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Týždenne do 31 000 domácností

Hádam mi nechcete povedať...

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

dvere ROCO

139,-

144,-

NOVÉ OBĽÚBENÉ
KOLEKCIE PODLÁH
OPÄŤ V AKCII

HOLÍČ, KÁTOVSKÁ 1138 • www.prodomis.sk
0917 423 259 • prodomis@prodomis.sk

63-0032

ŠIROKÁ PALETA FAREBNÝCH PREVEDENÍ DVERÍ

VÝROBA
A PREDAJ

0918 645 802
0907 784 324

41-0015

PALIVOVÉHO
DREVA
HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, KOKS,
ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY

dvere PRESTON

dvere UNO

119,-

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

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov
0907 211 797

41-0011

0905 915 033

DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA

63-0016

INZERCIA

zov mlčať, nemyslieť, neprezentovať
svoje názory. Nech si nositelia tohoto
moderného trendu v našej spoločnosti
myslia čokoľvek. Sú presne tak isto nedemokratickí, ako všetky javy, ktoré –
zdá sa – iba zdanlivo nahlas kritizujú.
Iba bažia po moci.
Aj oni chcú, raz, k zdrojom. Veď
prečo nie? Moc ako moc, hlavne nech
je naša. Na toto treba myslieť vždy, keď
vy sami volíte, komu zveríme do rúk
náš štát, poslanecké lavice v Bruseli
či prezidentský palác. Ak vám politik
cez médiá odkáže „prečo si myslíte, že
sa s vami chcem rozprávať“, potom sa
treba vážne zamyslieť nad tým, kde v
rebríčku vlastných „hodnôt“ má asi
vás – občanov. Ak vám politici tvrdia,
že dva a dva je sedem a dokonca si
to aj odhlasujú, opäť je najvyšší čas
zamyslieť sa. A v budúcnosti? Určite
nedávajte zelenú tým, ktorí poučujú a karhajú, či
dokonca účelovo prekrúcajú fakty, ale predovšetkým tým, ktorí počúvajú.
Vás, nás, mňa.
Pekný týždeň!

16-0063

Ale áno, chcem. O tom nepochybujte! Pretože každý má právo povedať si
to, čo chce, ak to neodporuje elementárnym zásadám mravnosti, medziľudských vzťahov a zákonnosti. Srdečný pozdrav, vážení čitatelia! Dnes
by som vás rád povzbudil v tom, že aj
keď snaha mnohých okolo nás je nás
umlčať, nedajte sa. Nie, vôbec nejde o
politiku, ani o politické strany či ich
protagonistov. Umlčiavanie či snaha
oň sa nám zo sociálnych sietí prenáša
do nášho bežného života. Koľkí z tých,
s ktorými bežne komunikujete, nestoja o váš názor, o to, ako vy vnímate
svoj i tento náš svet a potrebujú vás iba
na počúvanie samých seba?
„Hádam nechcete povedať“,
„hádam nechcete tvrdiť“, „hádam
si nemyslíte“. Ale áno, je to presne
tak. Chceme povedať, chceme tvrdiť,
myslíme si. Veď sme mysliace bytosti,
nie nerozmýšľajúca masa. Pozor na
„demokratov“, ktorí takto reagujú na
vami vyslovené myšlienky. Oni to totiž
demokrati vôbec nie sú. Majú k nim asi
tak ďaleko, ako Budha do Mekky. Naša
spoločnosť potrebuje demokraciu ako
soľ, nič viac jej tak nikdy nechýbalo,
ako demokracia ako taká. Lenže demokracia nesmie mať podobu príka-

OBCHODNÉ CENTRUM
ochranných pracovných prostriedkov
Senica, Kolónia 1483/80
0

cena:

Tel.: 034/651 77 35, 0903 410
0 378

3€
1 kus

• PRACOVNÉ I VOĽNOČASOVÉ ODEVY,

NOSNICE

OBUV, RUKAVICE
• OCHRANNÉ OKULIARE A PRILBY

• RESPIRÁTORY A CHRÁNIČE SLUCHU
• HYGIENA
• POTREBY PRE PRÁCU VO VÝŠKACH
• A VŠETOK OSTATNÝ TOVAR PRE OOPP

JAHŇATÁ

Kŕmne zmesi

Otvorené: Po - Pia: 8.00 - 16.30, So: 9.00 - 12.00
00
Pozrite si našu ponuku na

50 €
1 kus

0940 601 904 • Senica

www.cammino.sk
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cena:

