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žalúzie · siete · rolety · roletky
 · okná · dvere · zasklenie
balkónov · zimné záhrady

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

0903 526 876  |  0910 114 407

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk
POBOČKA  ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ
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VEDENIE PODVOJNÉHO, JEDNODUCHÉHO
A MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH

PRIZNANÍ
P. P. Education, s.r.o.

Čulenova 15, Skalica, 0902 148 903
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0903 342 475
r�rade@r�rade.sk

MAĽOVANIE
NATIERANIE

STIERKY
OMIETKY

TAPETY
FASÁDY

SADROKARTÓNY

Pri predložení
konkurenčnej ponuky

vám spravíme
lepšiu cenu + 10%
vernostná zľava

M
NA

kkkkyyyyyy
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NONSTOP: 0911 77 55 65
Nečakajte a volajte

• preprava osôb a batožiny
    po celej EU
• detská sedačka v každom aute
• možnosť prepravy osôb
    aj s invalidným vozíkom
• zvýhodnenie stáleho zákazníka
• zvýhodnenie zazmluvnených
   prepráv (možnosť platby na FA) 
• drink servis (odvezieme Vás
   aj Vaše auto)
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0905 528 754

Strojové omietky
Obklady, dlažby
Rekonštrukcie
domov a bytov 
Murárske
práce
Bytové
jadrá
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VÝROBA - PREDAJ
sadeníc vinnej
révy,  stolové

i muštové odrody

vin-ovo@vin-ovo.sk
0940 812 831
0911 244 796

Ceny od 1,60 € / ks 
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VÝROBA
A PREDAJ

0918 645 802
0907 784 324

PALIVOVÉHO
DREVA
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NOVÉ PÔŽIČKY
0915 646 327
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Hviezdoslavova 1562/61A, Senica
tel.: 0915 551 333

Miriam Mesárošová

gélové nechty
Pink Nails

Opäť po týždni všetko dobré, milí a 
vážení naši čitatelia. Je február, mesiac z 
takmer ešte stále nového roka je za nami. 
Ale – hoci to celkom pravda nie je – svet-
lo pribúda priam závratným tempom. Aj 
keď, treba ho asi hľadať všade inde, len 
nie v tej záplave správ, ktoré sa na nás 
sypú zo všetkých strán. Možno aj preto 
niektoré informácie už ani nevnímame. 
A to je zle, zjavne to niekto tak chce. Čo-
raz viac sa ukazuje, že ide o zámer.

Aj preto v tomto čísle našich novín 
publikujeme výzvu európskych intelek-
tuálov pred májovými voľbami do Eu-
rópskeho parlamentu. Šíri sa našim sta-
rým kontinentom, len u nás sa jej akosi 
priestoru ešte nedostalo. Kto vie, prečo? 
Ale, chceme byť aj praktickí, opäť si náj-
dete v čísle poučné informácie našej do-
pisovateľky, pani doktorky Ilavskej, ale-
bo „zamyslenie do duší nielen rodičov“ 
pána učiteľa Jána Papugu.

Nazrieme, ak nám to inzertný 
priestor umožní, do našich viníc, kde sa 
v uplynulých dňoch rodil nový ročník 
ľadového vína. A keď už sme pri tej inzer-

cii – iba pripomíname, že už niekoľko 
týždňov zverejňujeme aj politickú rekla-
mu, ale výlučne v intenciách zákona a s 
poznámkou, že názory vydavateľstva sa 
nemusia zhodovať s názormi inzerentov. 
Vnímame to ako službu pre vás, aby ste 
dostali možnosť spoznať kandidátov na 
post hlavy štátu aj z iného uhla.

A, skoro sme zabudli, máme tu 
predsa Hromnice! Hromnice patrili k 
najvýznamnejším pranostickým termí-
nom. Ľudia napríklad verili, že ak na 
Hromnice zo strechy tečie, zima sa dlho 
povlečie, ale ak je silný mráz, treba sa 
ponáhľať so zimnými prácami, lebo jar 
je predo dvermi. Všeobec-
ne platilo, že čím väčšia 
zima na Hromnice, tým 
lepšia úroda, teplejšie 
leto a skorá jar. Tak sa 
pomaly chystajme priví-
tať ju.

Pekný a pokoj-
ný týždeň

A svetla pribúda...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Každý týždeň: v Senici, Skalici, 
Holíči, Jablonici, Radošovciach, 
Mokrom Háji, Vrádišti, Prietr-
žke, Trnovci, Kopčanoch, Pop. 
Močidlanoch, Dubovciach, Kuno-
ve, Čáčove, Štefanove, Kátove a 
Rovensku 

+ v párnom týždni navyše: 
Radimov, Letničie, Petrová Ves, 
Čáry, Smolinské, Kuklov, Borský 
Mikuláš 

+ v nepárnom týždni navyše: 
Brodské, Chropov, Sobotište, Ryb-
ky, Koválovec, Smrdáky, Častkov, 
Hlboké, Cerová, Prievaly, Šajdíko-
ve Humence, Dojč, Rohov, Ková-
lov a Lieskové

skalicko@regionpress.sk

Redakcia: Potočná 16 
SKALICA

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 27.000 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.

Holíè

Skalica

Senica

Borský Mikuláš
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VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

0944 716 337
work.byvanie@gmail.com

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie

fasády
murárske a obkladaèské práce

Work
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www.bomont.sk

0905 478 303
Vally 9, Skalica

správny pomer kvality a ceny od roku 1998

Imitácie dreva v nástreku
 

GARÁŽOVÉ BRÁNY   A

- koniec zlúpaným fóliám
 

VJAZDOVÁ TECHNIKA
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ABC OKNÁ Holíč  | Výroba plastových okien a dverí

www.abc-okna.sk
okna@hotel-san.sk
holic@abc-okna.sk

tel.: 034/668 33 87 kl. 66, 0903 761 642
0948 344 401, 0911 761 642Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San) 

ZIMNÁ AKCIA
Najnižšie ceny na okná a dvere

Zľavy na novostavby

Garážové brány
Vonkajšie žalúzie
Rolety

Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
Markízy

Dedenie predstavuje všeobecný prechod 
práv a  povinností zo zomrelej osoby, resp. 
poručiteľa na iné osoby. Slovenský právny 
poriadok rozlišuje dva dedičské tituly, resp. 
dôvody, z ktorých možno dediť. Sú nimi de-
denie zo zákona a  dedenie zo závetu, tzv. 
testamentárne dedenie. Iné dôvody zákon 
nepripúšťa. Tieto dedičské dôvody sa na-
vzájom nevylučujú, to znamená, že dediť 
možno súčasne na základe oboch týchto 
dedičských dôvodov alebo jedného z nich. 

Dedením zo zákona sa rozumie pre-
chod práv a  povinností z  poručiteľa na 
dedičov, ktorých zákon zoradil do štyroch 
dedičských skupín, ktoré tvoria osoby v prí-
buzenskom pomere, alebo inom zákonom 
kvalifikovanom vzťahu, pričom medzi tými-
to dedičskými skupinami existuje vzájomný 
vzťah subsidiarity. V  súlade s  týmto vzťa-
hom subsidiarity môžu osoby z nasledujúcej 
dedičskej skupiny dediť len v tom prípade, 
že nededia osoby z predchádzajúcej dedič-
skej skupiny. Prvú dedičskú skupinu tvoria 
vo všeobecnosti najbližšie osoby poručiteľa, 
a to jeho deti a manžel/manželka. Predpo-
kladom pre dedenie v rámci tejto dedičskej 
skupiny je existencia aspoň jedného poru-
čiteľovho potomka. Dedičia v  tejto skupine 
dedia rovnakým dielom. V  prvej dedičskej 
skupine môže namiesto dieťaťa poručiteľa 
dediť poručiteľov vnuk či vnučka, prípad-
ne ďalší poručiteľov potomok. Podľa nášho 
právneho poriadku prislúcha právo dediť aj 
počatému, ale ešte nenarodenému dieťaťu, 

a  to za podmienky, že sa narodí živé. Deti 
a  potomkovia predstavujú tzv. neopome-
nuteľných dedičov, ktorí dedia vždy, pokiaľ 
majú právnu spôsobilosť, dedičstvo neod-
mietli a neboli platne v súlade so zákonom 
poručiteľom vydedení. Druhú dedičskú sku-
pinu tvoria manžel, poručiteľovi rodičia a tí, 
ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu 
jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej 
domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali 
o spoločnú domácnosť alebo boli odkáza-
ní výživou na poručiteľa. Dedičia v  druhej 
dedičskej skupine dedia rovnakým dielom, 
manžel však dedí vždy najmenej polovicu 
dedičstva. Tretiu dedičskú skupinu tvoria 
poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s po-
ručiteľom najmenej po dobu jedného roku 
pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a 
ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú do-
mácnosť alebo boli odkázaní výživou na po-
ručiteľa. V prípade, že nededí niektorý z po-
ručiteľových súrodencov, nadobúdajú jeho 
dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. 
Do štvrtej dedičskej skupiny patria praro-
dičia poručiteľa, ktorí dedia rovnakým die-
lom, pričom ak nededí žiaden z prarodičov 
poručiteľa, dedia rovnakým dielom ich deti.

Dedenie vo všeobecnosti a dedenie 
zo zákona

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o.
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KOMPLEXNÉ
RIEŠENIE
NADVÁHY

Nedarí sa Vám schudnúť?
Cvičenie nepomáha
a pripojili sa aj zdravotné problémy?
Metódou Dr.Slim schudnete bez hladovania, bez počítania 
kalórií a zložitej prípravy jedál.

Dohodnite si termín: 0940 624 415
Dr.Slim Skalica, Potočná 15, Skalica (vedľa evanjelickej fary)

www.drslim.sk
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš

Aký je rozdiel medzi metabolizmom 
a trávením?

Trávenie je súbor všetkých dejov v tele 
človeka, pri ktorom dochádza k spraco-
vaniu potravy tak, aby mohla byť vyu-
žitá v metabolizme. Pokiaľ metabolické 
deje prebiehajú v každej časti ľudského 
tela, v  každej bunke, tráviace procesy 
sú lokalizované v tráviacom trakte. Trá-
venie je nevyhnutným predpokladom 
k premene živín, k metabolizmu. 
Čo sú to kalórie a koľko ich potrebu-
jeme denne?

