín alebo iných príležitostí. Pri 
týchto bežných situáciách si ľudia 
častokrát ani neuvedomia, že vlastne 
uzatvárajú darovaciu zmluvu, ktorá 
predstavuje azda najpoužívanejšiu 
bezodplatnú zmluvu, a to najmä z dô-
vodu, že k  takejto zmluve dochádza 
vo väčšine prípadov verbálne. Na zá-
klade darovacej zmluvy darca niečo 
bezodplatne prenecháva alebo sľu-
buje obdarovanému a  ten dar alebo 
sľub prijíma. 

Predmetom darovania môže byť 
všetko, čo je spôsobilé byť predme-
tom občianskoprávnych vzťahov 
a čo dovoľuje zákon. Najčastejšie ide 
o  hnuteľné alebo nehnuteľné veci, 
ale predmetom darovacej zmluvy 
môžu byť aj práva alebo iné majet-
kové hodnoty. Podstatnou charak-
teristikou darovacej zmluvy je znak 
bezodplatnosti, t.j. za poskytnuté 
či sľúbené plnenie obdarovaný nie 
je povinný poskytnúť darcovi pro-
tiplnenie. V  prípade porušenia po-
vinnosti darcu z  darovacej zmluvy 
nastávajú dôsledky ako pri iných 
zmluvných záväzkoch. Konkrétne sa 
obdarovaný môže domáhať plnenia 
od darcu. 

Na formu darovacej zmluvy si tre-
ba dať pozor v prípade, že predmetom 
darovania je nehnuteľná vec, resp. 

nehnuteľnosť. Vtedy je potrebné, aby 
bola darovacia zmluva vyhotovená 
v písomnej forme, v opačnom prípa-
de bude darovacia zmluva absolútne 
neplatná. Taktiež si je potrebné uve-
domiť, že právne účinky darovacej 
zmluvy, ktorej predmetom je nehnu-
teľnosť, nastávajú až vkladom do ka-
tastra nehnuteľností. 

Za určitých okolností môže dôjsť 
k  zániku darovacej zmluvy, a  to 
v  prípade, že darca vyzve obdaro-
vaného na vrátanie daru, pričom 
toto je možné len za podmienok, že 
sa obdarovaný správa k nemu alebo 
členom jeho rodiny spôsobom hru-
bo porušujúcim dobré mravy. Právo 
darcu jednostranne ukončiť daný 
právny vzťah, ktorý bol darovacou 
zmluvou založený (a tým docieliť 
vrátenie daru), je možné uplatniť vo 
všeobecnej trojročnej premlčacej le-
hote, ktorá začína plynúť odo dňa, 
keď darca mohol toto právo vykonať 
po prvý raz.

Darovacia zmluva

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o.

Každý polrok opakujú médiá tému 
trestania za vysvedčenie. I keď sa pra-
videlne vyjadrí aj odborník, vždy sa 
pristupuje k téme veľmi povrchne a 
tendenčne. Problematika hodnotenia, 
odmeňovania i sankcionovania si vy-
žaduje analytickejší prienik, nie publi-
cistickú skratku. 

Sú prípady, keď deti zo strachu 
konajú neštandardne, ba sebaohrozu-
júco. Avšak vysvedčenie je často po-
slednou príčinou v reťazci patopsy-
chologických prejavov dieťaťa. Okrem 
toho zodpovední rodičia vedia o ko-
nečnej známke skôr ako pri prezretí 
vysvedčenia.