1

41-0030

Prijímame objednávky
na jahňatá

2
POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Erika Herzáňová
0905 915 033
Silvia Lukúvková
0908 979 377
Distribúcia:
Silvia Lukúvková
0908 979 377
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (27 000 domácností)
Každý týždeň: v Senici, Skalici,
Holíči, Jablonici, Radošovciach,
Mokrom Háji, Vrádišti, Prietržke, Trnovci, Kopčanoch, Pop.
Močidlanoch, Dubovciach, Kunove, 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, Rybky, Koválovec, Smrdáky, Častkov,
Hlboké, Cerová, Prievaly, Šajdíkove Humence, Dojč, Rohov, Koválov a Lieskové

» Veronika Remišová

predsedníčka poslaneckého klubu OĽANO

VÝROBA - PREDAJ
sadeníc vinnej
révy, stolové
i muštové odrody
Ceny od 1,60 € / ks
vin-ovo@vin-ovo.sk
0940 812 831
0911 244 796

36-0027

rovnako.
Vládna koalícia ma eminentný
záujem, aby ústavný súd obsadila
svojimi nominantami. Smer chce teplé miesto pre R. Fica, no ten nemá potrebnú právnickú prax, ako stanovuje
zákon. Fico bol dlhé roky premiérom,
no premiér nie je právnické povolanie a
môže ním byť aj človek bez právnického vzdelania. Premiér je v prvom rade
riadiaca funkcia. Keď Robert Fico vyhlásil, že diaľnica do Košíc bude v roku
2010 a nakoniec nebude ani v roku
2030, nie je to právnický problém, je to
otázka riadenia a odborných schopností členov vlády.
Vládna koalícia robí obštrukcie
a chce znefunkčniť
ústavný súd, aby si
tam mohla dosadiť svojich ľudí. No
ústavný súd má byť
nezávislý a chrániť
práva občanov. Nesmie byť predĺženou rukou
politikov.

NOVÉ LEPŠIE PÔŽIČKY

až do 10000 €
0915 646 327

63-0029

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Ústavný súd
môže napomáhať
spravodlivosti,
no môže ju aj blokovať. Rozhodol aj
v kauze Gorila, že
nahrávky z nej sa
nemôžu použiť, a že treba chrániť práva
ľudí, ktorí podľa spisu spriadali obrovské korupčné schémy. Toto rozhodnutie
mimoriadne sťažilo prácu vyšetrovateľov. Ústavný súd takisto rozhodoval aj o
zákone o preukazovaní pôvodu majetku a kvôli rozhodnutiu ústavného súdu
sa tento zákon do dnešného dňa nedá
uplatňovať. Preto je dôležité zvoliť odborne zdatných a bezúhonných kandidátov za sudcov ústavného súdu.
Proces výberu ústavných sudcov bol nespravodlivý a neférový.
Kandidáti mali podať prihlášky aj so
všetkými dokumentmi do 7.1. Všetci
tak urobili, iba Robert Fico musel dokumenty dodatočne dopĺňať. To však nie
je férový prístup, predsa keď sa bežní
ľudia hlásia napríklad do zamestnania
a neodovzdajú kompletnú prihlášku,
nikto sa s nimi nebaví. Spravodlivosť
a pravidlá teda neplatia pre každého

Predaj hydiny
na ďalší chov

Senica

Čáčovská cesta 5315/125

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

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!

41-0013

Potočná 16
SKALICA
skalicko@regionpress.sk

63-0031

Redakcia:

Ústavný súd nesmie byť
predĺženou rukou politikov

031180217

SENICKO-SKALICKO

Holíč, Bratislavská ul., tel. 0915 253 570
(býv. roľnícke družstvo - sídlia tu firmy Píla, Kovošrot,
Pneuservis - na konci Holíča vľavo, smer Kopčany)

Skalica
Holíè

pon - pia 8:30 - 16:00 h, so 8:00 - 12:00 h

Senica
Borský Mikuláš

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
27.000
38.000
52.000
45.500
18.000

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

SADBOVÉ ZEMIAKY

• IMPALA - veľmi skoré, varný typ B.
• MAGDA - veľmi skoré, varný typ B.
• ROSARA - veľmi skoré, varný typ BA.
• COLETTE - veľmi skoré, varný typ BA.

CENA:

Balenie
25 kg
10 kg

Cena za 1 kg
0,72 €
0,80 €

• MARABEL - poloskoré, varný typ BA.
• DALI - poloskoré, varný typ BA.
• PRINCESS - poloskoré, varný typ AB.
• AGRIA - neskoré, varný typ B.