Kalória je jednotka energie. Je to fyzi-
kálna veličina a  predstavuje množstvo 
energie, ktorá dokáže zvýšiť teplotu 1 
gramu vody o  1o C. Podľa správnosti 
podľa platnej normy sa nám má použí-
vať jednotka metrickej SI sústavy – teda 
joul (džaul). 

V oboch prípadoch sa v praxi požíva-
jú jednotky tisíckrát väčšie – kcal, teda 
kilokalória a  podľa SI sústavy kilojoul 
(kilodžaul). Prepočet medzi kilokaló-
riami a kilojoulami je  4,185 kJ (v praxi 
sa zaokrúhľuje na 4,2 kJ), teda 1 kiloka-
lória je 4,185 kilojouvov. Pre predstavu 
1 jablko (100gramové) má energetickú 
hodnotu asi 55 kcal, 230 kJ, rovnako 
vážiaca mrkva polovičnú. 100 gramový 
vyprážaný bravčový rezeň má energe-
tickú hodnotu 2000kJ (teda 470 kcal), 
dusený pstruh 550 kJ (130kcal). Jedna 
stogramová mliečna čokoláda asi 2500 

kJ (600kcal).  
Koľko je 2000 kilokalórii na tanieri? 
alebo v celodennej strave?

Pri vhodnom výbere je to 5 porcií 
denne v  dostatočnom množstve na za-
sýtenie, prísun živín, vitamínov a mine-
rálií. Ale môže to znamenať aj iba jeden 
napríklad obed s nesprávnym zložením 
– napríklad vyprážaný syr s  tatarskou 
omáčkou a hranolkami, sladkým nápo-
jom a  zákuskom. 
Ak si sledujem príjem kalórii, pomô-
že mi to schudnúť? Alebo mi to nepo-
môže?

Je to hlavná cesta, ako sa dopracovať 
k  túženej hmotnosti.  Ale môžu na to 
slúžiť aj rôzne už vypracované diéty, kde 
niekto pred vami kalórie spočítal
Môžem schudnúť aj bez počítania ka-
lórii? V akých prípadoch?

Počítanie kalórií nie je nevyhnutné, 
ak si človek vie rozkázať a naozaj menej 
zjesť – znamená to zredukovať každú 
porciu napríklad o  treti-
nu, obmedziť sladkosti, 
posledné jedlo jesť 4-5 
hodín pred spánkom. 
Napríklad 1 malý keksík 
denne navyše znamená 
vzostup hmotnosti 
o 1-2 kg ročne.

Metabolizmus, bazálny metaboliz-
mus, potreba energie (dokončenie)

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

metabolizmu a výživy
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R01_AUTO_PREDAJ

» Predám ŠKODA FABIA 
2 1.2HTP. RV.2008. Vý-
borný stav. Pravidelný 
servis, cena 3100€.Tel. 
0948009164

R02_AUTO_MOTO_INE

» Kúpim staré auto alebo 
motocykel, aj náhr.diely, 
všetko od motorizmu 
(trofeje).Tel. 0903818122
» ČZ 175, JAWA 250, 
350, PIONIER, STADION, 
MUSTANG, SIMSON. KÚ-
PIM TIETO MOTORKY.Tel. 
0915215406

R03_BYTY_PREDAJ

R04_BYTY_PRENAJOM

» Prenajmem jedno-
izbový byt s rozlohou 
48 metrov2  / spálňa, 
kuchyňa s obývačkou, 
kúpeľňa/na  Pivovar-
skej ulici v Skalici, byt je 
určený maximálne pre 
dve osoby, bez domácich 
zvieratiek. Byt je zaria-
dený.Cena nájmu 320 €, 
vrátane energií. Byt je 
voľný od 16.01.2019Zá-
bezpeka je jeden mesiac.
Volať pondelok až pia-
tok od 9 do 15 hod.Tel. 
0903226790 
» Prenájom 1-izbového 
bytu v meste Skalica, dl-
hodobo.Tel. 0911240481 
» Prenajmem krásny 
prerobený jednoizbový 
byt na sidl.SNP v Skalici, 
na 2.posch. Byt je zaria-
dený.  Bližšie info na.Tel. 
0905394446

R05_DOMY_PREDAJ

» Predám 4izb. dvojpod-
lažný RD v Brodskom na 
16,6 á pozemku, garáž, 
prístavba, bazén, 2x 
studňa, 139.000 €.Tel. 
0908776508 
» Na predaj rodinný dom 
3-izbový s betónovou 
garážou. Lokalita: 2,5km 
od Petrovej Vsi, smer 
Unin. Dom je v pôvodnom 
stave a v kľudnej časti, 
príjazdová cesta pane-
lová. Zastavaná plocha a 
nádvorie 253m2. Parcel-
né č.7175. Cena:19000€.
Tel. 0907746083

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   
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ZABEZPEČUJEME DOPRAVU

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.
Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

od 89 €/t
od 210 €/t
 od 299 €/t

HNEDÉ UHLIE
ČIERNE UHLIE
KOKS

Ce
ny

 s
ú

vr
át

an
e 

D
PH

Vaše objednávky prijímame na tel.:
034/659 2101, 0905 471 325

PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH
KAMEŇOV za 11 EUR/t
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SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

§

€

MZDY, PERSONALISTIKA

VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

Sme plátci
DPH

FO �p A, B a právnických osôb

Senica | 0911 521 767
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KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

• výkup kovového odpadu
   a farebných kovov
• výkup papiera (noviny, časopisy,
   letáky) cena 0,08 EUR/kg

Odťahová služba zadarmo
Poskytujeme doklad o likvidácii
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ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

ODŤAH ZDARMA
výkup oceľového šrotu a farebných kovov

zber elektroodpadu
VAMAMETAL s.r.o., Priemyselná 277, Senica

email: vamametal@gmail.com
0903 145 588, 0903 728 588
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA FEBRUÁR 2019

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

s podložkou 

1-hrob od 1040 € • 2-hrob od 1340 €

0910 902 635•0905 323 022RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO: w
w

w.
ka

m
en

ar
st

vo
-b

oc
an

.s
k

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2200 € • 1-hr. 1650 €
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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

FIRMA KIPA ∙ SEKULE 308 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, KOKS,
ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
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KAMENÁRSTVO - POLÁK - SENICA

OTVORENÉ: Pon – Pia: 09.00 – 16.00 h

0903 792 674
www.kamex.sk

Hurbanova 2942, Senica

NAJVÄČŠÍ VÝBER
VYSTAVENÝCH

POMNÍKOV
NA ZÁHORÍ

NOVÉ TVARY POMNÍKOV
UŽ V PREDAJNI

VEĽKÉ
ZIMNÉ
ZĽAVY

20 rokov na trhu!
Nové tvary

pomníkov 2019

Ako po minulé roky aj tento rok Roz-
hlas a  televízia udeľovala krištáľové 
krídla v  oblasti filantropie, hospodár-
stva, umenia, športu, vedy a  inovácií. 
Stojí za povšimnutie, že novinkou sa 
stalo udelenie ceny za inovácie a star-
tupové projekty, predovšetkým  mla-
dým kandidátom. Cenu napokon získal 
unikátny projekt študentov medicíny 
z  oblasti digitalizácie anatómie. Išlo 
o  program, ktorý v  3D zobrazení pri-
bližuje skladbu ľudského tela. Vizitku 
tejto skvelej súhry dynamickej moder-
nej technológie s  relatívne statickým 
poznatkovým systémom korunovalo 
úprimné vystúpenie mladého víťaza. 
Ani jeho poďakovanie rodičom nepô-
sobilo ako klišé, ale dokonalo dopĺňalo 
obraz užitočného previazania staršej 
a mladej generácie. 

Mimoriadne ocenenie získala pred-
nostka paliatívneho oddelenie MUDr. 
Kristína Križanová, jeho zakladateľka. 
Počas jej dlhoročnej praxe prechádza-
lo jej rukami množstvo ľudí. Zdalo sa, 
akoby v sále i pri televíznych obrazov-
kách diváci osobne prišli do kontaktu 
s  ňou cez svojich príbuzných. Skúse-
nosť so zomieraním zdieľali s  ňou asi 

všetci. Aj keď sa o  tom na verejnosti 
málo hovorí, čo ona sama priznala ako 
veľkú chybu. Pri odovzdaní ceny diváci 
povstali a tlieskali tak dlho a úprimne, 
ako som už dávno v programoch tohto 
typu nevidela. Potlesk hádam odrážal 
všetko zanedbané voči našim blízkym 
zomrelým. V sále bolo cítiť veľké prepo-
jenie života a smrti. Ocenená zjavne zo-
stala sama prekvapená tou atmosférou. 
V krátkosti priblížila situáciu, že vďaka 
paliatívnej medicíne možno zomierať 
dôstojne a  poďakovala, samozrejme, 
všetkým, ktorí sa o to pričiňujú. 

Rozvoj paliatívnej medicíny je 
jedinečný spôsob, ako neriešiť dile-
mu eutanázie, nerozhádať právnikov 
a etikov, ale ísť cestou sprevádzania 
ľudí v posledných chvíľach života tak, 
aby prekonali strach z bolesti a osamo-
tenosti. Jedným z  riešení je aj model 
mobilných hospicov. Garantkou kto-
rého – mobilného hospicu Slnečnica 
– je priamo MUDr. Križanová. Mobilný 
hospic veľmi pomáha ľuďom zomierať 
doma v kruhu svojej rodiny. Kto by ne-
stál o takúto odbornú a zároveň domá-
cu starostlivosť? 

