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Cena za komplet. Dvere
skladom 60-80 až do šírky
múru 80-260 mm.

DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA

NOVÉ OBĽÚBENÉ
KOLEKCIE PODLÁH

OPÄŤ V AKCII

HOLÍČ, KÁTOVSKÁ 1138 • www.prodomis.sk
0917 423 259 • prodomis@prodomis.sk
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ŠIROKÁ PALETA FAREBNÝCH PREVEDENÍ DVERÍ
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JAHŇATÁ

NOSNICE3 €
1 kus

cena:

50 €
1 kus

cena:

Kŕmne zmesi

Prijímame objednávky
na jahňatá

OBCHODNÉ CENTRUM
ochranných pracovných prostriedkov
Senica, Kolónia 1483/80
Tel.: 034/651 77 35, 0903 410 378

 
 

 

Otvorené: Po - Pia: 8.00 - 16.30, So: 9.00 - 12.00 
 

Pozrite si našu ponuku na  www.cammino.sk

• PRACOVNÉ I VOĽNOČASOVÉ ODEVY,
   OBUV, RUKAVICE
• OCHRANNÉ OKULIARE A PRILBY
• RESPIRÁTORY A CHRÁNIČE SLUCHU
• HYGIENA
• POTREBY PRE PRÁCU VO VÝŠKACH
• A VŠETOK OSTATNÝ TOVAR PRE OOPP
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Senica
Čáčovská cesta 5315/125

0907 144 225,  milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.hydina.eu
U nás začína jar už 18. februára!  

V ponuke máme mládky pred znáškou. Od marca
predávame brojlerové kurčatá, kaliméra, kuričky 

na znášku. Od apríla predávame káčatá, mulardény
/husokačeny/, húsatá, morky a perličky. 

Predávame aj kŕmne zmesi od belgického výrobcu
Versele Laga.  Po dohode možnosť dovozu! 
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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

41
-0

02
1

63
-0

02
9400 – 10000 €

NOVÉ PÔŽIČKY
0915 646 327 0908 979 377

INZERCIA
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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

Aj keď to niekto nemá rád, začnem 
politikou. Ale skúste vydržať až do 
konca. Verím, že vás to „nezabije“. 
Definícií politiky je mnoho. Viacerí 
inšpiratívni politici a teoretici prízvu-
kujú známu myšlienku nemeckého 
vojvodcu z 19. storočia Otta Eduarda 
Leopolda von Bismarck-Schönhau-
sen, vojvodu z Lauenburgu. Bol jed-
ným z najvýznamnejších politikov 19. 
storočia a zakladateľ Nemecka. Stal 
sa prvým kancelárom Nemeckej ríše. 
Jeho nekompromisný prístup a auto-
ritatívne vystupovanie mu vynieslo 
prezývku železný kancelár. Bismarck 
vraj tvrdil, že „politika nie je exaktná 
veda... je to umenie možného“. Mno-
hí považujú politiku za plánovité, or-
ganizované a cieľavedomé sociálne 
konanie, ktoré je zamerané na vybu-
dovanie, udržiavanie alebo zmenu 
spoločenského poriadku. Iní chápu 
politiku ako umenie spravovať veci 
verejné, respektíve riadiť štát a reali-
zovať jeho ciele. 

Slovo politika sa u nás stalo pe-
joratívnym výrazom, stalo sa čímsi, 
čoho sa niektorí boja a iní priam ští-
tia. Z dôvodu akejsi falošnej čistoty 
zrazu politika nesmie byť tam a tam, 
nepatrí onam. To je však iba alibiz-
mus, navyše dosť prízemný, ak nie 
až krátkozraký. Politika patrí všade. 
Lebo - už od 18. storočia má pojem 

politika tendenciu zahrnovať rie-
šenie hospodárskych, sociálnych a 
kultúrnych problémov a emancipá-
ciu spoločnosti. Vyvíja sa teda opäť 
smerom k akejsi novej komplexnosti 
života spoločnosti, ktorý jednoznač-
ne ovplyvňuje. Rastie i zodpoved-
nosť jedinca za vývoj mnohých otá-
zok ľudského spolužitia, prehlbuje 
sa rôznorodosť názorov. Aj opozičné 
názory a činnosti sú normálnou sú-
časťou politického spektra. Politika 
je – v demokracii - všade okolo nás 
a dokonca, je prítomná aj v demo-
kratoch samotných. Konštatovanie 
„toto je politika, to sem nepatrí“ je 
iba prejavom strachu, autocenzúry 
či dokonca alibizmu. Politika patrí 
všade. Je súčasťou našich životov, 
ovplyvňuje kvalitu našich životov, 
sprevádza naše problémy i radosti. 
Nebojme sa jej. Nebojme sa defino-
vať a pomenovať javy, o ktorých sa 
vraj „nemá písať či hovoriť“. Máme sa 
dobrovoľne vzdať vlastnej 
zodpovednosti?

To by bolo neprezie-
ravé. A už som na sľú-
benom konci, úspešný 
a zdravo a príjemne 
prežitý týždeň vám 
želám.

Srdečný pozdrav z redakcie, 
milí naši čitatelia!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš
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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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tel.: 0940 834 262

po celej EU
Fiat Ducato Maxi

PREPRAVA

BEZKONKURENČNÉ
CENY
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Klúčnik, s.r.o.
Sasinkova 17,
908 51 Holíč
(smer Hodonín)

+421 918 536 949
infoklucnik.sk
CentrumDveríKlucnik

Otváracie hodiny:
Po - Pia: 9.00 - 16.00, So - Ne: Zatvorené
príp. telefonická dohoda

CENTRUM DVERÍ

DVERE

PODLAHY

INTERIÉROVÉ    EXTERIÉROVÉ

VCHODOVÉ    BEZPEČNOSTNÉ

PROTIPOŽIARNE

PLECHOVÉ POZINKOVANÉ

LAMINÁTOVÉ   PVC   KORKOVÉ

KOMPOMENTY

KAMENNÉ KOBERCE
TAPETY
KĽUČKY

www.klucnik.sk

AKCIOVÉ SETY UŽ OD 110 EURAKCIOVÉ SETY UŽ OD 110 EUR
DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA

PODLAHA

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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0905 915 033

INZERCIA
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Pozývame žiakov
základných škôl,

rodičov a priateľov
školy na 

v Strednej odbornej škole
strojníckej v Skalici 

dňa 22. februára 2019 
v čase od 8.30 do 14.30 hod.

Pripravili sme pre Vás
prezentáciu odborov
a možnosti štúdia
v našej škole.

Deň otvorených dverí

Tešíme sa na Vašu návštevu!