Cena za balenie
18 € / 25 kg
8 € / 10 kg

CIBUĽKA SADZAČKA
• VŠETANA: 1 kg / 2 €
• ŠTUTGARTSKÁ: 1 kg / 2 €
• ČERVENÁ CSARDAS: 1 kg / 2,50 €
• PŠENICA: 100 kg / 22 €
• JAČMEŇ: 100 kg / 20 €
• SLNEČNICA ČIERNA: 40 kg / 20 €
• SLNEČNICA ČIERNA: 10 kg / 7 €
• SLNEČNICA PÁSIKAVÁ: 40 kg / 24 €
• SLNEČNICA PÁSIKAVÁ: 10 kg / 7 €
• PROSO ŽLTÉ: 50 kg / 25 €
• PROSO ŽLTÉ: 10 kg / 6 €
• MAK KONZUMNÝ: 1 kg / 5 €
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RÔZNE DRUHY
OSÍV ZELENINY
GRANULE PRE
KRÁLIKOV
25 kg / 12 €
10 kg / 5,40 €
KRMNÁ ZMES
PRE NOSNICE
25 kg / 12 €
10 kg / 5,40 €

2

Ďalej ponúkame: umelé
hnojivá, substráty a náradie
do záhrady. Pri odbere tovaru
nad 50 € dovoz tovaru zdarma
po telefonickom rozhovore.

41-0036

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

3
ZDRAVIE, BÝVANIE, SLUŽBY

VSTAVANÉ
SKRINE
ZĽAVA -30%

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

PRIJÍMA
NOVÝCH
PACIENTOV

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

NA VSTUPNÉ VYŠETRENIE
SA MÔŽETE OBJEDNAT

0944 716 337

0918 884 026

41-0010

work.byvanie@gmail.com

€

Murárske práce
0904 259 971

Sme plátci
DPH

• kompletné rekonštrukcie
domov a bytov
• sadrokartonárske práce
• zatepľovacie práce
• ploty, zámková dlažba

SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

Miriam Mesárošová

Pink Nails

FO typ A, B a právnických osôb

§

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

Senica | 0911 521 767

Pozývame žiakov
základných škôl,
rodičov a priateľov
školy na

41-0028

gélové nechty

MZDY, PERSONALISTIKA

41-0034

TELEFONICKY NA ÈÍSLE

63-0008

Work

ZUBNÁ AMBULANCIA
MDDR. BORISA VRAŇÁKA

63-0022

Vstavané skrine Ondrúš

63-0007

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

SENICA

Deň otvorených dverí
v Strednej odbornej škole
strojníckej v Skalici
dňa 22. februára 2019
v čase od 8.30 do 14.30 hod.

GARÁŽOVÉ BRÁNY A

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

VJAZDOVÁ TECHNIKA
Imitácie dreva v nástreku
- koniec zlúpaným fóliám

Tešíme sa na Vašu návštevu!

0905 478 303
Vally 9, Skalica
www.bomont.sk

www.sosskalica.edupage.org
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41-0033

správny pomer kvality a ceny od roku 1998

63-0023

SOŠS Skalica
Ul. pplk. Pľjušťa 29
909 01 Skalica

4
DOBRE VEDIEŤ / BÝVANIE

04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM
» Prenajmem krásny prerobený jednoizbový byt na
sidl.SNP v Skalici, na 2.posch. Byt je zariadený. Bližšie info na.Tel. 0905394446
» Prenajmem jednoizbový
byt s rozlohou 48 metrov2
/ spálňa, kuchyňa s obývačkou, kúpeľňa/na Pivovarskej ulici v Skalici, byt
je určený maximálne pre
dve osoby, bez domácich
zvieratiek. Byt je zariadený.
Cena nájmu 320 €, vrátane
energií. Zábezpeka je jeden
mesiac.Volať pondelok až
piatok od 9 do 15 hod.Tel.
0903226790
» Vezmem do prenájmu do
rod. domu 1 - 2 os. solventné bezdetné. Byt je zariadený a má samostatný vchod.
Skalica.Tel. 0905166418
05 DOMY / predaj
R05_DOMY_PREDAJ
06 POZEMKY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ
07 REALITY / iné
R07_REALITY_INE
» Predám záhradku 5á v
Skalici, Darmovise, s drevenou chatkou, vinohradom,
ovocnými stromkami, cena
8000 €.Tel. 0949410470
08 STAVBA
R08_STAVBA
» Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku.Tel. 0905925991

41-0021

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

ZĽAVAEZ

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

» Miško Scheibenreif

Strojové omietky
Obklady, dlažby
Rekonštrukcie
domov a bytov
Murárske
práce
Bytové
jadrá
0905 528 754

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk

žalúzie · siete · rolety · roletky
· okná · dvere · zasklenie
balkónov · zimné záhrady
ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY
0903 526 876 | 0910 114 407
PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