Standing ovation za umenie 
zomierať

» Mária Raučinová, Fórum života
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

2-izbový byt: 1 170 €
3-izbový byt: 1 480 €
4-izbový byt: 1 690 €

CELKOVÉ CENY

Pri výmene okien posky-
tujeme vymaľovanie

interiéru s 10% zľavou

320 € 370 €

480 €

Príklady montáže
okien:PLASTOVÉ OKNÁ

A ZIMNÉ ZÁHRADY
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• MURÁRSKE PRÁCE
• SADROKARTÓNOVÉ PRÁCE
• OBKLADY, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, CHODNÍKY
• PLOTY, BRÁNY

0917 625 934  |  www.helpetbau.sk0917 625 934  |  www.helpetbau.sk

HELPET  BAUHELPET  BAUSTAVEBNÁ RODINNÁ FIRMASTAVEBNÁ RODINNÁ FIRMA
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13990 €

10990 €

10490 €

AutoFRIM, s.r.o. Trnava
HVIEZDOSLAVOVA UL., SENICA, tel.: 0908 740 679

Tridsiatka významných spisovateľov, 
vrátane niekoľkých laureátov Nobelovej 
ceny, zareagovala na výzvu francúzske-
ho filozofa Bernarda-Henri Lévyho, aby 
rozozvučali výstražné zvony a varovali 
pred rastúcim nebezpečenstvom, ktoré 
ohrozuje Európu. Je to podľa nich pre-
dovšetkým totalitarizmus, populizmus 
a marxizmus. Európsku myšlienku vní-
majú ako mimoriadne ohrozenú. Z textu 
výzvy vyberáme:

„Dosť bolo ‘budovania Európy’!“ ozý-
va sa krik. Vráťme sa miesto toho k „duši 
nášho národa“! Znovuobjavme našu 
„stratenú identitu“! Tento program šíria 
populistické sily, ktoré zaplavujú Európu. 
Neberú ohľad na to, že abstraktné pojmy 
ako „duša“ a „identita“ často existujú iba 
v predstavách demagógov. Na Európu 
útočia falošní proroci, ktorí sú opití ne-
návisťou v delíriu z možnosti dostať sa do 
žiary reflektorov... Európa je myšlienka, 
ktorá sa nám pred očami rozpadá.

V tejto zhubnej atmosfére sa v máji 
uskutočnia v Európe parlamentné voľby. 
Ak sa niečo nezmení, ak niečo neodvráti 
narastajúcu, vzdúvajúcu sa neodbytnú 
vlnu, ak nepovstane nový duch odporu, 
tieto voľby môžu dopadnúť najkatastro-
fálnejšie, ako si len dokážeme predstaviť. 
Stanú sa triumfom škodcov. Budú po-
tupnou porážkou tých, ktorí ešte stále ve-
ria v odkaz Erazma, Danteho, Goetheho 
a Komenského. Triumfovať bude politika 

pohŕdania vzdelanosťou a kultúrou. Vý-
sledkom budú výbuchy xenofóbie a anti-
semitizmu. Hrozí katastrofa...

Preto pozývame pridať sa k novému 
hnutiu. Preto vyzývame k činu v pred-
večer volieb, ktoré odmietame ponechať 
napospas hrobárom európskej myšlien-
ky. Preto nabádame znovu hrdo niesť 
pochodeň Európy, ktorá napriek svojim 
chybám, omylom a občasným aktom 
zbabelosti ostáva majákom pre všetkých 
slobodných mužov a ženy na tejto pla-
néte... Musíme teraz bojovať za myšlien-
ku Európy, alebo sa prizerať tomu, ako ju 
pohltí vlna populizmu...“

Signatári: Vassilis Alexakis, Svetla-
na Alexijevic, Anne Applebaum, Jens 
Christian Grøndahl, David Grossman, 
Ágnes Heller, Elfriede Jelinek, Ismaïl 
Kadaré, György Konrád, Milan Kundera, 
Bernard-Henri Lévy, António Lobo An-
tunes, Claudio Magris, Adam Michnik, 
Ian McEwan, Herta Müller, Ludmila Ulic-
ká, Orhan Pamuk, Rob Riemen, Salman 
Rushdie, Fernando Savater, Roberto Sa-
viano, Eugenio Scalfari, Simon Schama, 
Peter Schneider, Abdulah Sidran, Leïla 
Slimani, Colm Tóibín, Mario Vargas Llo-
sa, Adam Zagajewski.

Manifest bol uverejnený 25. januára 
2019 vo francúzskych novinách Libéra-
tion. Jeho anglický text, ktorý uverejnili 
noviny Guardian, preložil Štefan Olejník.

Vyzývame hrdo niesť pochodeň 
Európy

» red
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R06_POZEMKY_PREDAJ

R07_REALITY_INE

» Kúpim rodinný dom, SP 
alebo byt 35 km od Bra-
tislavy.Tel. 0903765606 
» Hľadám na prenájom 
rodinný dom v Skalici  a 
okolí počas letných me-
siacov pre mamičku s 
dvomi  deťmi. RD nemu-
sí byť  obývateľný, stačí 
uzavretý dvor na detské 
šantenie. RD môže byť aj 
obývaný majiteľom , po-
kiaľ mu nebude prekážať 
detský krik. Cena doho-
dou.Tel. 0907472907

R08_STAVBA

R09_DOMACNOST

R10_ZAHRADA A ZVER

» Predám ošípané.Tel. 
0915284292 
» Predám šteniatka za 
symbolickú cenu.Tel. 
0907276042 
» Predám pripustené 
2 mladé kozičky.Tel. 
0907276042 
» Predám Altenbur-
ske bublaky, lacno.Tel. 
0902817309 
» Predám kvalitný jablč-
ný kvas 370L, volať po 20 
hod..Tel. 0902132709

R11_HOBBY A SPOTR

» Kúpim rôzne starožit-
nosti, odznaky, mince, 
staré hodiny, trofeje.Tel. 
0903416726 
» Kúpim rôzne starožit-
nosti aj poškodené.Tel. 
0903753758 
» Kúpim staré hodiny, 
hodinky, mince, ban-
kovky, odznaky,.Tel. 
0903753758

R12_DETOM

R13_ROZNE_PREDAJ

» Predám kultivátor Za-
mito s vlečkou, cena do-
hodou.Tel. 0346647030 
» Predám teplovzduš-
ný prístroj na tvaro-
vanie plastov, veľ. 1L 
flaše, 220V, 200€.Tel. 
0903843053 

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    
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• kompletné rekonštrukcie
   domov a bytov
• sadrokartonárske práce
• zatepľovacie práce
• ploty, zámková dlažba

Murárske práce
0904 259 971
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

0907 211 797
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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700
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Zahraničné firmy si kupujú našu 
pôdu a stavajú na nej montovne, sklady 
a supermarkety. Lákame ich na štátne 
dotácie. A výsledok? Slovákom na Slo-
vensku už nepatrí takmer nič. Štátnemu 
podniku inej krajiny predáme náš štát-
ny podnik a nazveme to privatizáciou. 
Nový vlastník nemá lepšie technológie, 
ani znalosti. A z  našej firmy zmizne 
kopa peňazí. Zahraničná farmaceutická 
firma kúpi slovenskú, ktorá prosperuje. 
Po rokoch tá slovenská firma už nemá 
zákazníkov, produkty, licencie ani žiad-
ne hodnotné zdroje. Iba vyžmýkané 
pracovné sily. A „investor“ ide hľadať 
ďalších hlupákov, ktorí sa chcú nechať 
ošklbať. „Investorov“ často predchá-
dzajú nadnárodné „konzultačné“ firmy 
a banky. Majú analýzy a prezentácie. 
Komu tieto pološpionážne organizácie 
slúžia? Prenasledujú čínske firmy, lebo 
technologicky predbehli americké (tie, 
čo nikoho „nesledujú a poctivo platia 
dane“ - Google, Amazon, Facebook, 
Microsoft a pod.).

Veľkí a bohatí nechodia pomáhať 
malým a chudobným. Pomáhajú sebe, 
aj s podporou domácich lokajov. Hovo-
rí sa o korupcii v našej krajine. Menej o 
tom, koľko úplatkov pritieklo cez nad-
národné korporácie, aby získali štátne 

objednávky a privatizačné projekty. 
Čo sa s tým dá robiť? Kedysi by som 

povedal, že treba zabrániť rozpredávať 
národné bohatstvo. Ale už je neskoro. 
Potrebujeme rozvíjať našich podnika-
teľov a ich podniky, prepájať sa, spolu-
pracovať a zvyšovať svoju silu. Postup-
ne získavať späť našu pôdu, fabriky a 
zdroje. Prenikať do zahraničia. Nie pre-
to, aby sme kolonizovali, ale spolupra-
covali, učili sa a stavali si tie najvyššie 
méty. Dokázali to Štefánik, Murgaš, Bel, 
Petzval, Bahýľ, Banič, Stodola, Jesenius 
a ďalší. Viete napríklad, že prvý model 
elektromotora na svete vymyslel Šte-
fan Anián Jedlík, žlté taxíky v Amerike 
založil John Daniel Herz zo Sklabine a 
najznámejšiu príručku priemyselného 
inžinierstva na svete zostavil Gavriel 
Salvendy z Rimavskej Soboty?

Máme na viac, 
ako vypredávať svo-
ju pôdu, fabriky a 
zdroje. Učme naše 
deti podnikať a vy-
tvárať bohatstvo, aby 
naša krajina slú-
žila ľuďom, 
ktorí tu žijú.