SOŠS Skalica
Ul. pplk. Pľjušťa 29
909 01 Skalica
www.sosskalica.edupage.org

63
-0

03
6

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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VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

0944 716 337
work.byvanie@gmail.com

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie

fasády
murárske a obkladaèské práce

Work
63
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1
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ZDRAVIE / BÝVANIE

R01_AUTO_PREDAJ

R02_AUTO_MOTO_INE

» Kúpim malý náklad-
ný príves na banta-
moch. Volať po 15h.Tel. 
0346644875

R03_BYTY_PREDAJ

» Predám 3-izbový byt v 
Skalici.Tel. 0907155978

R04_BYTY_PRENAJOM

» 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

R06_POZEMKY_PREDAJ

R07_REALITY_INE

» Predám garáž v Skalici.
Tel. 0907155978

R08_STAVBA

» Predám sklolaminá-
tové žumpy o objeme 
5.000, 8.000 a 10.000 
litrov a vodomerné plas-
tové šachty. Cena od 650 
€. Doveziem, osadím, 
vykonám aj tlakovú 
skúšku.Tel. 0905925991

R09_DOMACNOST

R10_ZAHRADA A ZVERI

» Predám ošípané.Tel. 
0915284292 
» Predám kvalitný jablč-
ný kvas, 370L, volať po 
20 hod..Tel. 0902132709 
» Predám kukuricu 20 
q.Tel. 0903572514

R11_HOBBY A SPOTR

Kúpim rôzne starožit-
nosti aj v poškodenom 
stave.Tel. 0903753758 
» Kúpim hodinky, min-
ce, bankovky, vyzna-
menania, knihy.Tel. 
0903753758

R12_DETOM

R13_ROZNE_PREDAJ

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    
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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

Pri skladbe jedálnička je dôležité po-
znať množstvo energie v potrave, ale aj 
energiu, potrebnú na fyzickú aktivitu. 
Nad jedlom treba premýšľať a  zvoliť 
také, ktoré nás zasýti viac. Na druhej 
strane, ak aj množstvo kalórií prekro-
číme, treba vedieť, ako ich spotrebovať 
a  koľko ktorej fyzickej aktivity je treba 
vynaložiť, aby nedošlo k nárastu hmot-
nosti. Pre zaujímavosť si zoberieme 200 
kilokalórií  (kcal). V novších jednotkách 
v kilojouloch je to približne 48 kJ.

Takéto množstvo energie v potra-
vinách sa nachádza v  28 g masla, 35 
g  chipsov,  33 gramoch orieškov, 40 g 
máčanej tyčinky, 50 g tvrdého syra, 150 
g vajíčok, 200 g šunky, 90 g chleba, 226 
g kečupu, 290 g hrozna, 553 g žltého 
melónu, 145 g uvarených cestovín, 56 
g neuvarených cestovín, 55 g múky, 66 
g párkov, 73 g hranoliek, 0,33l plnotuč-
ného mlieka, 0,496 l Coca Coly, 1425 g 
stonkového zeleru, 870 g mrkvy, 308 g 
kukurica v konzerve, 125 g avokádo, 588 
g brokolice, polovica (75 g) cheesburge-
ru, 385 g jabĺk.  

Energiu 200 kcal môžeme spáliť  pri 
rôznych športových aktivitách: 60 mi-
nút bicyklovania rýchlosťou 8-10 km/
hod, 20 minút boxovania, 40 minút 
krasokorčuľovania, 30 minút futbalu 
strednou intenzitou, 40 minút golfu, 
10 - 15 minút hraním ľadového hokeja, 
50 minút chôdze rýchlosťou 4km/hod, 
40 minút svižnejšej chôdze rýchlos-

ťou 5km/hod, 30 minút rýchlej chôdze 
rýchlosťou 6 km/hod, 15 minút cvičenia 
v  posilňovni, 40 minút jógy, 20 minút 
rekreačného plávania, 20 minút tenisu 
či 30 minút rekreačného lyžovania. Pri 
bežných činnostiach 200 kcal spálime 
pri 70. minútach strávených  varením, 
40. minútach umývania okien alebo 
nakupovania, 2 hodinách učenia sa, 90. 
minútach písania.

Denný príjem pritom má byť v prie-
mere 2000 kcal, u žien menej, u mužov 
trošku viac, u  ľudí s  nízkou fyzickou 
aktivitou samozrejme menej a  u  aktív-
nych ľudí o niečo viac - vždy závisí od 
pohlavia, hmotnosti, veku, fyzickej a 
psychickej aktivity. Na schudnutie 1kg 
tuku treba asi 10 hodín behu rýchlos-
ťou 10-12 km/hod, 22 hodín cyklistiky 
rýchlosťou 16km/hod, 21 hodín svižnej-
šej chôdze rýchlosťou 6 km/hod. Je to 
ťažké a stojí to veľa úsilia. Preto je lepšie 
vyhnúť sa tvorbe nadbytočných zásob 
tuku. Ak porovnáme, že rovnaké množ-
stvo energie je v 40 gramo-
vej malej sladkej máčanej 
tyčinke alebo v niekoľko 
málo slaných zemiako-
vých lupienkoch, ako 
v  300-1200g zeleniny,  
rozhodnutie, čo si 
vybrať je jasné.

200 kcal v potrave a vo fyzickej aktivite 
(píše pre vás doma i v zahraničí renomovaná odborníčka)

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

metabolizmu a výživy
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• slovenský výrobca s 21-ročnou tradíciou výroby
• predajne, montáž a servis na celom Slovensku
• okná v energetickej triede A
• celé okno Uw≥0,72 W/m2K
• nemecké profily s 3 tesneniami, kovanie
   Winkhaus
• 40 farieb a imitácií dreva
• stavebná hĺbka 71, 76 a 84 mm
• pri 100% predplatbe ďalšie skonto z ceny
• 5-ročná záruka na okná
• pozáručný servis plastových okien – všetkých
  profilov a kovaní

Okná plné nápadov

CIA PLAST s.r.o. • 0910 168 661 • holic@incon.eu
K PARKETT, KÁTOVSKÁ 25, HOLÍČ
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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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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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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KLIMATIZÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

0905 963 819

od 750 EUR s DPH
aj s montážou
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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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0905 528 754

Strojové omietky
Obklady, dlažby
Rekonštrukcie
domov a bytov 
Murárske
práce
Bytové
jadrá
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RENOVÁCIA
VANÍ

Tel.: 0904 267 926
www.renovaciavani.sk

29 ROKOV PRAX
 

5 ROKOV ZÁRUKA

CENA 60 €
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Dražba rodinného domu
v Borskom Svätom Juri – SNP č. 41

Veľkosť pozemku: 981 m2

Cena: 109.000 €
Dátum dražby: 27.02.2019
Kontakt: 0918 186 636
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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
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VÝROBA
A PREDAJ

0918 645 802
0907 784 324

PALIVOVÉHO
DREVA
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

0907 211 797
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Hviezdoslavova 1562/61A, Senica
tel.: 0915 551 333

Miriam Mesárošová

gélové nechty
Pink Nails

15
-0

00
4

• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma

www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700

INZERCIA

0905 915 033
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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

Piatok 8.2. 
Návrat domov 15:30, Lego príbeh 2 

2D 15:40, Ženy v behu 16:20, 18:10, Sere-
nity: Ticho pred búrkou 18:00, Trhlina 
18:30, 20:30, Na streche 20:20, Potomok 
21:00

Sobota 9.2. 
DETSKÉ KINO – Spider-Man: Para-

lelné svety 2D 13:00, Lego príbeh 2 3D 
13:10, Lego príbeh 2 2D 14:00, 15:40, 
Návrat domov 15:30, Ženy v behu 16:20, 
18:10, Mária, kráľovná Škótska 17:40, 
Trhlina 18:30, 20:30, Na streche 20:20, 
Potomok 21:00

Nedeľa 10.2. 
DETSKÉ KINO – Spider-Man: Para-

lelné svety 2D 13:00, Lego príbeh 2 3D 
13:10, Lego príbeh 2 2D 14:00, 15:40, 
Návrat domov 15:30, Ženy v behu 16:20, 
18:10, Serenity: Ticho pred búrkou 
18:00, Trhlina 18:30, 20:30, Na streche 