Deti neslobodno tvrdo trestať za 
známky. Ak sú výsledky horšie, zod-
povedný rodič rieši zlyhávanie dieťa-
ťa skôr. Netreba však naznačovať, že 
rodičia hromadne trestajú práve za 
vysvedčenie. Ak to nejakí aj robia, tak 
určite nie iba pre známky. A takých 
treba riešiť alebo čakať, kým sa im 
často trestané deti nevzoprú. Zvážiť 
sa dajú symbolické tresty za známky 
(napr. domáce väzenie). Tie však majú 
účinok, ak je dieťa lenivé, odmieta sa 
učiť, svojvoľne ignoruje vzdelávanie. 
Ak však dieťa jednoducho predme-
tu nerozumie, akýkoľvek trest môže 
mať negatívny dopad a prehĺbi odpor 
k vzdelávaniu. Vtedy treba účinnú 
pomoc pri štúdiu, doučovanie alebo 
spoluprácu s odborníkmi. Môže sa 
však stať, že dieťa jednoducho „nemá 

bunky“ na daný predmet, hoci v inom 
vyniká. Alebo skrátka nie je študijný 
typ a bude to manuálne zručný človek. 
Vyžadovať od neho výborné výsledky 
v každom predmete pod hrozbou tres-
tu je nesprávne. Môže sa to neskôr pre-
javiť vo vzťahu k rodičom, k okoliu, k 
sebe.

Účinnejšie je odmeňovanie za 
známky. Nemusí byť práve materiál-
ne. Ale pozitívne prijatie dobrých vý-
sledkov poteší každého. Lebo známka 
je merateľom úspechu. Odmeňovanie 
za známky posilňuje motiváciu, ale 
súvisí aj s celkovou potrebou človeka 
mať spätnú väzbu za výkon. Aj tresty 
sú súčasťou života, no musí sa zvážiť 
ich účinok a primeranosť, najmä keď 
ide o deti. Moja mama mi vravela, 
„učíš sa pre seba“ a ja som si tak vy-
tvoril vlastnú zodpovednosť za svoje 
vzdelávanie. Akýkoľvek úspech tešil 
a motivoval predovšetkým mňa. Aj 
táto skúsenosť je spôsob. Isté však je, 
že vzdelávanie a s ním spojené hodno-
tenie nemôžu zostať bez povšimnutia 
okolia dieťaťa či už prváka alebo ma-
turanta.

Škoda, že opakujúce sa mediálne 
príspevky neotvoria tému, ktorá by 
sčasti predchádzala problémom so 
školským hodnotením. Ňou je nasta-
venie hodnotenia. O tom si napíšeme 
v budúcom čísle. 

Známky, tresty, odmeny

» Ján Papuga 
riaditeľ ZŠ

 

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
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Pánske obleky
už od 129,-

Slovenské obleky OZETA neo
NOVINKA

NOVINKA:
Slovenské obleky
OZETA neo

y

- obleky, saká, nohavice,
  košele, viazanky
- tri ká, mikiny
- bezplatná úprava
  zakúpených odevov
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Zľavy na
zimný tovar -25 až -50%
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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

pezinsko@regionpress.sk
0905 593 810
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PRÁCA - ponuka ZAMESTNANIA
Pezinok - Grinava (pod servisom ŠKODA) inzerát aj na profesii

Skladník s rozvozom 950-1150 € brutto
obsadzujeme 3 nové miesta

Práca na HPP, 7:00 - 15:30, fyzický príjem materiálu, výdaj materiálu do výroby, vychystávanie
objednávok a naskladnenie, výdaj objednávok a nakládka, rozvoz objednávok do 200 km s

vozidlom do 3,5 t, náklup a dovoz drobného materiálu, dokončenie práce vo výrobe, práca s VZV,
účasť na inventúrach, v zastúpení hl. skladníka jednoduchá práca s PC, starostlivosť o poriadok

VÝROBA VZDUCHOTECHNIKY
tel.: 0903 301 186

e-mail: kariera@tinron.sk • web: www.tinron.sk
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Dlhodobá brigáda � UPRATOVANIE

VÝROBA VZDUCHOTECHNIKY
tel.: 0903 301 186

e-mail: kariera@tinron.sk • web: www.tinron.sk

Hľadáme ochotnú a šikovnú pani z okolia na upratovanie
kancelárskych a sociálnych priestorov v našej firme v Grinave.