Kolonizátori

» Ján Košturiak

0905 915 033

VIZITKY

0908 979 377

INZERCIA

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

skalicko@regionpress.sk
0905 915 033, 0908 979 377
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štúdijné programy a podrobné informácie nájdete na: 

Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky 
cs.malacky

www.csmalacky.sk

• moderný vzdelávací program • kvalitný a inšpiratívny pedagogický 
zbor • centrum kultúrnosti a vzdelanosti • 15 špecializovaných učební 
• debaty s významnými osobnosťami • kláštorná záhrada v átriu               
• fitness workout a posilňovňa • muzikálová učebňa • štipendijný 
fond • precízna príprava na VŠ štúdium • medzinárodná spolupráca – 
jazykové pobyty • tvorivá atmosféra • poznanie sveta – poznanie seba 

• individuálna príprava študentov na SCIO testy

8:00

8:30

11:00

12:00

Program:
Otvorenie DOD - Študenti študentom, Informácie o prijímacích 
pohovoroch a o štúdiu, predstavenie vzdelávacieho programu školy

Ukážky výučby v triedach, jazykových a odborných učebniach, 
prehliadka priestorov školy

Konzultácie a ukážka vzorových prijímacích testov s rozborom 
zadaní

Záver

Gym
ná

zi
um

 sv. Františka Assiského

Malacky

DEŇ OTVORENÝCH
DVERÍ

22. 2. 2019
8:00 – 12:00

 Škola môže vyzerať aj inak...
22. februára 2019 privíta malacké Gymnázium sv. Františka Assiského v rámci Dňa 

otvorených dverí nových záujemcov o štúdium. Otvorené dvere sú súčasne symbo-
lom výmeny. Medzi tými, pre ktorých sa tu maturita stala štartom, je mnoho úspeš-
ných osobností, ktoré ďalej ovplyvňujú svoje okolie a nesú odkaz tejto školy vo svojej 
práci. V rozhovore s riaditeľom gymnázia Mgr. Danielom Masarovičom sa zoznámi-
me so školou, ktorá si v povrchnom, zložitom a neistom svete materiálnych hodnôt 
vytýčila vlastnú úspešnú cestu.

Čím je systém výučby na 
vašej škole tak jedinečný? 

Na našej škole sa snažíme 
uplatňovať model štúdia, pri 
ktorom sa študent aktívnym 
a tvorivým prístupom spolu-
podieľa na svojom postupnom 
osobnostnom a vzdelávacom 
vývoji. Tomu zodpovedajú 
individualizované postupy 
vo výučbe s primárnou po-
zíciou učiteľa ako toho, kto 
študentovi odovzdáva správ-
ne impulzy a dôvody, prečo 
sa vzdelávať oplatí. Naším 
cieľom je mladý človek, kto-
rý po ukončení štúdia pozná 
vlastný osobnostný potenciál 
a rozpoznáva zmysel svojej 
životnej cesty. Študent, ktorý 
sa naučil učiť sa, adaptovať 

sa na zmenu a má kvalitné 
komunikačné, prezentač-
né a socializačné zručnosti. 
Zdôrazňujeme nielen špeci-
fickú odbornosť, ale aj pevný 
charakter mladého človeka. 
Lebo len tak je zaručené vy-
zrievanie v osobnosť schopnú 
robiť správne a kompetentné 
rozhodnutia v súkromnom i 
profesijnom živote.

Akú úlohu zohráva to, že 
ste cirkevné gymnázium s 
kresťanským zameraním?

Prijímame žiakov bez roz-
dielu vierovyznania, pretože 
každý človek má rovnakú 
hodnotu. To je hlavný atribút 
nášho zamerania. Ľudskosť 
vyjadrovaná nezištným zá-

ujmom o dobro človeka. Vní-
mame, že v dnešnej dobe tak 
poznačenej relativizáciou 
pravdy, hodnôt a princípov, je 
osobitne dôležité aj zameranie 
na schopnosť rozlišovania, 
hľadania pravdy a správnej 
názorovej orientácie. Spleť 
masívne šíriacich sa dezin-
formácií a poloprávd zasahuje 
naše bytie a my cítime ako po-
vinnosť učiť našich študentov 
tvoriť si názory nie na základe 
istej vyhranenej komunity, ale 
v dialógu na základe faktov, 
vecných argumentácií, priro-
dzenosti a zdravého rozumu. 
Podnecujeme študentov pre-
vziať svoj podiel zodpoved-
nosti za seba samého i za bu-
dúcnosť tejto krajiny. 

Volíte v škole s takýmito 
piliermi vlastné cesty vý-
učby?

Jedinečný systém môže 
fungovať len v jedinečnej at-
mosfére. Prostredie je vytvo-
rené zo študentov, pedagógov, 
rodičov, ako rád vravím  z celé-
ho školského spoločenstva, aj 
inšpiratívneho materiálneho 
zázemia. Budujeme knižnicu 
ako Centrum kultúrnosti a 
vzdelanosti, ktoré prepájame 
s ďalším projektom Kláštorná 
záhrada. Táto nová exkluzív-
na vonkajšia uzavretá zóna v 
dohľadnej dobe ponúkne oje-
dinelý spoločenský priestor s 
miestami pre debaty a relax. 
Tiež sa dokončuje muzikálová 
učebňa a priestory pre zriade-
nie posilňovne. Starostlivosť 
nad štúdiom študenta zabez-
pečuje kvalitný podporný tím, 
zložený nielen z vynikajúcich 
pedagógov so silným ľudským 
kapitálom, ale aj odborných 
konzultantov, ako je kariérny 
a výchovný poradca či škol-

ská psychologička. Novinkou 
pre budúci rok je individuálne 
sprevádzanie študenta pri prí-
prave na vysoko rešpektované 
SCIO-testy, ktoré na mnohých 
VŠ na Slovensku i v Českej re-
publike nahrádzajú prijímacie 
skúšky. Rozširujeme aj spo-
luprácu s Oxford University 
Press zapojením študentov do 
medzinárodne uznávaných 
štandardizovaných testovaní 
podľa európskych požiada-
viek.

Iné školy o sebe hovoria 
predovšetkým ako o zozna-
moch vybavenia, pobytov, 
programov. Váš slovník je 
celkom iný.

Sme moderná škola so špič-
kovým zariadením odborných 
učební, poznávacími jazyko-
vými pobytmi, kurzami atď. 
Máme štipendijný fond pre 
podporu talentov. A máme aj 
mimoriadne výsledky. Nielen 
v úspešnosti našich absol-
ventov na vysokých školách, 

ale už počas štúdia u nás. 
Pravidelne zaznamenávame 
úspechy našich študentov v 
rámci Stredoškolskej odbor-
nej činnosti i na najvyššej, ce-
loštátnej úrovni. Tá úspešnosť 
prirodzene nie je samozrejmá. 
Je predovšetkým výsledkom 
poctivej prípravy študenta, 
ktorá sa realizuje na viace-
rých úrovniach. Napríklad cez 
tzv. ročníkové projekty, kedy 
študent pod patronátom skú-
seného konzultanta vypraco-
váva akúsi malú diplomovú 
prácu. Pre nás je však škola 
predovšetkým o zdravých a 
priateľských vzťahoch, otvá-
raní sa novým veciam, schop-
nosti rozlišovať a kriticky po-
sudzovať informácie, vidieť, 
kráčať a predovšetkým byť a 
spoznať samého seba. Pove-
dané aktuálnym spoločen-
ským jazykom: nebyť vo svojej 
práci ani v živote plagiátom, 
ale jedinečným originálom. 
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» Predám el. brúsku na 
drevené podlahy, š.valca 
250 mm, 380V, s odsáva-
ním.Tel. 0903843053

R14_ROZNE_INE

» Kúpim po starenke z 
húre staré sukne, spod-
ničky, prucleky,čepce 
a vyšívané plachty.Tel. 
0347770277 
» Kúpim ľudové kroje.Tel. 
0902708047

R15_HLADAM PRACU

R16_ZOZNAMKA

» Muž hľadá ženu na ob-
časné stretnutia, kávu, 
pokec. Skalica a okolie.
Tel. 0917912192
» Hľadám pani v dôchod-
kovom veku na vážne 
zoznámenie. Tel. 00420 
720 503199. 
» Sympatická 54r hľadá 
priateľa na zoznámenie.
Tel. 0944724181
» Ahoj, mám 46r.a rád 
by som sa zoznámil so 
štíhlou ženou.SMS.Tel. 
0917655780

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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

Príklad:
RP SE 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, SE zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Nedávno sme sa venovali tomu, že 
mnohí vodiči na našich cestách neovlá-
dajú správne zásady používania osvet-
lenia vozidla v cestnej premávke. Zostal 
však ešte jedna samostatná téma, ktorá 
priamo súvisí s touto problematikou. 
Tou témou je vzťah vodičov k chodcom 
a ich oslňovanie. Mohli by sme začať 
tým, že v civilizovanom spoločenstve 
platí zásada, že preferovaný je vždy 
ten slabší. V cestnej premávke sa za 
slabšieho a viac ohrozeného účastníka 
logicky považuje chodec.

Lenže toto zjavne u nás nestačí, 
pretože čo i len uvažovať o nejakej civi-
lizovanosti a ohľaduplnosti niektorých 
našich vodičov motorových vozidiel 
je viac ako nereálne. Tak si pomôžme 
priamo zákonom, konkrétne Zákonom 
o cestnej premávke. Svietenie vozidiel 
vo vzťahu k chodcom upravuje hneď vo 
viacerých paragrafoch.

Hneď tretí paragraf citovaného 
zákona v bode a) nariaďuje vodičom 
„správať sa disciplinovane a ohľadu-
plne tak, aby neohrozil bezpečnosť 
alebo plynulosť cestnej premávky“, vo 
štvrtom paragrafe sa zakazuje vodičom 
v bode h) „ohroziť chodcov na chodní-
ku alebo chodcov prechádzajúcich cez 
cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri 

odbočovaní na miesto mimo cesty, pri 
vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo 
pri cúvaní.“ Tu sa pod ohrozením rozu-
mie aj oslepenie nevhodnými svetlami. 
Pripomeňme, že pri státí vozidla sa 
používajú parkovacie svetlá. Na to sú 
na vozidlách namontované. Napokon 
v paragrafe 32 v odseku druhom sa 
taxatívne určuje, že „vodič nesmie po-
užiť diaľkové svetlomety, ak je vozovka 
dostatočne a súvisle osvetlená alebo 
ak by mohol byť oslnený vodič protii-
dúceho vozidla, vodič vozidla idúceho 
pred ním alebo iný účastník cestnej 
premávky, strojvedúci vlaku alebo vo-
dič iného dráhového vozidla, alebo vo-
dič plavidla. Pri zastavení vozidla pred 
železničným priecestím vodič nesmie 
použiť ani stretávacie svetlomety, ak 
by nimi mohol oslniť vodiča vozidla v 
protismere.“ Nuž a „iným“ účastníkom 
cestnej premávky sa rozumie aj cho-
dec. Chodcom zas pripomíname, aby 
sa v čase zníženej viditeľnosti vybavili 
reflexnými prvkami na oblečení.