20:20, Potomok 21:00
Pondelok 11.2. 
Návrat domov 15:30, Lego príbeh 

2 2D 15:40, Ženy v behu 16:20, 18:10, 
Mária, kráľovná Škótska 17:40, Trhlina 
18:30, 20:30, Na streche 20:20, Potomok 
21:00

Utorok 12.2.
ARTMAX FILMY – Hranica 18:00, 

Návrat domov 15:30, Lego príbeh 2 2D 
15:40, Ženy v behu 16:20, 18:10, Trhlina 
18:30, 20:30, Na streche 20:20, Potomok 
21:00

Streda 13.2.
PREDPREMIÉRA – Alita: Hojový an-

jel 20:20, Návrat domov 15:30, Lego prí-
beh 2 2D 15:40, Ženy v behu 16:20, 18:10, 
Serenity: Ticho pred búrkou 18:00, Trh-
lina 18:30, 20:30, Potomok 21:00

Program kina Cinemax Skalica  

» red
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HLAVU HORE / SLUŽBY

» 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 
» Predám el. brúsku na 
drevené podlahy, š.valca 
250 mm, 380V, s odsáva-
ním.Tel. 0903843053 
» Predám el. naviák s 
pluhom.Tel. 0910703087 
» Predám rotavátor Tera 
350€+dohoda, štvor-
kolový malotraktor 
490€+dohoda, univer-
zálny sústruh 880€+do-
hoda.Tel. 0944295367

R14_ROZNE_INE

» Kúpim nefunkčnú 
veľkú CO zváračku, ale-
bo štartovací vozík.Tel. 
0944634153

R15_HLADAM PRACU

R16_ZOZNAMKA

» Muž hľadá ženu na ob-
časné stretnutia, kávu, 
pokec. Skalica a okolie.
Tel. 0917912192 
» Hľadám pani v dô-
chodkovom veku na 
vážne zoznámenie. Tel. 
00420 720 503199

Občianska
riadková
inzercia

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

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
16
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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
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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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ŠAŠTÍN - STRÁŽE
Prev.: Štúrova 958, Šaštín-Stráže, tel.: 0907 186 222

www.pohrebnasluzba-sastinstraze.sk

PEKAR SR s.r.o. a PEKAR SRs s.r.o.

POHREBNÁ SLUŽBA

DOJČ
Prev.: è. 444, Dojè (pri cintoríne), tel.: 0908 109 406

Prevádzková doba: PO - PI: 9.00 hod. - 13.00 hod.
www.pohrebnesluzby-dojc.sk

Komplexné pohrebné služby, maloobchod,
svieèky, kahance, vence, ikebany, vázy a i.

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:
0907 928 212, 0915 732 830

PEKAR SRs s.r.o.

POHREBNÁ SLUŽBA
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PEKARr s.r.o., Skalica

v Dome smútku v Skalici
sviečky, kahance, kvety, venčeky, ikebany...

Stála služba pri
prevoze zosnulých

tel.: 034 / 651 14 11

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

0907 928 212, 0915 732 830
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POHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:
0907 928 212, 0915 732 830
www.pohrebnictvo-holic.sk

prevádzka: BRATISLAVSKÁ 6, HOLÍČ, tel.: 0918 688 066
(v priestoroch tržnice)

Komplexné pohrebné - cintorínske služby
maloobchod - sviečky, kahance, kvety, urny...

medzinárodná preprava zosnulých

00
-0

00
0

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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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

Tri ženy. Hanka, Janka a Majka. 
Majú po päťdesiatke. Do dôchodku 
ďaleko, od mladosti tiež. Tá prvá robí 
vo fabrike. Normy sa neustále zvyšujú 
a technika sa mení. Sú to priemyselní 
športovci. Očakáva sa od nich stále 
viac s novou výbavou. Lenže u špor-
tovcov je to tak, že sa po tridsiatke (s 
výnimkou Jaromíra Jágra) už pripra-
vujú na odchod. U ľudí na linkách je to 
naopak. Viac, rýchlejšie a lepšie. Majú 
šťastie, že všade chýbajú ľudia. Ináč by 
ich už dávno vymenili, ale nemajú za 
koho. Prichádzajú roboty.

Janka je manažérka. Má peknú 
kanceláriu a dobrý plat. Bolí ju chrbát 
s vysedávania za počítačom. Na jej plat 
a kanceláriu už čakajú ďalší – mladí a 
rýchli. Sú šikovní, ale niekedy povrch-
ní a nehľadia na ľudí. Janka má nad-
hľad. Vidí súvislosti a pochopila pod-
statu. Niekomu sa zdá, že zdržuje. Oni 
slúžia rastu, zisku a ľudia sú pre nich 
iba zdroje. A tak ju mladí vlci zožerú.

Majka je účtovníčka. Robí si svo-
ju prácu najlepšie ako vie. Celý svoj 
život. Pribúdajú nové predpisy a fak-
túry, firma rastie. Jej plat sa však už 
roky nemení. Dúfala, že dostane viac, 
keď zvyšujú všetkým okolo. Je zo sta-
rého sveta. Nevie, že plat sa zvyšuje 

za umelecký dojem a manažérske pre-
zentácie. Jej šéf vie, že neodíde. Už nie 
je najmladšia, tak načo jej zvyšovať 
plat?

Prečo ma napadli tieto tri ženy? 
Lebo žijú medzi nami. Porodili a vy-
chovali deti, vytvárajú zázemie svojim 
rodinám. Držia pokope rodiny a spo-
ločnosť. Svet biznisu sa točí stále rých-
lejšie. Na ženy a rodiny nie je čas. Kto 
dáva tomuto svetu viac – ženy, vycho-
vávajúce deti, alebo manažéri, ktorí 
generujú zisky pre úzku skupinu ľudí? 

Je mi ľúto žien po päťdesiatke, ku 
ktorým sa ich nadriadení správajú ako 
k opotrebovaným zdrojom, ktoré treba 
vymeniť. Aj oni majú možno matky v 
tomto veku a premýšľam kam ich od-
ložia, keď budú staré a nevládne. Ke-
dysi išli takéto ženy do dôchodku o 
desať rokov skôr ako 
dnes. Dnes im dô-
chodok zvyšujú o 
pár eur ročne. Aby 
zostalo pre nená-
sytných poslancov a 
papalášov. Čudná 
spoločnosť.

Hanka, Janka a Majka

» Ján Košturiak

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.
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MONT-ALU, s.r.o.
Vrádište 269, 908 49  Vrádište
Mobil: 00421/905 520 993

e-mail: palo@montalu.sk
www.montalu.sk

20% ZĽAVA
NA BAZÉNOVÉ PREKRYTIA,

PERGOLY A ZIMNÉ
ZÁHRADY

DO 31. 3. 2019

PERGOLY
ZASKLIEVANIE

ZÁBRADLIA
BAZÉNOVÉ
PREKRYTIA
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13990 €

10990 €

10490 €

AutoFRIM, s.r.o. Trnava
HVIEZDOSLAVOVA UL., SENICA, tel.: 0908 740 679
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V  minulom článku sme rozoberali 
dedenie vo všeobecnosti a dedenie zo 
zákona, pričom v tejto časti sa pozrie-
me na dedenie zo závetu, ktoré popri 
dedeniu zo zákona predstavuje druhý 
možný právny titul dedenia. 