INZERCIA

0908 979 377

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

ZIMNÁ AKCIA

Najnižšie ceny na okná a dvere Garážové brány
Zľavy na novostavby Vonkajšie žalúzie
Rolety

10 ZÁHRADA AA ZVERINEC
ZVERINEC
R10_ZAHRADA
» Predám ošípané.Tel.
0915284292
» Predám kvalitný jablčný
kvas 370L, volať po 20 hod..
Tel. 0902132709
» Predám kukuricu 20 q.Tel.
0903572514
» Predám kozie mlieko a
ročnú dojnú kozu. Pop.Močidľany.Tel. 0950545208
Návod nájdete na strane 6 dolu.

komínov

ER

09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST

Chcete si podať inzerát?

Frézovanie

15-0004

03 BYTY / predaj
R03_BYTY_PREDAJ

dlhej zime je upratanie domácnosti
zdravé nielen v boji proti mikroorganizmom, ale pomáha usporiadať
si myšlienky a naštartuje tvorivé
myslenie.
Kreativite sa medze nekladú
a aj nudnú povinnosť vieme zmeniť
na zábavu pre celú rodinu, čím si ju
zmeníme na skvelý zážitok a zábavu. Ovocie a zelenina sú jednoznačným pomocníkom. Jablká, pomaranče, kapusta, rajčiny či cvikla sú
skvelým zdrojom vitamínu C. Dobijú
nám chýbajúce zásoby vitamínov
a osviežia, samozrejme, s mierou.
Takisto výdatné horúce polievky
pomáhajú pri vyčerpanosti a navracajú telu silu. Nezabúdajme aj na slnečnicové semienka, ryby či pečeň,
ktoré sú zdrojom vitamínu D. Dôležitý je aj dostatočný príjem tekutín,
na ktorý počas zimného obdobia
prirodzene zabúdame. Nepodceňujte teda príznaky jarnej únavy a dajte
svojmu telu aj mysli
priestor na aktívnu
regeneráciu. Usmievajte sa a tešte sa zo
slnečných dní. Veľa
zdravia,
pohody
a zážitkov Vám prajem.

63-0002

02 AUTO-MOTO / iné
R02_AUTO_MOTO_INE
» Kúpim malý nákladný
príves na bantamoch. Volať
po 15h.Tel. 0346644875
» Predám pneu 11,2-24
výška dezénu 1,5cm.Tel.
0948509556
» ČZ 175, JAWA 250, 350, PIONIER, STADION, MUSTANG,
SIMSON. Kúpim tieto motorky.Tel. 0915215406

Dlhé zimné večery sa pomaly, ale
isto chýlia ku koncu. Dni sa predlžujú a sú čoraz viac krajšie vďaka slnečným lúčom. Ľudské telo vždy začiatkom jarného obdobia prirodzene
reaguje na tieto zmeny počasia.
Mnoho ľudí pociťuje únavu či
menšiu pracovnú výkonnosť ako
obvykle. Našťastie ide len o dočasné
nepohodlie, ktoré vieme prekonať
rýchlejšie jednoduchými trikmi.
Proti jarnej únave vieme zabojovať
prirodzene vyhrievaním sa na prvých jarných slnečných lúčoch. Ideálne počas obednej alebo pracovnej
prestávky, či lyžovačky, aspoň 20
minút. Takto dodáme telu potrebnú
chýbajúcu dávku vitamínu D prirodzenou cestou, čo náš organizmus
veľmi ocení. Budeme mať lepšiu náladu vďaka aktivovaniu „hormónu
šťastia“ serotonínu.
Ďalším výborným pomocníkom je pohyb na čerstvom vzduchu.
Ranná chôdza do práce, víkendový
výlet na lyžovačku alebo turistika
v horách nielen okysličia mozog
a tkanivá, ale rovnako tak prinesú
aktívny oddych a regeneráciu mysle.
Samozrejme, treba myslieť na vhodné oblečenie, aby sme organizmus
na zubatom slniečku nepodchladili
a neprechladli sme. Bojovať s vyčerpanosťou môžeme aj zmenou
denného stereotypu. Jarné upratovanie má svoj praktický význam. Po

Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
www.abc-okna.sk Markízy
okna@hotel-san.sk
holic@abc-okna.sk

tel.: 034/668 33 87 kl. 66, 0903 761 642
0948 344 401, 0911 761 642

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)
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41-0009