Osvetlenie ešte raz

» red

0905 915 0330908 979 377

INZERCIA

0908 979 377
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Basketbalisti MŠK BO Holíč privítali 
na domácej palubovke súpera zo Se-
rede. Keďže domáca zostava pri úvod-
nom rozskoku mala výškovú prevahu, 
táto skutočnosť sa prejavila vo všet-
kých herných činnostiach. Holíčania 
dominovali pod oboma košmi a hostia 
nedokázali zastaviť strelecké pokusy 
pod košových domácich hráčov, skóre 
v úvodnej štvrtine rýchlo narastalo a 
zastavilo sa na čísle  29 : 15. Vstup do 
druhej štvrtiny mali opäť lepší domáci 
hráč, ktorí navýšili svoj náskok na roz-
diel dvadsaťšesť bodov a tak sa do dia-

nia na palubovke zapojili všetci hráči z 
lavičky. Basketbalisti Holíča pokračo-
vali vo svojej dominancii aj v druhom 
polčase a keďže hosťom sa nedarilo 
zmeniť priebeh hry odviezli si do Se-
rede prehru o 47 bodov. Poďakovanie 
patrí Mestu Holíč, všetkým sponzorom, 
mediálnym partnerom a fanúšikom za 
podporu.

Body a zostava MŠK BO Holíč: Snop-
ko 11, Hanusek 38, Došek 13, Mihaliska 
2, Pukančík 14,Rozboril 6, Halahija 4, 

Mlynek 15, O Marenčík, Masaryk  
Tréner :  Ľ.Marenčík

Basketbal: MŠK BO Holíč  
-  BK Lokomotíva  Sereď 103:56 (49:23)    

» red
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Na svojich cestách po Slovensku často 
dostávam rovnakú otázku: “pán Mistrík, 
prečo kandidujete na prezidenta?” 

Som chlapec z hôr. Môj otec bol zá-
chranár horskej služby, odvtedy viem, čo 
znamená pomáhať ľuďom v núdzi. Ako 
školák som vyhral okresné kolo chemic-
kej olympiády a o mojej životnej dráhe 
bolo rozhodnuté. Po úspešnom štúdiu v 
zahraničí sa mi vo svete otvorili obrovské 
možnosti, ale ja som túžil venovať svoj 
talent Slovensku. Vrátil som sa domov a 
založil fi rmu, ktorá dnes patrí medzi sve-
tovú špičku. Svojou prácou pomáham le-
károm bojovať proti zákerným chorobám 
- a pomohol som aj nášmu olympioniko-
vi Matejovi Tóthovi očistiť jeho meno, 
keď bol krivo obvinený z dopingu.

Slovensko sa pohlo. Sme ďalej ako 
pred desiatimi rokmi, a inde ako pred 
rokom - no stále tu vládne korupcia, 
nespravodlivosť, šikovní ľudia naďalej 
húfne utekajú preč zo Slovenska. Preto je 
teraz veľmi dôležité, aby sa všetci slušní 
ľudia zomkli. Aby sme naše Slovensko 
spoločne ubránili proti extrémizmu a 
arogancii moci. 

Súboj o prezidentský palác sa roz-
behol naplno, no čaká nás ešte náročná 
cesta. V marci bude zvolený nový pre-
zident a ja považujem za kľúčové, aby 
to bol človek, ktorý bude stáť na strane 
spravodlivosti. Ktorý sa zastane slabších 
a bude otvárať témy kľúčové pre Sloven-
sko: nízke platy, zanedbané nemocnice 

a školy, či vydrancované lesy. Vyspe-
losť každej spoločnosti spoznáme pod-
ľa toho, ako sa dokáže postarať o tých 
najslabších. Nasledujúce prezidentské 
voľby rozhodnú aj o tom, či budeme mať 
prezidenta, ktorý bude stáť vždy na stra-
ne ľudí, alebo o takýto hlas prídeme.

Uchádzam sa o vašu podporu ako 
nezávislý občiansky kandidát, bez stra-
níckych záväzkov a zákulisných dohôd. 
Prioritou pre mňa je, aby prezidentský 
úrad neskončil v rukách extrému, alebo 
v rukách Smeru, hoci možno s usmiatou 
„ľudskou“ tvárou. Som presvedčený, že 
demokratickí voliči by do volieb mali ísť 
čo najjednotnejší, preto je pre mňa kľú-
čová dohoda a spolupráca - nie hlúpe 
hádky a podpásové útoky. Z tejto pozície 
neustúpim ani v tejto vypätej fáze kam-
pane. 

Kandidujem na prezidenta, aby 
som priniesol nádej pre ľudí, pre lepšiu 
budúcnosť, pre Slovensko.

Pre ľudí, pre budúcnosť, pre Slovensko

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SRý p
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Milí priatelia, uchádzam sa o 
podporu všetkých ľudí, ktorí majú 
svoju hlavu a nenaletia na prázd-
ne slová. Nie je pre mňa podstatné, 
akú politickú stranu ste volili alebo 
budete voliť v budúcnosti. Vylučujem 
akékoľvek kupčenie a politické vyjed-
návania o podpore, vylučujem vzda-
nie sa kandidatúry. Mojou jasnou 
ambíciou je vo voľbách zvíťaziť a 
byť prezidentom všetkých obča-
nov. Do volieb idem s víziou zachrá-
niť štát, zachrániť tradičnú slovenskú 
kresťanskú rodinu a zaviesť poriadok 
v štáte, aby sa aj bežní občania dovo-
lali práva a neboli šikanovaní svojvô-
ľou ktoréhokoľvek štátneho úradníka. 
Voľby nie su olympíjske hry, zúčastniť 
sa nestačí.

Kandidujem na prezidenta Slo-
venskej republiky ako občiansky, 
národný, nezávislý a nestranícky 
kandidát, bez peňazí oligarchov, 
bez reklamného smogu a len s 
podporou bežných ľudí. Moja pre-
zidentská kampaň je najlacnejšia zo 
všetkých, nemám ani jeden bilbord a 
spolieham iba na podporu mojej rodi-
ny, priateľov a bežných ľudí, aj preto 
väčšina príspevkov na moju kam-
paň je v čiastkach 1 až 20 eur (všetko 
o  mojej kampani si môžete pozrieť 
na  www.harabin-2019.sk). Nežiadam 
vás o fi nančnú podporu, lebo viem, 

že každé euro je potrebné pre rodinu. 
Radšej budem mať fi nančne nenároč-
nú kampaň, no ak ma chcete morálne 
podporiť, pošlite mi na účet aspoň 
cent.

Teším sa, že mocní, ktorí sú v 
pozadí článkov dehonestujúcich 
moju osobu, majú z nadchádzajú-
cich prezidentských volieb obrovský 
strach. Tento strach je oprávnený, ak 
totiž vyhrá Štefan Harabin a stane 
sa prezidentom, bude to katastrofa 
pre  oligarchov, korupčných poli-
tikov a pre lokajov parazitujúcich 
na Slovenskom štáte. A prvýkrát 
v histórii Slovenska sa tak môže stať 
bez podpory politických strán, iba s 
pomocou vás, milí občania.

Tieto voľby budú patriť obyčajným 
ľuďom, ktorí už majú plné zuby ne-
spravodlivosti, politickej svojvôle a 
arogancie vládnucich elít.  Dozrel 
čas, aby post prezidenta zastával 
kandidát, pre ktorého sú záujmy 
Slovenska a Slovákov prvoradé. 

Harabin = Katastrofa pre oligarchov

Štefan Harabin
anský kandidát 
a prezidenta SR

Slovenska a Slovákov
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Informácie o výskyte akútnych respi-
račných ochorení a chrípky a chrípke po-
dobných ochorení v Slovenskej republike 
za 4. kalendárny týždeň 2019 naznačujú, 
že chrípka je na výraznom vzostupe.

V 4. kalendárnom týždni 2019 bolo 
hlásených 61 393 akútnych respiračných 
ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 089,7 
osôb v starostlivosti lekárov.  Chorobnosť 
v porovnaní s predchádzajúcim týždňom 
stúpla o takmer dvadsať percent. Naj-
vyššia chorobnosť bola zaznamenaná v 
Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčian-
skom kraji. Najvyššia vekovo špecifická 
chorobnosť na ARO bola vo vekovej sku-
pine 0-5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6 
382,1/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 
1 404 osôb, čo predstavuje 2,3 percenta zo 
všetkých ARO. 

Ochorenia hlásilo 60 percent vše-
obecných lekárov pre deti a dorast a 51 
percent všeobecných lekárov pre dospe-
lých. Najvyššia proporcia hlásiacich leká-
rov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, 
najnižšia v Bratislavskom kraji.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho 
procesu bolo v 4. kalendárnom týždni 
2019 hlásené spolu v 72 výchovno-vzdelá-
vacích zariadeniach. Išlo o 51 materských 
škôl (21 v Košickom kraji, 11 v Trnavskom 

kraji, osem v Prešovskom kraji, po štyri 
v Nitrianskom a Žilinskom kraji, dve v 
Banskobystrickom kraji a jedna v Tren-
čianskom kraji),  20 základných škôl (12 v 
Prešovskom kraji, po tri v Nitrianskom a 
Košickom kraji a dve v Žilinskom kraji) a o 
jednu základnú školu s materskou školou 
v Banskobystrickom kraji.

Obranyschopnosť organizmu počas 
chrípkovej sezóny možno podporiť zvý-
šeným príjmom vitamínov A, C, E a väč-
šiny vitamínov zo skupiny B – komplexu. 
Získame ich konzumáciou dostatočného 
množstva čerstvej zeleniny, ovocia a celo-
zrnných obilnín. Najvhodnejšie je vyberať 
si z nej druhy bohaté najmä na vitamín C 
– papriku, chren, citrusové ovocie, kivi, 
zelené vňate, kel, kapustu. Najmä v zim-
nom období je vhodné dopĺňať vitamín C. 
Počas chrípkovej sezóny je mimoriadne 
dôležité dbať na čistotu rúk, treba si ich 
umývať čo najčastejšie (vrátane každého 
kýchnutia či zakašľania), a to teplou vo-
dou a mydlom, v prípade núdze pomôžu 
aj dezinfekčné gély na alkoholovej báze. 
Netreba zabúdať na niekoľkominútové 
nárazové vetranie v miestnostiach. Počas 
chrípkovej sezóny odporúčame uprato-
vanie „navlhko“ – vírus chrípky prežije 
v prachu v izbovej teplote i niekoľko dní.