Hneď na úvod je potrebné povedať, 
že testamentárne dedenie má prednosť 
pred dedením zo zákona. Predpokla-
dom dedenia zo závetu je v prvom rade 
existencia závetu ako takého, laicky 
nazývaného aj posledná vôľa, kto-
rou poručiteľ v  zákonom predpísanej 
forme vykonáva dispozíciu zo svojim 
majetkom pre prípad svojej smrti. Náš 
právny poriadok rozlišuje tri formy 
závetu, a  to závet napísaný vlastnou 
rukou poručiteľa (holografný závet), 
závet napísaný inak než vlastnou ru-
kou poručiteľa (alografný závet) a závet 
vo forme notárskej zápisnice. V  rámci 
obsahu závetu môže poručiteľ upraviť 
okruh dedičov, t.j. osôb, ktoré majú de-
diť, a to rozdielne od okruhu dedičov, 
ktorý stanovuje zákon pri jednotlivých 
dedičských skupinách. 

Zároveň môže poručiteľ v  závete 
stanoviť aj rozdielne výšky dedič-
ských podielov. V  tejto súvislosti je 
však potrebné dodať, že toto naklada-
nie poručiteľa so svojim majetkom pre 
prípad svojej smrti je zákonom limi-
tované, t.j. závetom poručiteľ nemôže 
prejaviť svoju ľubovôľu. Túto zákonnú 
limitáciu predstavuje kategória tzv. 
neopomenuteľných dedičov. Týmito sú 

maloletí a plnoletí potomkovia poruči-
teľa. Zákon taktiež upravuje minimál-
nu veľkosť dedičského podielu, ktorý 
musia neopomenuteľní dedičia dostať 
z  dedičstva po poručiteľovi. Maloletí 
potomkovia poručiteľa musia dostať 
aspoň toľko, koľko predstavuje ich 
dedičský podiel zo zákona. Na druhej 
strane plnoletí potomkovia musia do-
stať aspoň toľko, koľko by predstavova-
la polovica ich podielu, keby malo dôjsť 
k dedeniu zo zákona. 

To však neplatí ak by došlo k plat-
nému vydedeniu neopomenuteľných 
dedičov. Taktiež je dôležité dodať, že 
v  prípade, že by závet nerešpektoval 
zákonom dané limity a zároveň by ne-
došlo k  platnému vydedeniu potom-
kov, potom by takýto závet bol v  tejto 
časti neplatný. Tejto neplatnosti sa 
však neopomenuteľný dedič musí riad-
ne a včas dovolať. Je potrebné si uvedo-
miť, že popri dedeniu zo závetu, môže 
súčasne nastúpiť aj dedenie zo zákona, 
a  to okrem vyššie opísanej situácie aj 
vtedy, ak poručiteľ závetom neuskutoč-
nil dispozíciu s celým svojim majetkom 
pre prípad svojej smrti, ale len s  jeho 
časťou.

Dedenie zo závetu

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

V súčasnosti pripravujem pre našu 
školu klasifikačný poriadok, študujem 
si metodické pokyny na hodnotenie 
žiakov a vôbec sa zamýšľam nad hod-
notením študijných výsledkov. Hľa-
dám spôsoby, ako správne nastaviť 
hodnotenie v rámci malých možností, 
ktoré ponúka legislatíva. Zmena v prí-
stupe k hodnoteniu musí byť väčšia. V 
odbornej spoločnosti sa často spomí-
na rezignácia na hodnotenie. S tým sa 
nemôžem stotožniť. V profesionálnom 
živote, na ktorý žiakov pripravujeme, 
sa budú stretávať s mnohými podo-
bami hodnotenia, neraz závažnejšími 
ako známka. Preto je nutné žiakov na 
ne pripraviť. V škole 21. storočia ide o 
spôsob.  

Súčasné hodnotenie je 5-stup-
ňové, teda udeľujú sa známky. V sú-
časnosti je snaha objektivizovať hod-
notenie, no popri rôznych formách 
overovania vedomostí je to skoro ne-
možné. To by museli školám vypraco-
vávať profesionálne testy zo všetkých 
predmetov, ktoré by v pravidelných in-
tervaloch určovali výslednú známku 
a ostatné formy skúšania by boli len 
doplnkové. Keďže sme na Slovensku, 
nemožno očakávať takéto finančne 
náročné riešenie. Reálnejšie by bolo 
viesť výsledky žiakov v percentách, 
čím by sa vyhlo konfliktom typu: Je 
to dvojka alebo trojka? Koľko mi chý-
ba do jednotky? Isto by sa odstránil aj 
strach pred známkou. Okrem toho sú 

percentá presnejšie a žiak vždy vie, na 
čom je. Za percentá hovorí aj fakt, že 
celoslovenské testovania a maturitná 
slohová práca sú nimi hodnotené a 
funguje to.

Často sa spomína aj slovné hod-
notenie, ktoré je náročnejšie pre uči-
teľa, ale má výpovednejšiu hodnotu, 
no subjektivitu neodstraňuje. Vo veľ-
mi obmedzenej miere ho možno aj v 
dnešnom stave využívať na I. stupni. 
Problémom je, že v slovenskom systé-
me ho treba transformovať na znám-
ky pri prechode žiaka na inú školu. 
Nemali by sa však klásť prekážky vo 
využívaní neznámkového spôsobu 
hodnotenia za predpokladu stanove-
nia minimálnych pravidiel jeho vyu-
žívania. 

Hodnotenie žiakov je každým 
polrokom príčinou konfliktov a prob-
lémov. Dá sa, a dovolím si povedať 
jednoducho, nastaviť tak, aby sa 
zohľadnila nová situácia v školstve a 
využili sa efektívnejšie spôsoby, kto-
ré by predchádzali mnohým chybám 
v súčasnom stave. Školskí úradníci, 
ktorí často nevnímajú kontext škol-
stva, resp. nemajú priamu skúsenosť 
s ním, však často nemajú vôľu veci 
koncepčne meniť. Ak by sa k legislatí-
ve pripustili učitelia z praxe, došlo by 
k zmenám, ktoré by prospeli žiakom. 
Nielen v oblasti hodnotenia. 

Hodnotenie v škole

» Ján Papuga 
riaditeľ ZŠ

Do zoznamu nehmotného kultúrne-
ho dedičstva Slovenska zapísali ďal-
ších 5 prvkov.

Súčasťou Reprezentatívneho zo-
znamu nehmotného kultúrneho 
dedičstva Slovenska je už aj vysoko-
horské nosičstvo, sokoliarstvo, Podpo-
lianske rozkazovačky, rífová píšťala a 
Slovenský posunkový jazyk. Zápis pia-
tich nových prvkov do zoznamu vyhlá-
sili počas slávnostného podujatia v Di-
vadle SĽUK v Rusovciach. Rozšíril sa aj 
Zoznam najlepších spôsobov ochrany 
nehmotného kultúrneho dedičstva na 
Slovensku, do ktorého pribudla nová 
aktivita. Je ňou Cyklus Tanečný dom 
združenia Dragúni. 

Zápis do národného zoznamu vní-
majú vysokohorskí nosiči ako nevidi-
teľnú medailu a ako prvý krok o zapí-
sanie do zoznamu UNESCO. 