Práca od marca - na dohodu, 1x do týždňa alebo podľa potreby, cca 2,5h/týž.
15:30 - 18:00 ideálne v stredu - kancelárie, toalety, sprchy, šatne, kuchynky, chodby,
smetie, ... nákup a zabezpečenie čistiacich prostriedkov (preplácanie oproti bloku)

4x ročne revízia - väčšie upratovanie (okná, žalúzie, povysávať, ...)
Odmena 100,-€ brutto / mesiac + 20% ak sa robia revízie.
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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 
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KAMENÁRSTVO - TRNAVA

OTVORENÉ: Pon – Pia: 10.00 – 16.00 h

0915 713 478
www.kamex.sk

Františkánska 4, Trnava

NAJVÄČŠÍ VÝBER
VYSTAVENÝCH

POMNÍKOV
V TRNAVE

Predajňu nájdete
na Františkánskej ulici.

VEĽKÉ
ZIMNÉ
ZĽAVY

20 rokov na trhu!
Nové tvary

pomníkov 2019
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA

KÚPIME
po nohospodársku pôdu

v lokalitách astá,
Do any, Štefanová, Budmerice.

0905 312 223
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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

ING. KUBAŠKA

POTREBUJETE
PREDAŤ alebo DAŤ DO PRENÁJMU SVOJ BYT či DOM?
KONTAKTUJTE NÁS!                  inzercia: 0905 963 035, 0905 593 810
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Občianska
riadková
inzercia

»Kúpim rôzne starožitnosti, 
odznaky, mince, staré ho-
diny, trofeje. Tel. 0903 416 
726.
»Kúpim rôzne starožitnosti 
aj v poškodenom stave. Tel.: 
0903 753 758.

»Predám prvorepublikový 
nábytok z masívu vo vý-
nimočnom stave. Kontakt: 
alena.ulicnikova@gmail.
com.

»Kúpim ľudové kroje 0902 
708 047.

»Hľadám prácu v adminis-
tratíve, som dôchodkyňa 
ale o prácu mám záujem aj 
ako hospodárka, na recep-
cii ...0949 360 801.

»Dňa 29.1.2019 si pripo-
míname  1. výročie úmrtia   
Dušana Juráka. 
S láskou a úctou spomína-
jú jeho najbližší. Kto ste ho 
poznali a mali radi venujte 
mu tichú spomienku.

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.

SPOMIENKY

15 HĽADÁM PRÁCU    

14 RÔZNE / iné    

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

11 HOBBY A ŠPORT   

Posádka v zložení Pavol Zlúky a 
Peter Stieranka z Brezna zvíťazila na 
prvom podujatí v rámci tohtoročného 
Slovenského pohára v krňačkových 
pretekoch. Súťaž sa uskutočnila počas 
príjemného zimného počasia vo Va-
laskej v okrese Brezno. Celkovo prete-
kalo 40 posádok. Ako pre TASR uviedol 
predseda Slovenskej krňačkovej rady 
Branislav Séleš, Brezňania zvíťazili s 
časom jedna minúta 33 sekúnd pred 
domácou posádkou v zložení Miroslav 
Zelenčík a Ján Vrbenský. Trať nad ob-
cou pritom merala asi 1,8 kilometra. V 
rámci tohtoročného slovenského po-
hára sa až do konca marca koná deväť 
pretekov. Druhé boli v Podlaviciach, 23. 
februára bola Veľká cena Chopku aj s 
medzinárodnou účasťou a celý kolotoč 
sa končí 23. marca v Telgárte.

Krňačky sa v jednotlivých dedi-
nách, kde sa organizujú preteky na 
týchto starobylých saniach, volajú rôz-
ne. Niekde sú krnohy, inde krnohe či 
krnaky, alebo krnačky či krne. Názov 
zjednocuje krivé drevo samorast-kr-
náč. Krňačky na Slovensko priniesli 
pred stáročiami drevorubači z rakúske-
ho Tirolska. Ako sa píše na stránke 
krne.sk, na krnohách musel gazda 
stiahnuť meter dreva, na čo musel mať 
poriadnu silu a zručnosť. Boli aj sánka-
mi minulých detských generácií. V lete 
sa využívali na sťahovanie sena z ťažko 
dostupných terénov. Dnes sa krnohy na 
dopravu materiálu používajú len oje-

dinele, zato sa však stali vhodným ná-
radím folklórno-športových podujatí v 
rámci krnohových pretekov.