Pozor, chrípka silnie!

» Zdroj: ÚVZ SR 

Najčítanej
šie
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0905 915 033

Piatok 1.2. 
Raplh búra internet 2D 13:00, Sne-

hová kráľovná: Krajina zrkadiel 13:50, 
Trhlina 13:20, 15:50, 18:20, 20:50, Ná-
vrat domov 15:30, Ľadová sezóna 16:00, 
Bohemian Rhapsody 17:40, Ženy v 
behu 18:00, 20:10, Serenity: Ticho pred 
búrkou 20:30

Sobota 2.2. 
DETSKÉ KINO - Snehová kráľovná: 

Krajina zrkadiel 13:50, Raplh búra in-
ternet 2D 13:00, Trhlina 13:20, 15:50, 
18:20, 20:50, Návrat domov 15:30, Ľado-
vá sezóna 16:00, Bohemian Rhapsody 
17:40, Ženy v behu 18:00, 20:10, Sereni-
ty: Ticho pred búrkou 20:30

Nedeľa 3.2. 
DETSKÉ KINO - Snehová kráľovná: 

Krajina zrkadiel 13:50, Raplh búra in-
ternet 2D 13:00, Trhlina 13:20, 15:50, 
18:20, 20:50, Návrat domov 15:30, Ľado-
vá sezóna 16:00, Bohemian Rhapsody 
17:40, Ženy v behu 18:00, 20:10, Sereni-
ty: Ticho pred búrkou 20:30

Pondelok 4.2. 
Návrat domov 15:30, Trhlina 15:50, 

18:20, 20:50, Ľadová sezóna 16:00, Bo-
hemian Rhapsody 17:40, Ženy v behu 

18:00, 20:10, Serenity: Ticho pred búr-
kou 20:30

Utorok 5.2.
ARTMAX FILMY – Všetko bude 

18:30, Návrat domov 16:20, Trhlina 
15:50, 18:20, 20:50, Ľadová sezóna 
16:00, Ženy v behu 18:00, 20:10, Sereni-
ty: Ticho pred búrkou 20:30

Streda 6.2.
Návrat domov 15:30, Trhlina 15:50, 

18:20, 20:50, Ľadová sezóna 16:00, Bo-
hemian Rhapsody 17:40, Ženy v behu 
18:00, 20:10, Serenity: Ticho pred búr-
kou 20:30

Program kina CINEMAX Skalica   

» red
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06:00 Teleráno 08:30 Zá-
mena manželiek 09:50 Oteckovia 10:55 Sused-
ské prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 NCIS 
- Námorný vyšetrovací úrad VIII. 17-18/24 14:55 
Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Otec-
kovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Autoškola 21:35 
Tammy 23:35 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 
VIII. 17-18/24 01:25 Zámena manželiek 02:35 Su-
sedské prípady 03:25 Rodinné prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 IQ TAXI 09:00 SÚDNA SIEŇ 10:00 SÚD-
NA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 12:00 NOVINY O 12:00 
12:30 TOP STAR 13:00 Kosti V. 3,4 15:00 POLICAJTI 
V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 ZÁCHRANÁRI 
18:25 PO ŠKOLE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 
20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 IN-
KOGNITO 21:55 INKOGNITO 23:20 S PRAVDOU VON 
00:45 ZÁCHRANÁRI 01:35 NOVINY TV JOJ 02:20 
INKOGNITO 03:30 SÚDNA SIEŇ 04:15 ZÁCHRANÁRI 
04:50 NOVINY TV JOJ  

05:55 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 08:30 Svet z vtáčej 
perspektívy 09:00 Doktor z hôr 09:45 Sudkyňa 
Amy 10:30 Kultúrne dedičstvo 10:50 Duel 11:20 
5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 
13:55 Folklorika 14:25 Dobrodružstvá Sherlocka 
Holmesa 16:00 Správy RTVS 16:55 Doktor z hôr 
17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 
20:30 Kým nás svadba nerozdelí 22:20 Repor-
téri 23:00 Inšpektor Max 00:00 Kým nás svadba 
nerozdelí 01:50 Inšpektor Max 

06:00 Teleráno 08:30 O 10 
rokov mladší 09:45 Oteckovia 10:45 Susedské 
prípady 11:50 Rodinné prípady 12:55 NCIS - Ná-
morný vyšetrovací úrad VIII. 19-20/24 14:55 
Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Otec-
kovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 
22:45 Rodinné prípady 23:40 NCIS - Námorný vy-
šetrovací úrad VIII. 19-20/24 01:25 Milenky 03:05 
Susedské prípady 03:50 Rodinné prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 IQ TAXI 09:00 SÚDNA SIEŇ 09:50 
SÚDNA SIEŇ 11:00 POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY 
O 12:00 12:30 TOP STAR 13:00 Kosti V. 5,6 15:00 
POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 ZÁ-
CHRANÁRI 18:25 PO ŠKOLE 19:00 KRIMI 19:30 NO-
VINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČA-
SIE 20:35 REŠTART 22:00 9-1-1 7 23:00 Kuriér 1/12 
00:10 POLICAJTI V AKCII 01:15 NOVINY TV JOJ 02:05 
REŠTART 03:25 SÚDNA SIEŇ 04:10 ZÁCHRANÁRI 
04:45 NOVINY TV JOJ  

05:45 Správy RTVS „N“ 07:00 
Folklorika 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 
Doktor z hôr 09:45 Sudkyňa Amy 10:30 Kultúrne 
dedičstvo 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy 
RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 
Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 16:00 Správy 
RTVS 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 
19:00 Správy RTVS 20:30 Mafia zabíja len v lete 
21:15 Mata Hari 22:05 Vrchný inšpektor Banks 
23:35 Mafia zabíja len v lete 00:25 Mata Hari 
01:10 Vrchný inšpektor Banks 

06:00 Teleráno 08:30 Varte s 
nami 08:40 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 
10:55 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady 
13:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 21-
22/24 14:55 Susedské prípady 16:00 Rodinné 
prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 
Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
CHART SHOW 22:35 Autoškola 23:35 Beznádejne 
zamilovaná Lola 01:25 NCIS - Námorný vyšetro-
vací úrad 02:55 Susedské prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 IQ TAXI 09:00 SÚDNA SIEŇ 10:00 SÚD-
NA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 12:00 NOVINY O 12:00 
12:30 TOP STAR 12:50 Kosti V. 7,8 14:50 POLICAJTI V 
AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 POLICAJTI V AKCII 
18:25 PO ŠKOLE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 
20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 SOM 
MAMA II. 22:30 Vtierka Sam 4 23:35 ZÁCHRANÁRI 
00:25 NOVINY TV JOJ 01:10 SOM MAMA II. 03:05 
KRIMI 03:30 SÚDNA SIEŇ 04:05 POLICAJTI V AKCII 
04:50 NOVINY TV JOJ  

05:55 Správy RTVS „N“ 07:00 
Folklorika 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 
Doktor z hôr 09:45 Sudkyňa Amy 10:50 Duel 
11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dám-
sky klub 13:55 Folklorika 14:25 Dobrodružstvá 
Sherlocka Holmesa 15:30 Slovensko s Tiposom 
16:00 Správy RTVS 16:25 Svet z vtáčej perspek-
tívy 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 
19:00 Správy RTVS 20:30 Vtedy na západe 23:10 
Vraždy na ostrove Aix 00:40 Ray Donovan 01:35 
Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 

06:00 Teleráno 08:30 O 10 
rokov mladší 09:45 Oteckovia 10:45 Susedské 
prípady 11:50 Rodinné prípady 12:50 NCIS - Ná-
morný vyšetrovací úrad VIII. 23-24/24 14:50 
Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Otec-
kovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Milenky 22:50 
Rodinné prípady 23:50 NCIS - Námorný vyšetro-
vací úrad 01:30 O 10 rokov mladší 02:25 Dobre 
vedieť! 03:25 Susedské prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 PO ŠKOLE 09:00 SÚDNA SIEŇ 10:00 
SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 12:00 NOVINY 
O 12:00 12:30 TOP STAR 13:00 Kosti V. 9,10 15:00 
POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 
ZÁCHRANÁRI 18:25 PO ŠKOLE 19:00 KRIMI 19:30 
NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE PO-
ČASIE 20:35 S PRAVDOU VON 22:00 SEDEM 23:00 
REŠTART 00:20 ZÁCHRANÁRI 01:15 NOVINY TV JOJ 
01:55 S PRAVDOU VON 03:10 KRIMI 03:30 SÚDNA 
SIEŇ 04:15 ZÁCHRANÁRI 04:50 NOVINY TV JOJ  

05:45 Správy RTVS „N“ 07:00 
Folklorika 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 
Doktor z hôr 09:50 Sudkyňa Amy 10:50 Duel 
11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky 
klub 13:55 Folklorika 14:25 Dobrodružstvá Sher-
locka Holmesa 16:00 Správy RTVS 16:55 Doktor z 
hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 
20:30 Zlaté časy 21:30 Dve deti, manželka a dcé-
ra 23:00 Radosť zo života 23:30 Neskoro večer 
00:20 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 01:10 
Dve deti, manželka a dcéra 