„Nemáme informácie zo sveta, že 
by sa inde zachovalo v takejto tradič-
nej forme a podobe. Podľa nás je to 
jedinečné,“ povedal pre TASR tatran-
ský nosič Štefan Bačkor. Priznal tiež, 
že keď sa ho kolegovia pýtali, čo pre 
nosičov takýto zápis do národného 
zoznamu znamená, nevedel odpove-
dať. „Možno budeme chránení ako 
kamzík alebo svišť,“ podotkol Bačkor. 
Každému, koho hory bavia a láka ho 
vyskúšať si vysokohorské nosičstvo, 
odporúča, aby to skúsil, nemusí byť 
automaticky horolezec či športovec.

Od šestnásteho storočia začali 

Tatry a ich čaro objavovať vedeckí bá-
datelia, po nich prišli prví výletníci, 
prví tatranskí turisti. V tej ére môžeme 
hľadať počiatky turistického spozná-
vania Tatier. Pastieri, baníci dolujúci 
v štôlňach zlato, striebro, meď, cín, 
ale aj pytliaci zrazu zistili, že svoje 
skúsenosti zo života v horách môžu 
celkom slušne speňažiť. Začali výlet-
níkom ponúkať svoje služby – vodenie 
na prístupnejšie vyhliadky, nosenie 
batožiny, zabezpečovanie nocľahu i 
potravín. Vtedy sa vlastne položili zák-
lady novej tatranskej profesie. Existujú 
dokumenty, že sa tatranskí nosiči spo-
mínajú už v roku 1565, keď sprevádzali 
do Doliny Zeleného plesa kežmarskú 
hradnú paniu Beatu Lasky-Koscielsku. 
Historici uznávajú za medzník vo for-
movaní vodcovskej a nosičskej profe-
sie druhú polovicu 17. storočia. Prvých 
vodcov si objednávali návštevníci 
Tatier v podtatranských mestečkách a 
dedinkách.

Pocta horským nosičom

» TA SR + red

         

 
          



SE19-06 strana - 9

9
RODINA, MYSLÍM SI / SLUŽBY

Kampaň Národný týždeň manželstva 
(NTM) na Slovensku bude už deviaty 
krát. Je súčasťou celosvetovej kampane 
The Marriage Week. REGIONPRESS sa 
o nej rozprával s manželskou dvojicou 
Ing. Vladimírom a  Mgr. Renátou So-
chorovcami, ktorí koordinujú Národný 
týždeň manželstva na Slovensku. Je 
manželstvo na Slovensku ešte „in“?

Určite áno. Prieskumy ukazujú, že man-
želstvo zostáva stále veľmi populárnym 
– viac ako 90 percent mladých ľudí ho 
plánuje niekedy v budúcnosti a veľká časť 
z  nich doňho aj vstúpi. Väčšina dospelej 
populácie na Slovensku žije v manželstve. 
Preberáme niekedy až bez rozumu 
mnohé trendy, jedným z nich je part-
nerské spolužitie „na hromádke“. Tak 
ako si stojíme s manželstvom ako zák-
ladom rodiny?

Prieskumy tiež odhaľujú, že manželstvo 
poskytuje najlepší možný základ pre tých, 
ktorí sa rozhodli pre dlhodobý vzťah a po-
skytuje najprospešnejšie a  najbezpečnej-
šie prostredie pre výchovu detí.
Prinášate veľmi pozitívnu správu, 
údajne zaznamenávame pokles indexu 
rozvodovosti. 
V posledných 10-tich rokoch sa na Sloven-
sku znižuje index rozvodovosti (pomer 
rozvodov k  sobášom) – zatiaľ čo v  roku 
2006 bol 49 percentný, v roku 2017 vykazo-
val už necelých 31 percent. Tiež sa zvyšuje 
dĺžka manželstva - zatiaľ čo v r.2000 prie-
merná dĺžka manželstva bola necelých 13 
rokov, v  r.2014 to bolo viac ako 15 rokov. 

V r.2017 bol zaznamenaný najvyšší počet 
sobášov (a to 31309) v období uplynulých 
25 rokov.
Tohtoročným heslom kampane Národ-
ný týždeň manželstva na Slovensku je 
slogan: „Hráme spolu“. Čo znamená v 
praxi?

Vráťme sa k aktivitám, ktoré prehlbujú 
manželské priateľstvo – pre začiatok as-
poň počas Týždňa manželstva. Obnovme 
romantiku, zaraďme pravidelné prechádz-
ky, alebo si spolu niečo zahrajme, napr. 
partnerskú hru „DUET“, vydanú pri príle-
žitosti aktuálnej kampane NTM.
Počas tohtoročného Národného týždňa 
manželstva (11. - 17. 2.) majú páry mož-
nosť zúčastniť sa večera v rámci tzv. 
DUET Tour. 

Je to večer vyskladaný z  interaktívnej 
prednášky odborníkov na vzťahy o najdô-
ležitejších manželských zručnostiach po-
pretkávaný príjemnými DUETmi v podaní 
umelcov zo združenia ŠtArt. Uskutoční sa 
na 15 miestach Slovenska - od Bratislavy až 
po Sninu.Viac sa dozviete na www.ntm.sk

na foto vľavo – manželia Sochorovci

Hráme spolu ...

» red
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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
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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
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» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Slotova Luby-
ová. Minister-
stvo pod vede-
ním Lubyovej z 
SNS sa vydalo 
Slotovými chod-
níčkami. V čase, 

keď ďalší dvaja vagabundi z SNS 
boli odsúdení za rozkrádanie nášho 
spoločného majetku na 12 rokov na-
tvrdo, naša predsedníčka poslanec-
kého klubu OĽANO Veronika Remi-
šová zverejnila odhalenia, že došlo 
k falšovaniu - hrubej manipulácii 
hodnotení projektov a Lubyová po-
rozdávala dotácie v miliónoch eur 
rôznym pofidérnym firmám.

Farizej Fico. Pamätáte si ešte, 
ako Fico po vražde snúbencov Jána 
a Martiny klamal Slovensko o tom, 
že to všetko zorganizoval nejaký zlý 
Soros z Ameriky? Bola to podlá lož, 
ale mnohí ľudia tomu, bohužiaľ, 
uverili. Fico zahral na najprízem-
nejšiu antižidovskú strunu a dosia-
hol svoje. Ohlúpil ľudí a tí miesto 
skorumpovanej vlády obviňovali z 
vraždy 85 ročného Žida z Ameriky. 
Podlé. LENŽE, karma je zdarma - 
vypátrali sme informáciu, že pred 
rokmi priamo Fico pre Sorosa robil. 
Bral od neho peniaze a nejako mu 
nesmrdeli.

100 rokov za opicami. Sloven-
ská pošta konečne umožnila platiť 
ľuďom s bankovými kartami. Mohli 
by sme pochváliť, ale skôr je to na 
hanbu, že im to toľko trvalo. Čo ma 
však veľmi teší, Pošta to urobila len 
na základe výzvy nášho poslanca 
Eda Hegera.

1500 eur navyše. Celý týždeň 
deptám tých poslancov z parlamen-
tu, ktorí odmietli môj návrh na ne-
zvyšovanie platov poslancov. Vždy 
pred hlasovaním sa pred nich posta-
vím s plagátom, kde je napísané, že 
sebe si zvýšili plat o 1500 eur a siro-
tám pridali 2,70 eura - a či sa nehan-
bia. Sú z toho maximálne nervózni, 
ale tak im treba, je to len ich zrkadlo.