01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ

Jarná únava

41-0007

Občianska
riadková
inzercia

5
PRÁVNIK RADÍ / BÝVANIE
Ručenie ako zabezpečovací inštitút
viacero ručiteľov súčasne. Pri dojednávaní ručenia si je potrebné uvedomiť,
že ručiteľský záväzok ručiteľa plniť za
dlžníka v prípade, ak ten svoj dlh neplní, sa viaže nie na osobu dlžníka, ale
na pohľadávku veriteľa ako takú. To
znamená, že v prípade smrti dlžníka
pohľadávka a tým pádom ani ručenie
vo všeobecnosti nezaniká. Ručením sa
v praxi najčastejšie zabezpečuje peňažná pohľadávka, t.j. peňažná suma, ale
nemenej častým predmetom ručenia
sú aj nepeňažné pohľadávky.
Tieto však môžu byť predmetom
ručenia len vtedy, ak ide o zastupiteľné
plnenie, t.j. také, ktoré nie je priamo
viazané na osobu dlžníka. Najčastejším dôvodom zániku ručenia býva
uspokojenie veriteľa, t.j. zánik samotnej pohľadávky. Dôležité je spomenúť,
že ručiteľ je povinný za dlžníka plniť
až po tom, ako veriteľ dlžníka preukázateľne vyzval na plnenie a ten aj
napriek takejto výzve neplnil. Veriteľ
teda nemôže žiadať ručiteľa, aby plnil
v prípade, keď ním dlžník nebol vyzvaný, prípadne ak dlžník bol pripravený
plniť, ale nemohol, a to z dôvodu, že mu
to veriteľ neumožnil.

Nová lokalita
„PREDMESTIE SKALICA“

Vaše bývanie sa stane skutočňosťou

Mgr. Nela Havelová
+421 905 443 776

41-0025

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

PERGOLY
ZASKLIEVANIE
ZÁBRADLIA
BAZÉNOVÉ
PREKRYTIA

20% ZĽAVA

NA BAZÉNOVÉ PREKRYTIA,
PERGOLY A ZIMNÉ
ZÁHRADY
DO 31. 3. 2019

MONT-ALU, s.r.o.
Vrádište 269, 908 49 Vrádište
Mobil: 00421/905 520 993
e-mail: palo@montalu.sk
www.montalu.sk
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63-0044

Jedným zo zabezpečovacích inštitútov, ktoré náš právny poriadok upravuje, je ručenie, ktorým sa zabezpečuje
pohľadávka veriteľa voči svojmu dlžníkovi, pričom podstatou tohto právneho
vzťahu je záväzok ručiteľa, že uhradí
pohľadávku veriteľa namiesto dlžníka v prípade, že veriteľa neuspokojí
samotný dlžník. Tento zabezpečovací
prostriedok je upravený tak v Občianskom zákonníku, ako aj v Obchodnom
zákonníku.
Ručiteľský záväzok vzniká na základe dohody medzi veriteľom a ručiteľom, ktorá musí mať písomnú formu,
v opačnom prípade ide o neplatný
právny úkon. Na platnosť takejto dohody sa súhlas dlžníka vo všeobecnosti
nevyžaduje. Napriek tomu, však môže
dôjsť k situácii, kedy sa takýto súhlas
vyžadovať bude, a to napr. vtedy, ak
má dlžník na osobnom plnení záujem.
V prípade ručenia ide o vedľajší záväzkovo-právny vzťah, čo znamená, že
ručenie môže existovať len popri inom,
hlavnom záväzkovo-právnom vzťahu.
Takisto je potrebné poznamenať, že
rozsah ručenia je limitovaný samotnou
pohľadávkou, ktorá je predmetom ručenia, t.j. ručiteľ nemôže byť na základe
ručenia zaviazaný vo väčšom rozsahu
ako dlžník sám.
Ručenie sa môže viazať na celú
pohľadávku alebo len na jej časť. Zo
zákona nie je vylúčené, aby za jednu
a tú istú pohľadávku veriteľa ručilo

5

6
ZDRAVIE / BÝVANIE

11 HOBBY AA ŠPORT
R11_HOBBY
SPOTR
» Kúpim rôzne starožitnosti
aj v poškodenom stave.Tel.
0903753758

Jeden z najčastejších mýtov týkajúci sa postavy je, že kilogram tuku
je ťažší ako kilogram svalov. Je to
podobné, ako s detským vtipom, či
je ťažší kilogram železa, alebo peria.
Kilogram je vždy kilogram. Hmotnosť
je rovnaká. Rozdiel je v niečom iný v hustote, teda denzite tkaniva. A tá
je iná pre tuk a sval. Tuková bunka má
inú štruktúru ako svalové vlákno. Ak
by sme položili vedľa seba kilogram
svalu a rovnaké množstvo tuku, tuk
zaberá oveľa väčší priestor, má väčší objem ako sval. Dôvod je hustote
oboch tkanivových štruktúr. Je to
podobné, ako kilogram polystyrénu
zaberie väčší priestor ako rovnaká
hmotnosť železa a navyše je rozdiel
v objeme, ak sa jedná o stlačený polystyrén, alebo voľne uložený vo vrecúšku.
Sval je tvorený svalovými vláknami, ktoré sú pevne k sebe spojené,
podobne ako vlákna oceľového lana.
Na druhej strane tuk je tvorený bunkami, ktoré majú rozličnú veľkosť,
medzi nimi sú rôzne veľké medzibunkové priestory. A navyše, čí je
človek obéznejší a čím sa menej hýbe,