PONDELOK 4.2.2019
markíza markíza markíza markíza

TV JOJ

rTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

rTVS rTVS rTVS

utOrOK 5.2.2019 strEDa 6.2.2019 štvrtOK 7.2.2019

06:00 Teleráno 08:30 Sladká 
výzva 08:40 Zámena manželiek 09:55 Otec-
kovia 10:55 Susedské prípady 12:00 Rodinné 
prípady 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 
XIII. 1-2/24 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodin-
né prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 
Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Harry Potter a Dary smrti 1 23:35 Na vlastnú päsť 
01:30 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 02:55 Zá-
mena manželiek 03:55 Susedské prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SUPERMAMA 09:50 SÚDNA SIEŇ 11:00 
SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 
13:00 Kosti V. 11,12 15:00 9-1-1 7 16:00 POLICAJTI V 
AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 POLICAJTI V AK-
CII 18:25 PO ŠKOLE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
Medzi náhrobnými kameňmi 23:00 Zlodeji a zlo-
dejíčkovia 01:05 Signál z neznáma 03:10 NOVINY 
TV JOJ 03:45 KRIMI 04:10 POLICAJTI V AKCII 04:55 
NOVINY TV JOJ  

05:55 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 
Doktor z hôr 09:50 Sudkyňa Amy 10:50 Duel 
11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky 
klub 13:55 Folklorika 14:25 Dobrodružstvá Sher-
locka Holmesa 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 
Správy RTVS 16:25 Svet z vtáčej perspektívy 
16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 
Správy RTVS 20:30 Čo ja viem 22:00 Cestou ne-
cestou 22:35 Útek z Alcatrazu 00:20 Dobrodruž-
stvá Sherlocka Holmesa 01:15 Útek z Alcatrazu 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho II. 
08:10 Ďateľ Woody 08:20 Zajac Bugs a priatelia 
08:25 Tom a Jerry 08:40 Pán prsteňov: Návrat 
kráľa 12:40 Need for Speed 15:20 Harry Potter 
a Dary smrti 1 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 
20:30 7 sestier Triler MN 15 (USA-VB-Francúzsko-
-Belgicko) 2017 N. Rapaceová, G. Closová, W. Da-
foe, M. Kenzari, Ch. Rubeck. 23:10 Elysium 01:20 7 
sestier 03:30 Elysium  

05:45 KRIMI 06:20 NOVINY 
TV JOJ 07:10 Levia stráž II. 11,12/28 08:05 Rýchla 
rota Chipa a Dala 47,48 09:00 Simpsonovci XX-
VII. 1,2/22 09:50 Neserte nám pestúnku II. 9,10 
10:50 Kovbojky a anjeli 12:50 Vodný svet 16:00 
Šanghajskí rytieri 18:20 MILÁČIKOVO 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 VŠETKO ČO MÁM RÁD 22:20 
VŠETKO ČO MÁ ANDER RÁD 23:00 Nečakaný útok 
01:05 Stormageddon 02:55 KRIMI 03:20 NA CHA-
LUPE 04:10 NOVÉ BÝVANIE  

06:25 Prasiatko Peppa 06:45 
Lassie 07:05 Červíčkovia 07:30 Levia stráž 07:55 
Elena z Avaloru 08:15 Fidlibumove rozprávky 
08:45 Trpaslíci 09:10 Daj si čas 09:40 Durrellovci 
10:40 On air 11:15 Park 11:55 Čo ja viem 13:25 Záha-
dy tela 14:35 Slečna Marpleová: Vražda na fare 
16:10 Biblia 17:45 Cestou necestou 18:20 Choch-
mesovci 18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00 
Správy RTVS 20:30 Záhady tela 21:30 Neskoro 
večer 22:25 Kolekcia 23:15 Slečna Marpleová: 
Vražda na fare 00:50 Biblia 02:20 Kolekcia 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Vice Versa 09:00 Bláznivý tábor 10:50 
CHART SHOW 13:00 Na telo 13:30 Godzilla 16:45 
Dobre vedieť! 17:55 Autoškola 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 
20:30 THE VOICE ČESKO SLOVENSKO Kto sa stane 
najlepším hlasom Česka a Slovenska a získa 
rozprávkovú výhru v hodnote 75 000 €? 22:30 
Dvojnásobné obvinenie 00:45 Na vlastnú päsť 
02:25 Dvojnásobné obvinenie 04:00 Autoškola 
04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:00 NOVINY TV JOJ 05:50 
KRIMI 06:20 NOVINY TV JOJ 07:10 Levia stráž 
II. 13,14/28 08:05 Rýchla rota Chipa a Dala 49 
08:30 Psia superstar 10:30 REŠTART 12:00 James 
Bond: Dnes neumieraj 15:00 Gulliverove cesty 
16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE DIZAJN 
19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI 
Slovenská rodinná šou Vila Rozborila. MN 12 
2018 22:45 Život v stávke 00:50 Železné srdce 
03:35 KRIMI 03:55 DEDIČSTVO 6  

07:15 Červíčkovia 07:25 Sam-
my a jeho priatelia 07:40 Levia stráž 08:00 Elena z 
Avaloru 08:50 Nech žije deduško 09:30 Autosalón 
09:55 Americké národné parky 11:25 Svet v obra-
zoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 
13:45 Poirot: Rodský trojuholník 14:35 Poirot: Prob-
lém na mori 15:35 Zlaté časy 16:40 Smrť prichádza 
v daždi 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Sprá-
vy RTVS 20:30 Strážmajster Topinka 21:20 Musíš 
mi veriť 23:00 Poirot: Rodský trojuholník 23:55 Poi-
rot: Problém na mori 00:45 Smrť prichádza v daždi

markíza

TV JOJ

rTVS

PiatOK 8.2.2019 sObOta 9.2.2019 NEDEľa 10.2.2019
markíza

TV JOJ

rTVS

markíza

TV JOJ

rTVS

Tip na 
SObOTný 

Večer

9.2.2019 20:30  
7 SeSTier
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• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR,
    NÁKLADOV NA ENERGIE

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ

CENY
V REGIÓNE

3x
BONUS

• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN
    DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

CENTRUM
DVERÍ

AKCIA

v = 2000 mm
š = 900 mm

a jednostranná
laminácia

439
EUR

515
EUR

...ked sú
dvere dverami 

´

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

za
najlepšie

ceny
v regióne

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk

0918 500 492

Uvedené ceny sú vrátane zamerania, demontáže, montáže,
murárskych prác, parapetov, žalúzií, dopravy, likvidácie okien a DPH.

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!

1500

16
00

900

24
00

16
00

2100

16
00

1200

AKCIA
300

EUR

OD

345
EUR

210
EUR

202
EUR

-61% OD OD

OD

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

VÝRAZNÉ
Z¼AVY

DO POLOVICE
FEBRUÁRA

0905 915 033

VIZITKY

Dňa 19.1. 2019 sa v Gbeloch kona-
lo slávnostné vyhodnotenie bežeckej 
sezóny Moravsko-Slovenského Be-
žeckého Pohára (MSBP) za rok 2018. 
Spomedzi zúčastnených bežcovma-
li svoje zastúpenie aj športovci z AK 
JUNIOR HOLÍČ, ktorí v súťaži GRAND 
PRIX ZÁHORIA (GPZ) obsadili krás-
ne pódiové umiestnenia. V kategórii 
JUNIORKY - DIEVČATÁ sa na 2.mieste 
umiestnila Simona Gorbatenková, na 
3.mieste Sofia Gorbatenková. V kategó-
rii JUNIORI – CHLAPCI sa na 1.mies-
te umiestnil FilipBúzek. V kategórii 
DORAST - CHLAPCI sa na 1.mieste 
umiestnil Pavol Riečický. V kategórii 
ŽENY sa na 1.mieste umiestnila Mária 
Truissard, ktorá získala zároveň ocene-
nie absolútny víťaz ŽENY. Na 2.mieste 

sa v kategórii MUŽI umiestnil Tomáš 
Skala, 3.miesto obsadil Gabriel Čer-
mák. V kategórii MUŽI 50 sa umiestnil 
na 3. mieste Pavol Palkovič. V kategórii 
MUŽI 70 sa na 3.mieste umiestnil Ru-
dolf Roučka. Okrem pódiových umiest-
není obsadili naši športovci aj ďalšie-
zaujímavé priečky. V kategórii ŽENY 35 
sa na 5.mieste umiestnila Soňa Gorba-
tenková, v kategórii ŽENY 45 obsadila 
6.miesto Katarína Čechová. Alexander 
Gorbatenko obsadil v kategórii MUŽI 
40 7.miesto. Tieto skvelé výsledky len 
potvrdzujú výborné fungovanie bežec-
kej skupiny, tvrdú prácu a odhodlanie 
bežcov klubu AK JUNIOR HOLÍČ sa aj v 
roku 2019  bojovať o ppredné umiestne-
nie v bežeckom seriálu MSBP.

Úspešné vystúpenie atlétov 
AK JUNIOR HOLÍČ

» Gabriel Čermák
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CELKOVÝ OBRAZ SA VYVÍJA IBA S DÔRAZOM NA DETAIL
.

PONÚKAME
• Stabilné zamestnanie (nie cez agentúru)
• Nástupná hrubá základná mesačná mzda 700 €
   + dochádzkový bonus 50 €
• Mesačné prémie za produktivitu 40 € a kvalitu 75 €
• Stravovanie len za 0,31 €/ jedlo
• Príplatky nad rámec Zákonníka práce (za poobednú zmenu
   0,17 €/hod., za nepretržitú prevádzku 0,50 €/hod.)  
• Príspevok 1% na doplnkové dôchodkové sporenie
• Letný a zimný bonus
• Nárast mzdy po úspešnom zapracovaní sa
• Odmena za odporučenie nového kolegu – 500 €
• Vernostné finančné odmeny (pracovné, životné jubilea,
   príspevok pri narodení dieťaťa, pri uzavretí manželstva a pod.)
• Možnosť pracovných ciest do zahraničia (Nemecko, USA...) 
• Pravidelné prehodnotenie miezd každý rok
• Možnosť kariérneho rastu
• Lístky na kultúrne podujatia
• Odmeny za zlepšovateľstvo

EISSMANN AUTOMOTIVE SLOVENSKO s.r.o. |  LESNÁ 880/1 | 908 51 HOLÍČ
kontaktná osoba: ING. EVA BENEKOVÁ | +421 34 6900 604 |  praca@eissmann.com

Už takmer 50 rokov navrhuje firma Eissmann Group Automotive  interiéry áut vysokej kvality.
Ako vývojový a sériový partner v automobilovom priemysle  sme popredný svetový výrobca vysoko kvalitných ovládacích
prvkov, interiérového obloženia a vybavenia motorových vozidiel. Základom nášho úspechu je súčinnosť medzi tradičným

ručným remeslom a modernými  High-Tech výrobnými procesmi. Kľúčové je však, že za tým všetkým sú ľudia. 
Počítame so skutočnými hodnotami.