Zbabelec Danko. Vyhráža sa, že 
mi za moju živnosť, 
kde som mal 0 
faktúr, tržieb a 
zisku, zoberie 
mandát. Plus 
mi dal pokutu 
13 tisíc eur. Ale 
odvahu dokonať 
zvrátené dielo 
evidentne nemá.

03
118

02
17
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Stupeň civilizovanosti krajiny sa 
posudzuje podľa toho, ako sa vie 
postarať o svojich najslabších. K naj-
slabším obyvateľom nepochybne 
patria starí ľudia. Či už pre svoju 
nevládnosť, chorobnosť, ale, žiaľ, aj 
chudobu, opustenosť a  veľkú citovú 
zraniteľnosť. Napriek všetkej svojej 
slabosti je v  nich však obrovský re-
zervoár múdrosti a skúsenosti. A ten 
by sme si mali vážiť ako drahocenný 
poklad nášho národa. 

V  tomto duchu bol zorganizova-
ný v Trnave veľmi užitočný seminár 
s  názvom Zneužívanie a  násilie na 
starších, kde som na moje potešenie 
stretla práve mladších účastníkov. 
To, čo tam zaznelo bolo šokujúce 
a zároveň povzbudzujúce zmeniť túto 
krutú situáciu. Predstaviteľka Fóra 
pre pomoc starším rozprávala neuve-
riteľné osudy. Rodinní príslušníci dr-
žali rok svojho dedka na chodbe. Ni-
kam nevychádzal von, nemal denné 
osvetlenie, bol zanedbaný po stránke 
hygieny a stravovania. Našťastie su-
sedia na to po roku upozornili. Iný 
príbeh hovoril o tom, ako starí rodi-
čia museli bývať v aute, lebo syn ich 
obral o majetky. Alebo rodina zavrela 
starého pána do pivnice, kým nepod-
píše darovaciu zmluvu. Tieto prípady 
sú vhodnými námetmi na oscarové 
filmy.

Násilie na starých ľuďoch sa 
stupňuje úmerne k  rastu majetkov 

po 89 ŕoku, zaznelo na seminári. Je 
naozaj nevyhnutné venovať pozor-
nosť tomuto novodobému fenoménu. 
A nielen legislatívne a  sociálne, ale 
aj eticky. O svoju imobilnú mamu sa 
starám už ôsmy rok. Priznávam, že to 
nie je jednoduché. Najmä ak je človek 
ešte plne zainteresovaný v  pracov-
nom a  rodinnom živote. Nastávajú 
aj kritické situácie. Starý človek sa 
mení, kontrolné mechanizmy (teles-
né i duševné) mu zlyhávajú. Osobná 
trpezlivosť a  neustále obnovovanie 
etického postoja je priam nevyhnut-
né. Ide o človeka s rovnakou dôstoj-
nosťou, akú mám ja. Toto je to naj-
podstatnejšie si treba opakovať ako 
mantru. Ináč sa pri opatere takéhoto 
krehkého starého človeka môže všet-
ko postupne zosunúť a  skončiť tam, 
kde popisované príbehy. Skrytá euta-
názia napriek neligitímnosti sa stane 
realitou.

Ďakujme za ľudí, ktorí sa ešte 
venujú ochrane práv a  dôstojnosti 
starého človeka. Ďakujme za všet-
kých trpezlivých, ktorí sa o  svojich 
starkých starajú s láskou a s nasade-
ním. Ďakujme za ľudí, ktorí učia mla-
dých etickým zásadám a dávajú im aj 
osobný príklad života. Keď raz budú 
oni ako starší stáť pred náročnou voľ-
bou, verím, že u nich zvíťazí hodnota 
osoby nad vlastníctvom vecí.

O hodnote osoby

» Mária Raučinová, Fórum života

„Začiatkom januára sme ako zástup-
covia viac ako 50 organizácií listom 
požiadali premiéra Petra Pellegriniho 
o stretnutie a ponúkli sme pomocnú 
ruku. Reagovali sme na ním otvorenú 
tému demografického problému Slo-
venska, nízkej pôrodnosti a potreby 
realizácie rodinnej politiky, ktoré spo-
menul vo svojom novoročnom prího-
vore ako prvú z dlhodobých výziev Slo-
venska,“ onformoval Tomáš Kováčik, 
predseda Asociácie za život a rodinu.

Pro-rodinných opatrení je možné 
navrhovať veľké množstvo, Asociácia 
informovala premiéra, že na nich bude 
rada participovať v  nasledovných ob-
lastiach:
- rodinná politika zameraná na pozitív-
nu zmenu atmosféry v spoločnosti voči 
deťom, rodine, manželstvu,
- funkčné pro-rodinné štátne inštitúcie,
- na všetkých úrovniach praktická ro-
dinná politika, ktorej podstatou je po-
silnenie sebestačnosti a samostatnosti 
zodpovedných rodín, aby mohli reali-
zovať svoju túžbu mať viac detí.

Úrad vlády Asociáciu listom infor-
moval, že presúva jej požiadavku na 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a 
rodiny SR.

V utorok 22.1.2019 bola tlačová be-
seda premiéra Pellegriniho a ministra 
Richtera, na ktorej hovorili aj o potrebe 
realizácie rodinnej politiky a riešenia 

demografického problému.
„Zistili sme, že na tlačovej besede 

premiéra Pellegriniho a ministra rodi-
ny Richtera boli znovu spomínané pro-
tirodinné opatrenia, ako napríklad tzv. 
flexibilný rodičovský príspevok, ktorý 
bude motivovať matky odchádzať od 
najmenších detí a dávať ich do jaslí.

Keďže sú tieto opatrenia chybne 
prezentované ako pro-rodinné, opäť 
žiadame premiéra Petra Pellegriniho 
o stretnutie. Toto opatrenie je pre nás 
neakceptovateľné a chceme pánovi 
premiérovi vysvetliť, že najlepší zá-
ujem najmenších detí je ich mama a 
nie jasle,“ povedal Patrik Daniška z 
Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú 
politiku.

EU a v roku 2100 budeme mať len 3.7 
milióna obyvateľov. Sme presvedčení, 
že zvlášť v období ekonomického rastu 
nemôže byť zamestnanosť a ekonomi-
ka stavaná nad to najzákladnejšie, nad 
rodinu a najlepší záujem dieťaťa, kto-
rým je starostlivosť mamy. Žiadame, 
aby príslušné inštitúcie systematicky 
pracovali na opatreniach, ktoré pomô-
žu stabilite rodiny, zvýšeniu pôrod-
nosti, podpore rodín, podpore matiek 
v osobnej starostlivosti o deti do troch 
rokov a opätovne im podávame pomoc-
nú ruku,“ pripomína Tomáš Kováčik.

Pro-rodinné organizácie žiadajú 
premiéra o stretnutie

» Zdroj: Asociácia za život a rodinu

Nedávno som hovoril s mojim kama-
rátom lekárom, ktorý už 20 rokov žije v 
USA. 

Kamarát mi povedal, že USA dospe-
li do takého stavu, že 17-ročný chlapec 
na strednej škole išiel na dievčenské 
záchody a keď ho učiteľka zastavila, 
tak povedal, že „dnes sa cítim ako diev-
ča“. Učiteľka ho musela pustiť a diev-
čatá sa cítili zle. Takýchto prípadov je v 
USA početne.