Príklad:
RP SE 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, SE zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk
technicChcete
si podať inzerát?
ky
zabezpečuje
s.r.o.
Návod
nájdete naELET,
strane
8 dolu.

0905 963 819
ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

ODŤAH ZDARMA

REALIZUJEME

Tel. č.: 0902 440 112

AKCIA

-61%

VAMAMETAL s.r.o., Priemyselná 277, Senica
email: vamametal@gmail.com
0903 145 588, 0903 728 588

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
OD

1500

30EU0R

OD

OD

2100

34EU5R

1200

21EU0R

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

3x

63-0005

výkup oceľového šrotu a farebných kovov
zber elektroodpadu

• strojové omietky
- vápenno-cementové
- sadrové
• montáž/demontáž lešenia

BONUS

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

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ
CENY
V REGIÓNE

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

AKCIA

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!
PREDOKENNÉ
ROLETY,
za
VONKAŠIE najlepšie
ceny
v regióne
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

0918 500 492

zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo

OD

900

20EU2R

• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera (noviny, časopisy,
letáky) cena 0,08 EUR/kg
Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

VÝRAZNÉ
Z¼AVY

5

DO POLOVICE
FEBRUÁRA

CENTRUM
DVERÍ
...ked´sú
dvere dverami
v = 2000 mm
š = 900 mm
a jednostranná
laminácia

439
EUR

7 4
9
1

515R
EU

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

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

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor
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63-0003

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SE medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

aj s montážou

16-0002

Chcete si
podať
inzerát?

od 750 EUR s DPH

2400

16 ZOZNAMKA
R16_ZOZNAMKA
» Muž hľadá ženu na občasné stretnutia, kávu,
pokec. Skalica a okolie.Tel.
0917912192
» Hľadám štíhlejšiu žienku
do 48r.na pekné a reálne
priateľstvo.Tel. 0949178260
» 49/175/78 Sympatický
nezadaný abstinent mladšieho vzhľadu, temperamentný športovej postavy
hľadá priateľku časom
možno viac. Prosím foto!!!.
Tel. 0915341553

M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

KLIMATIZÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

1600

15 HĽADÁM PRÁCU
R15_HLADAM
PRACU

Pri predložení
konkurenčnej ponuky
ky
vám spravíme
lepšiu cenu + 10%
vernostná zľava

16-0064

14 RÔZNE / iné
R14_ROZNE_INE
» Hľadám spoluhráčov
na hranie trampských
piesní, folk, country.Tel.
0907704948
» Kto má nepotrebný a
daruje DVBT a iné k TV.Tel.
0904898300
» Kúpim staré vojenské opasky
a bodáky. Tel. 0908 099 670
» Kúpim ľudové kroje.Tel.
0902708047

1600

13 RÔZNE / predaj
R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám drevený obklad
30 x 30, skriňu z dreveného
dreva, sud na víno, šijací
stroj, cirkulár so železným
rámom.Tel. 0908956836

tým rovnaká váha tuku zaberá väčší
priestor, tuk je viac „rozliaty“, nemá
jasné mantinely.
Kilogram tuku, vždy zaberá väčší
priestor ako kilogram svalu. 1,2 – 3,5
násobne! Týka sa to podkožného
tuku a aj zhromaždeného medzi vnútornými orgánmi. Veľkosť zväčšeného objemu tuku voči svalom závisí od
celkového množstva prebytočného
tuku, pohlavia, hormonálnej aktivity, genetiky, fyzickej práce a telesnej
konštitúcie.
Často sa stáva, že ľudia, ktorí začnú cvičiť, ale aj tí, ktorí si zlepšujú
kondíciu dlhodobo, sú sklamaní, lebo
sa im neklesá hmotnosť, alebo sa pokles zastavil, aj napriek ich snahe. Je
častým javom, keď sa
stráca tuk a zväčšujú
sa svaly, hmotnosť sa
nemení. Zlepšuje sa
ale tvar tela, jeho proporcie a vyhliadky na
zdravie.