K POSILNENIU NÁŠHO TÍMU VÁM PONÚKAME
V NAŠEJ SPOLOČNOSTI V HOLÍČI PRACOVNÚ POZÍCIU:

OPERÁTOR VÝROBY
ŠIČKY

Pridajte sa
k nám!

NÁSTUPNÝ PLAT 

750 €
PO ZAPRACOVANÍ

975 €
+ 13. PLAT

VÁŠ PROFIL
• Základné vzdelanie
• Stredoškolské vzdelanie
   výhodou
• Manuálna zručnosť,
   precíznosť, samostatnosť,
   dochvíľnosť

NÁPLŇ PRÁCE
• Opracovávanie kožených
    interiérových častí luxusných
    vozidiel (Mercedes, Audi,
    Bentley,..)
• Rôzne druhy materiálov –
    koža, koženka, PVC
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Holíči

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.
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IDEAL Automotive Malacky, s.r.o. 
Výrobný závod výrabajúci obloženia batožinového
priestoru automobilov

» Miesto výkonu práce: MALACKY, Priemyselná ulica
» Nástupná mzda:  750,- € brutto, výrazné navýšenie
   po skúšobnej dobe: 892,- € brutto, dochádzkový
   a mesačný bonus + ostatné bene�ty
» Moderné a nové pracovné prostredie

» Stravovanie vo vlastnej jedálni
» Práca vhodná pre mužov aj ženy
» Dlhodobá a stabilná práca na
    hlavný pracovný pomer 
» Viaczmenná prevádzka

HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV / KOLEGYNE DO NÁŠHO TÍMU

+ 421 34 323 5221, +421 34 323 5222
ia-kariera.sk@ideal-automotive.com  |  www.ideal-automotive.com

IDEAL Automotive Malacky, s.r.o., Priemyselná 6000, Malacky

OPERÁTOR vo VÝROBEPracovná pozícia:

Doprava zabezpečená zo smerov: 1. Brodské – Čáry – Šastín-Stráže- Kuklov – Borský Svätý Jur
– Sekule – Moravský Svätý Ján – Závod – Veľké Leváre – Malacky • 2. Senica – Jablonica – Cerová –

Prievaly – Pl. Peter – Pl. Mikuláš – Pl. Podhradie – Sološnica – Rohožník – Kuchyňa – Pernek - Malacky
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hľadá nových kolegov  
(aj predčasných a výsluhových dôchodcov)

na stráženie priemyselného objektu v Senici.

MZDA: od 700 eur v čistom/mesiac 
Preukaz odbornej spôsobilosti je podmienkou

   

NEPÁRNY TÝŽDEŇ

PÁRNY TÝŽDEŇ

ROZNOS NOVÍN

Skalica

Senica

Senica

Holíč

Gbely

Gbely

Kú�

Jablonica

Štefanov

Kátov

Vradište
Prietržka

Trnovec

Kopčany

Radimov

Letničie Rovensko

Kunov

Prietrž
Hlboké

Prievaly

Cérová
Lieskové

Brodské

Častkov

Sobotište

Rybky
Smrdáky

Kovalov
Čáčov

Kunov
Čáčov

Smolinské Štefanov

Čáry
Kuklov

Borský Mikuláš

Mokrý
Háj

Skalica

Holíč

Kátov

Vradište

Prietržka

Trnovec

Mokrý
Háj

Kú�

Jablonica
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Spoločnosť SHARK.AERO
Výrobná prevádzka:
Letisko Senica, 906 31 Hlboké 406

Chceš vyrábať lietadlá na Slovensku – Letisko Senica/LZSE/?
Chceš byť súčasťou jedinečného svetového projektu?
Potom je táto pracovná ponuka určená práve tebe.

SHARK tím je kolektív mladých kreatívnych ľudí,
ktorý potrebuje doplniť pozície:

• ELEKTRIKÁR
     (mzda od 600 €/mesiac)

• LAMINOVAČ
     (mzda od 520 €/mesiac)

• MONTÁŽ LIETADIEL
     (mzda od 550 €/mesiac)

Kontakt:
Ing. Vladimír Pekár
0903 655 977 • shark@shark.aero
Ing. Barbora Gálová
0911 164 541 • b.galova@shark.aero

www.shark.aero
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PRIJMEME

predavačku
do predajne v Kútoch

čašníčku
do hostinca v Kútoch,

Kuklove, Čároch
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SBS PROFI V+K

RECEPČNÚ
prijme do TPP

volať po - pia: od 6 - 14 hod.

- jazykové znalosti AJ alebo NJ
- ostatné znalosti - Microstoft
  Outlook, WORD, EXCEL
- mzda 4  €/brutto + osobné
   ohodnotenie

do výrobného
podniku v Skalici
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky
v Senici

Nástup IHNEĎ!
Kontakt:

0948 101 332

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Skalici

Nástup IHNEĎ!
Kontakt:

0948 181 008

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka

Trojzmenná prevádzka.Víkendy voľné.

Možnosť nadčasov. Plne hradené a 

zabezpečené ubytovanie.  Plat 4 - 5eur na hod. 

Stravné lístky v hodnote 4eur + bonusy. 

OPERÁTOR VÝROBY 

klimatizačných jednotiek 

do áut pre spoločnosť 

nachádzajúcu sa v Senici. 

www.bartexjob.sk

Neváhajte a kontaktujte nás:

+421 948 075 894, +421 948 159 559

     bartexjob@gmail.com
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0905 915 033

VIZITKY tel.: 0908 979 377
-mail: skalicko@regionpress.sk

na roznos novín počas
víkendov na dohodu

KOLPORTÉROV

+ príplatky: väčší počet strán novín,
roznos letákov, náročnosť rajónu

hľadá

• Kopčany: min. 9,00 €
    bru�o za jeden roznos
• Šaštín: min. 9,00 €
    bru�o za jeden roznos
• Stráže: min. 6,40 €
   bru�o za jeden roznos

0908 979 377

INZERCIA



SE19-05 strana - 15

15
ZAMESTNANIE

63
-0

02
8

Hľadáme operátorov na montáž kotlov:

•	 nástup	možný	ihneď
•	 ľahká	práca	pre	ženy	aj	mužov
•	 práca	na	dobu	neurčitú,	na	tri	zmeny
•	 v	príjemnom	prostredí
•	 v	modernej,	čistej,	nehlučnej	hale
•	 základná	hrubá	mesačná	mzda	650	€	
•	 +	20	%	mesačné	odmeny

Informujte sa osobne:
ul.	Jurkovičova	45	v	Skalici
(pon.	–	pia.:	8.00	–	15.00	hod.),
telefonicky:	034/69	66	276	a	034/69	66	272,
alebo	mailom:	profesia@protherm.sk

 PrIdajte sa do tímu 
 ProtHerm ProductIoN
 s NástuPNou Hrubou 

 mesačNou  mzdou 780 € 
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GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica
prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozície:

• obsluha polygra�ckého stroja
• vodič motorových vozíkov
• majster výroby (vzdelanie SŠ s maturitou polygra�ckého
   príp.  technického zamerania, práca na 3 – 4 zmeny)

Mzda od 650 € do 1200 €  (z toho základná zložka mzdy 550 €)

Ponúkame: prácu na hlavný pracovný pomer (2, 3-4 zmenná prevádzka) • 
príplatky aj nad rámec zákona (príplatok za 2-zmennú, 3-zmennú a 4-zmennú
prevádzku, príplatok za sobotu a nedeľu vo výške 50% z priemeru) • 13., 14. 
plat  • sociálny program • stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí 
1,20 € za obed • príspevok za dochádzku • stabilizačný príspevok • príspevok
na DDS • odmeny za zlepšovateľské hnutie • odmeny pri pracovných jubileách
a odchode do dôchodku • náborový príspevok

personalne@grafobal.sk              034 6967330, 0914 222 739       

GRAFOBAL, a.s., personálne oddelenie, Mazúrova 2, 909 01 Skalica
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Spoločnosť zaoberajúca sa predajom
a montážou zimných záhrad

HĽADÁME DO SVOJHO TEAMU
ŠIKOVNÉHO MONTÁŽNIKA

tel.: 0949 224 380 • email: info@semagroup.eu

Zaučenie zabezpečíme. Bližšie informácie
o pracovnom mieste na osobnom pohovore.
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0903 435 184
0903 918 949

SBS PROFI V+K

ČLENOV STRÁŽNEJ
SLUŽBY

prijme

volať po - pia: od 8 - 14 hod.

Preukaz odbornej spôsobilosti
Plat: 3 € - 4 € brutto + príplatky

na objekty v Skalici
(sklady, výrobný podnik)
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OBCHODNÍK - PREDAVAČ
do Malaciek a Moravského Sv. Jána

Plat 850,- € bru�o + stravné,
základy nemeckého jazyka, VP B

0949 636 264 

prijme zamestnanca na pozíciu

0905 915 033

0905 915 033

VIZITKY
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

onuky r žov-o trov t ov

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
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KONSAD s.r.o.

0905 310 906

prijme do TPP

•ZAHRADNÍKA
•POMOCNÉHO

PRACOVNÍKA
plat 5,00 EUR/h brutto, VP sk. B vítaný

Nástup od 1. 3. 2019
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0904 832 593

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA
Montáž aj u zákazníka

Veľkosť inzerátu
49,5 x 61,5 mm

za sumu

399 €
v počte

1.5000.000 ks

Inzercia v 39 regionálnych tituloch,
ktoré sú týždenne vydávané v náklade 
1.500.000 kusov na lukratívnej 
zadnej strane v každom okrese!
Volajte 0905 915 033, 0908 979 377.

PONUKA, KTORÁ SA OPLATÍ