 Keď som sa zamyslel ako to je na 
Slovensku, tak myslím, že smerujeme 
k tomu istému. V médiach bežne počú-
vame pojmy ako sú homosexuál (muž 
s mužom), bisexuál (muž s mužom a 
niekedy aj so ženou), transexuál (muž, 
ktorý sa cíti byť ženou), lesbička (žena 
so ženou)…

Čo to všetko znamená? Že naša 
kresťanská kultúra, kde základ tvo-
rí tradičná rodina (muž=otec + žena=-
matka + deti, ale nie rodič1=muž+ro-
dič2=muž + deti alebo čokoľvek iné), 
sa pomaly, ale isto vytráca z našho 
života. Má to na svedomí aktuálna 
politika (napr.Istanbulský dohovor, 
kde namiesto muž/žena v občianskom 
preukaze budeme mať na výber muž/
žena/transexuál/iné), kde politici typu 
Andrej Kiska alebo strana SAS (zakla-
dateľ je aktuálny kandidát na preziden-
ta Robert Mistrík), otvorene podporuju 

LGBT (Lesbicka, Gay = homosexual, 
Bisexual, Transexual) komunitu. 

Ja osobne nie som proti homose-
xuálom. Mám niekoľko známych, ktorí 
sú homosexuáli. Títo ľudia však nema-
jú potrebu chodiť polonahí po uliciach 
na akomsi pochode homosexuálov, 
provokatívne sa na verejnosti olizovať, 
ani vyzývavo obliekať. Aj podľa nich je 
celá LGBT komunita tlačená skôr po-
litikmi ako nimi. Homosexuáli chcú 
byť v kľude, aby ich nikto neobťažoval 
a neodsudzoval. To isté chceme všetci 
heterosexuáli (muž+žena). Nechodíme 
na hetero pochody, neobliekame sa 
sexisticky, neolizujeme sa vyzývavo s 
partnerkami na uliciach. Necháme si 
intímne hrátky na doma. Zhrniem to, 
keď budem prezident, do troch dní 
vypoviem Istanbulský dohovor a na 
Slovensku ostane v občiankom pre-
ukaze iba muž alebo žena.

Milí spoluobčania, otvorme oči.

HARABIN: Kam to speje?  
ISTANBULSKÝ dohovor

JUDr. Štefan Harabin
občianský kandidát 

na prezidenta SR
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Milí priatelia, dnes vám poviem dva 
príbehy o Slovensku.

Príbeh prvý. Nedávno som si prečítal, 
že prezidentský kandidát Smeru Maroš 
Šefčovič „bol šokovaný“, keď zistil, že 
rakúska vláda chce osekať rodinné prí-
davky pre cudzincov, ktorí v Rakúsku 
pracujú, ale ich rodina tam nežije. Toto 
opatrenie sa dotkne asi 30-tisíc detí zo 
Slovenska - najmä matiek, ktoré tam pra-
cujú ako opatrovateľky. 

Za seba hovorím: súhlasím - je správ-
ne bojovať za práva Slovákov v Rakúsku. 
Zároveň ale treba nahlas povedať, že keby 
pán Šefčovič posledných 15 rokov žil na 
Slovensku, bol by ešte šokovanejší, aké 
nízke rodinné prídavky sú u nás. Pretože 
kým v Rakúsku sú prídavky štedré (od 114 
do 165 eur), na Slovensku je celá suma ro-
dinných prídavkov na dieťa iba 24 eur! A 
táto suma je vizitkou troch vlád Roberta 
Fica, ktorý Šefčoviča do prezidentských 
volieb nominoval. Keby to bolo viac, ur-
čite by od nás do Rakúska nemuselo za 
prácou dochádzať tak veľa ľudí...

Príbeh druhý. Európska komisia po-
hrozila Slovensku žalobou, ak do dvoch 
mesiacov neprestaneme s masívnym vý-
rubom lesov. Je škandál, že až európske 
inštitúcie musia nútiť slovenskú vládu, 
aby konečne zastavila toto barbarstvo. 
Ničíme si to najkrajšie, čo máme, robí-
me veci, ktoré sa nedajú vrátiť späť. Žiaľ, 
ochrana životného prostredia je pre na-
šich politikov okrajovou témou. V mojom 

prezidentskom programe je táto vážna 
téma jednou z priorít. 

Nehovorím, že všetko na Slovensku 
je zlé – naopak: Slovensko sa pohlo. Sme 
ďalej ako pred desiatimi rokmi, a inde ako 
pred rokom. No ak si budeme dobrovoľne 
týmto tempom drancovať naše lesy a ničiť 
si našu krásnu prírodu, naše deti nám to 
neodpustia. A kým z našej krajiny budú 
musieť utekať do sveta za prácou nielen ši-
kovní mladí ľudia bez záväzkov, ale dokon-
ca aj matky s deťmi, tak je to jasný signál, 
že niečo veľmi dôležité u nás nefunguje. 

Kandidujem na prezidenta, pretože 
chcem pomôcť zlepšiť život na Slovensku.  
Ako prezident budem vyžadovať, aby sa 
politici prestali hádať a riešili skutočné 
problémy našej krajiny. Budem tlačiť na 
zodpovedných, keď svoje povinnosti 
zanedbávajú - pretože ľudia chcú vidieť 
výsledky. 

Pre mňa budete vždy na prvom 
mieste vy.

DVA PRÍBEHY O JEDNEJ KRAJINE

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SR
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Most medzi Holíčom a Hodonínom 
prejde v roku 2019 rekonštrukciou. 
Informovala o tom vedúca oddelenia 
výstavby a životného prostredie Mest-
ského úradu v Holíči Alena Machová.

Koncom roka 2018 sa stretli na pra-
covnom stretnutí zástupcovia mesta 
a Slovenskej správy ciest (SSC) vo veci 
komplexnej opravy cestného mosta na 
štátnej ceste I/51 nachádzajúceho sa 
za odbočkou na holíčske letisko, smer 
Hodonín. 

Stav mosta nad riekou Morava je 
vykazovaný od roku 2011 ako zlý, v 
tomto roku však dôjde po viacerých 
odkladoch k jeho rekonštrukcii. „Na 
stretnutí bolo skonštatované, že pri 
súčasnom technickom stave mosta je 
najlepším riešením výmena jeho nos-
nej konštrukcie naraz, pri ktorej bude 
zabezpečená kvalita požadovaných 
parametrov, bezproblémová údržba 
a dlhodobá životnosť mosta,“ uviedla 
Machová.

Minimálna doba nevyhnutná na 
úplné uzavretie cesty I/51 medzi Ho-
líčom a Hodonínom je odhadovaná 
na tri až štyri mesiace s navrhovanou 
obchádzkovou trasou cez Skalicu a Su-
doměřice do Hodonína. Časový harmo-
nogram prác na rekonštrukcii mosta a 
uzávery cesty na nevyhnutný čas má 
predložiť zhotoviteľ stavby investorovi 
na odsúhlasenie vo februári.

„Zástupca investora a projektanta 
preveria možnosť zabezpečenia a fi-
nancovania autobusovej dopravy po-
čas rekonštrukcie mosta po obchádz-
kovej trase. Česká strana zabezpečí 
autobusové spojenie z Hodonína po Su-
doměřice v ČR, prípadne až po Skalicu 
a Holíč. Slovenská strana zabezpečí au-
tobusové spojenie z Holíča po Skalicu, 
prípadne až po Sudoměřice,“ doplnila 
Machová.