1600

12 DEŤOM
R12_DETOM

0903 342 475

rttrade@rttrade.sk

00-0000

Je kilogram tuku ťažší
ako kilogram svalu?

63-0040

Občianska
riadková
inzercia

7
SLUŽBY

DOJČ

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

INZERCIA

1-hrob od 1040 € • 2-hrob od 1340 €
Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2200 € • 1-hr. 1650 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

ZADARMO:

Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

Ceny sú
vrátane DPH

od 89 €/t
HNEDÉ UHLIE
ČIERNE UHLIE od 210 €/t
od 299 €/t
KOKS
PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH
KAMEŇOV za 11 EUR/t
ZABEZPEČUJEME DOPRAVU

SME PRVÁ FIRMA,

PLASTOVÉ OKNÁ
A ZIMNÉ ZÁHRADY
320 €

370 €

20 rokov na trhu!

Nové tvary
pomníkov 2019

63-0009

ČISTENIE

KANALIZÁCIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

0903 792 674
www.kamex.sk

NON STOP

Hurbanova 2942, Senica

16-0010

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

KAMENÁRSTVO - POLÁK - SENICA

NAJVÄČŠÍ VÝBER
VYSTAVENÝCH
POMNÍKOV
NA ZÁHORÍ

VEDENIE PODVOJNÉHO, JEDNODUCHÉHO
A MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH
PRIZNANÍ
P. P. Education, s.r.o.
Čulenova 15, Skalica, 0902 148 903

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou
41-0017

63-0017

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

KRTKOVANIE

Príklady montáže
okien:
2-izbový byt: 1 170 €
3-izbový byt: 1 480 €
4-izbový byt: 1 690 €
CELKOVÉ CENY

480 €

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

41-0020

0910 902 635•0905 323 022
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

41-0016

Vaše objednávky prijímame na tel.:

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

www.kamenarstvo-bocan.sk

AKCIA FEBRUÁR 2019

PREPRAVA UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.

034/659 2101, 0905 471 325

0907 928 212, 0915 732 830

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

63-0010

K PARKETT, KÁTOVSKÁ 25, HOLÍČ
CIA PLAST s.r.o. • 0910 168 661 • holic@incon.eu

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

0905 915 033

• 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

PEKAR SRs s.r.o.

Prev.: è. 444, Dojè doèasne uzatvorená, objednávky
pohrebov, výkopových prác a i. vybavuje Ing. Hovanèíková, na Obec. úrade Dojè, na adrese è. 125, Dojè.
tel.: 0908 109 406, prev. doba: PO – ŠT: 900–1500 h,
PIA: 800–1200 h, poludòajšia prestávka: 1200–1300 h.
www.pohrebnesluzby-dojc.sk
Komplexné pohrebné služby, maloobchod,
svieèky, kahance, vence, ikebany, vázy a i.

63-0011

Stála služba pri
prevoze zosnulých 0907 928 212, 0915 732 830

Okná plné nápadov

63-0041

POHREBNÁ SLUŽBA

41-0018

41-0019

0907 928 212, 0915 732 830
www.pohrebnictvo-holic.sk

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

Prev.: Štúrova 958, Šaštín-Stráže, tel.: 0907 186 222
www.pohrebnasluzba-sastinstraze.sk

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

(v priestoroch tržnice)
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

tel.: 0940 834 262

ŠAŠTÍN - STRÁŽE

tel.: 034 / 651 14 11

Komplexné pohrebné - cintorínske služby
maloobchod - sviečky, kahance, kvety, urny...
medzinárodná preprava zosnulých
prevádzka: BRATISLAVSKÁ 6, HOLÍČ, tel.: 0918 688 066

po celej EU
Fiat Ducato Maxi
BEZKONKURENČNÉ
CENY

POHREBNÁ SLUŽBA

PEKARr s.r.o., Skalica

VEĽKÉ
ZIMNÉ
ZĽAVY
NOVÉ TVARY POMNÍKOV
UŽ V PREDAJNI

OTVORENÉ: Pon – Pia: 09.00 – 16.00 h

SE19-07 strana -
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16-0001

POHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.

8
RADÍME, HLAVU HORE, SPRAVODAJSTVO/ BÝVANIE

Nasleduj ma!