Krňačky sú akýmsi pozemným vo-
zidlom bez kolies, pohybujúcim sa na 
drevených plazoch. Celé sú vyrobené z 
dreva, bez kovových súčastí. V súčas-
nosti sa krňačky na dopravu materiálu 
používajú len ojedinele, zato sa však 
stali vhodným náradím folklórno-špor-
tových adrenalínových podujatí.

Nájsť vhodný strom, z ktorého kme-
ňa by sa dali vyrobiť špičkové pretekár-
ske krňačky, je asi najťažšou časťou 
celého procesu ich výroby. Výrobcovia 
často absolvujú hodinové či dokonca 
niekoľkodňové „túry“ po lesoch, aby 
našli ten správny strom.  Vodiace čas-
ti krní musia byť vyrobené z jedného 
kusa dreva, najčastejšie z javora, buka 
či jaseňa. 

Na výrobu tradičných slovenských 
maxisaní, ktorých popularita vzrástla 
najmä v uplynulých rokoch sa navyše 
nemôže použiť ani jeden klinec. Sane 
nemôžu byť tvrdé, ale pružné. 

Krňačkoví šampióni z Brezna

» red

Hľadám brigádnika/-čku
do predajne trdelníkov v PK, na ich výrobu a predaj,

3,50€/hod. netto, tel: 0911 636 589
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Prijmeme

VODIČOV
na nákladné vozidlá
- sklápač
- hydraulická ruka
  (žeriavnicky preukaz) 

Pezinok, Myslenická 1
033/642 2233
0903 229 580
0903 707 624

autodoprava@strnisko.sk

KONTAKT:
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H ADÁME

pomocníka k partii
elektrikárov

0948 002 588

HĽADÁTE ĽUDÍ
- zamestnancov, živnostníkov?

Inzerujte v rubrike

PRÁCA

KONTAKTUJTE NÁS!

inzercia: 0905 963 035
                   0905 593 810

0905 593 8100905 593 810

MÁTE autoservis, pneuservis, autobazár?
PREDÁVATE autá, motorky, náhradné diely?
DAJTE o sebe vedieť!  inzercia: 0905 963 035, 0905 593 810
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NON STOP
0905 926 822
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PONÚKAME PRÁCU 
���������
- rôzne odvetvia

- výhodné platobné podmienky
- ubytovanie a doprava zdarma

������������������������
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KONTAKT:
������0948 894 998

email: �����������������
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
��������������������
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Pomocou páskovej metódy dosiahneme požadovaný
objem a dĺžku vlasov v čase kratšom ako 35 minút.

Ak chcete dlhšie a hustejšie vlasy, napíšte nám.
Vlasy Seamless1 - ten pravý darček pre Vás.

Tel.: 0907 854 644 | www.seamless1.sk

PREDĹŽENIE

RÝCHLA, ŠETRNÁ A BEZPEČNÁ APLIKÁCIA
VLASOV
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PRÍJMEME

0905 915 298

* ŠENKÁRA/-ku
    do Limbachu

* UPRATOVAČKU
    na 1 hod. denne
    v Pezinku

24
-0
01
7

dar eková predaj a BONBON
Pezinok, ul. Holubyho 26

Celý sortiment na: www.bonbonpezinok.sk
facebook.com/BonbonPezinok

Najširší výber dar ekových košov - sladkých i slaných,
hotových aj pod a vlastného výberu u nás v Bonbone!

TIP PRE VÁS :-)V čase plesov súvhodným darčekomdo tomboly.
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