Most medzi Holíčom a Hodonínom 
prejde rekonštrukciou 

» tasr

Fakultná nemocnica s poliklini-
kou (FNsP) v Skalici zavedie nový 
rezervačný systém. TASR o tom in-
formovala riaditeľka FNsP Renáta 
Kormanová.

V nemocnici doteraz neexistova-
la možnosť, aby si pacienti mohli 
rezervovať termín u lekára. „Vní-
mame to ako náš hendikep, keďže 
v okolitých zariadeniach už takáto 
možnosť je a pacienti to od nás vyža-
dujú,“ uviedla.

Nemocnica začala vytvorením 
projektu. V prvej fáze vzniklo we-
bové rozhranie, kde sa budú môcť 
pacienti identifikovať a prihlásiť. 
„Na ňom si budú môcť vybrať z po-
núkaných možností voľné termíny 
v jednotlivých ambulanciách. Pre 
ľudí, ktorí nepoužívajú web, zriaďu-
jeme klientske centrum, kde budú 
sedieť dve zamestnankyne nemoc-
nice, ktoré sprostredkujú rezerváciu 
v systéme. Treťou možnosťou je tele-

fonická forma rezervácie,“ doplnila 
riaditeľka skalickej nemocnice.

Pri manažmente pacienta vychá-
dzali na Záhorí z nastavení, aké fun-
gujú v iných nemocniciach. „Ako 
príklad uvediem Malacky. Objedna-
nie bude spoplatnené vo výške jed-
ného eura. Objednávky sa netýkajú 
urgentných stavov, odberov krvi a 
podobne. Sú určené na plánované 
poskytnutie zdravotnej starostli-
vosti vo vybraných ambulanciách,“ 
spresnila Kormanová.

Rezervačný systém vstúpi do pre-
vádzky 30. marca. V prvej fáze bude 
do systému zapojených desať am-
bulancií, ide napríklad o gynekolo-
gickú, hematologickú, chirurgickú, 
kardiologickú či ortopedickú ambu-
lanciu, ďalšie sa pridajú postupne.

Nemocnica v Skalici
zavedie rezervačný systém   

» tasr
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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

Mesto Skalica získalo nenávratný 
finančný príspevok (NFP) vo výške 
167.083,10 eura, ktorý je určený pre 
Základnú školu (ZŠ) Strážnická. 
TASR o tom informoval Miroslav 
Minďáš zo sekretariátu primátora, 
viceprimátora a prednostu mesta 
Skalica.

Za mesto podpísal zmluvu ešte 
bývalý primátor Ľudovít Barát. 
„Predpokladané spolufinancova-
nie mesta je vo výške 8793,85 eura, 
celkové predpokladané náklady 
projektu sú 175.876,95 eura. Ide o 
predpokladané výdavky zo žiados-
ti, projekt ešte nebol vysúťažený,“ 
uviedol zamestnanec mesta.

Podľa projektu mesto získané 
financie využije na obnovu odbor-
ných učební fyziky, biochémie, in-
formatiky a polytechnickej učebne. 
Okrem toho sa z NFP nakúpi interié-

rové vybavenie, didaktické pomôc-
ky, obnovia sa podlahy a vybavenie 
knižnice vrátane obnovy knižničné-
ho fondu. Termín realizácie projektu 
je naplánovaný v mesiacoch máj až 
august 2019.

Na poslednom mestskom zastupi-
teľstve poslanci schválili odkúpenie 
budovy ZŠ Strážnická za približne 
1,1 milióna eur od leasingovej spo-
ločnosti, ktorá v súčasnosti budo-
vu s pozemkami vlastní. Hlavným 
dôvodom snahy získať budovu ško-
ly do vlastníctva bol fakt, že si na 
školu mesto nemôže žiadať dotácie. 
Napriek tomu bola škola s týmto pro-
jektom úspešná. „Ide o projekt týka-
júci sa interiérového vybavenia, nie 
obnovy budovy,“ vysvetlil pre TASR 
Minďáš.

Mesto Skalica získalo NFP
na Základnú školu Strážnická
vo výške 167.000 eur

» tasr

20.1. až 25.1.2019 sa žiaci prvého a 
druhého ročníka Strednej odbornej 
školy J. Čabelku  Holíč zúčastnili ly-
žiarskeho výcviku na Malinô Brdo 
pri Ružomberku. 

Pod dozorom Ing. J. Pavlíka a Mgr. 
R. Srnca sme si užili veľa zábavy, či 
už na svahu alebo v hoteli. Každý 
večer sa nám postarali o zaujíma-
vý program. Mali sme aj návštevu 
miestnych horolezcov, ktorí nám 

pustili video ako správne lyžovať, čo 
robiť pri zranení a ako podať v prípa-
de núdze prvú pomoc. 

Na záver večera sme sa rozprá-
vali o ich cestách na rôzne vrcholy. 
O program na iné večery sa nám 
postarali učitelia a žiačky druhého 
ročníka. Odchádzali sme veľmi spo-
kojní a plní očakávaní, že aj na ďalší 
rok si užijeme toľko zábavy.

Čabelkovci na lyžiach     

» Sabína Ščúryová
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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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GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica
prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozície:

• obsluha polygra�ckého stroja
• vodič motorových vozíkov
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

36
-0

00
7

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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PRIJMEME

predavačku
do predajne v Kútoch

čašníčku
do hostinca v Kútoch,

Kuklove, Čároch

0908 979 377

0905 915 033, 0908 979 377

Inzerát, ktorý predáva

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

na roznos novín počas víkendov na dohodu

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

• 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

hľadá KOLPORTÉROV
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Hľadáme operátorov na montáž kotlov:

•	 nástup	možný	ihneď
•	 ľahká	práca	pre	ženy	aj	mužov
•	 práca	na	dobu	neurčitú
•	 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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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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JHP stav ponúka prácu

Info: jhpstav@gmail.com, 0908 740 953

ZAUČENIE ZABEZPEČÍME, VOD. PREUKAZ SK. B, E
NUTNÝ, MZDA: 1000 € + DOHODA

OBSLUHA HADICOVEJ
BETÓNPUMPY
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Farma OÁZA prijme do TPP

krmiča / krmičku
Podmienky: vodičský preukaz skupiny B,
prax v obore, kladný vzťah k zvieratám. 

Práca sa nachádza v Radimove, okr. Skalica.
0905 383 125
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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

0905 915 033

INZERCIA
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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 
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ELEKTRIKÁR
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pre dlhodobú prácu do Nemecka
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info@konstrukter.sk
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Do prevádzky bistra
2POTs v Skalici na

Potočnej ulici, hľadáme
kolegyňu/gu na plný
pracovný úväzok 

v pracovnom týždni,
ktorý nám zabezpečí

predaj našich výborných
produktov a vypomôže

v kuchyni.
Prosím volajte tel. 0905 851 741, 

alebo napíšte nám na 
svalovic@yahoo.com
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KĽÚČOVÁ
SLUŽBA

VLOŽKY, 
ZÁMKY

ZRKADLÁ 
NA MIERU

RÁMOVANIE 
OBRAZOV

SCHRÁNKY, 
TREZORY

Mazúrová 9, Skalica
(oproti Grafobalu)
Tel.: 0918 586 322