Voľba prezidenta
Slovenskej republiky
V roku 2019 sa konajú voľby prezidenta Slovenska, ktorých prvé kolo sa
uskutoční 16. marca 2019 a prípadné
druhé kolo 30. marca 2019. To sa uskutoční, ak v prvom kole volieb ani jeden
z kandidátov na prezidenta Slovenskej
republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov.
Právo voliť - Právo voliť prezidenta
Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do
Národnej rady Slovenskej republiky, t.j.
občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18
rokov veku.
Hlasovací preukaz - Volič, ktorý
má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého
pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže
požiadať obec svojho trvalého pobytu
o vydanie hlasovacieho preukazu.
Obec na základe žiadosti voličovi vydá
hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací
preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom

okrsku. Obec vydá voličovi hlasovací
preukaz len na ten deň konania volieb
prezidenta Slovenskej republiky, ktorý
volič uviedol vo svojej žiadosti. Volič
môže požiadať obec svojho trvalého
pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne.
Táto požiadavka musí byť zo žiadosti
voliča zrejmá.
Volič môže požiadať o vydanie
hlasovacieho preukazu osobne, alebo
poštou. Obec na tieto účely zverejňuje
na svojom webovom sídle elektronickú
(e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje
o voličovi
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica,
číslo domu),
• korešpondenčnú adresu, na ktorú
obec doručí hlasovací preukaz (ak je
odlišná od adresy trvalého pobytu).

» red

Takto pozýval Ježiš svojich učeníkov. Viete, že väčšina z nich boli podnikatelia? Aj naše spoločenstvo kresťanských podnikateľov rastie. Slovo
kresťanský nepoužívame tak, že by
sme účastníkom kontrolovali rodné
listy – ide nám hlavne o to, aby naše
správanie bolo v súlade s Božími princípmi. Snažíme sa nerobiť druhým, čo
nechceme, aby oni robili nám, rozširovať lásku a nie zlo, posilňovať milosrdenstvo a odpustenie, nie nenávisť,
prijímať a rešpektovať druhých ľudí,
neodsudzovať, požehnávať a nepreklínať, nerozdeľovať ale spájať, netúžiť po moci, ale slúžiť. Za desať rokov
medzi nás prišlo veľa ľudí, ktorí neboli
veriaci a vykonali veľa dobra. Boli aj
takí, ktorí si v tomto období našli svoju
cestu k Bohu. Slovo podnikateľ neznamená, že každý z nás vlastní firmu.
Chodia medzi nás podnikatelia, kňazi, rehoľníci, lekári, ochrancovia prírody, umelci, novinári, vedci, učiteľky
so svojimi žiakmi, sociálni pracovníci,
mladí aj dôchodcovia, ktorí hľadajú
svoju ďalšiu cestu.
Vďaka obrovskej energii Ľubka
Klieštika sa stretávame každý mesiac
– východ, stred a západ. A chodia k
nám aj naši priatelia z Čiech a Moravy.

Tím zo Spoločenstva pri Dóme sv. Martina nám poskytuje duchovnú službu,
zázemie a perfektnú organizáciu.
Mnohí ľudia v politike, aj pod zástavou kresťanstva, sú ako slovenskí
futbalisti – strkajú do seba a nadávajú
si, simulujú, rozbíjajú hru aj tím, prehrávajú a prestupujú z klubu do klubu. Naše spoločenstvo rastie a raduje
sa. Keď som videl pred pár dňami vyše
200 ľudí, ktorí spievali k Bohu, modlili sa s Vladkom Maslákom a Mirkom
Klimantom, bol som šťastný. Je nás
stále viac. Nenecháme si svoje slová a
činy iba do kostolov a farských spoločenstiev. Sme všade a budeme meniť
tento svet tak, ako to od nás chce náš
Pán. Viera, láska a nádej je to, čo nás
spája. Naša sila je tichá, ale silnejšia
ako všetky svetské koalície a peniaze.
Náš Pán nám povedal: „Poďte a nasledujte ma.“ A my
hovoríme – poďte
a pridajte sa k nám.
Buďme soľou zeme a
svetlom sveta.

» Ján Košturiak

Program kina CINEMAX Skalica
mok 21:00
Pondelok 18.2.
Lego príbeh 2 2D 15:40, Leto s gentlemanom 16:30, Ženy v behu 16:20, 18:10,
Trhlina 18:30, Na streche 18:40, Nedotknuteľný 20:30, Alita: Bojový anjel 2D
ST 20:50, Potomok 21:00
Utorok 19.2.
ARTMAX FILMY – Striedavá starostlivosť 18:40, Lego príbeh 2 2D 15:40,
Leto s gentlemanom 16:30, Ženy v behu
16:20, 18:10, Trhlina 18:30, Nedotknuteľný 20:30, Alita: Bojový anjel 2D SD
20:50, Potomok 21:00
Streda 20.2.
Lego príbeh 2 2D 15:40, Leto s gentlemanom 16:30, Ženy v behu 16:20, 18:10,
Trhlina 18:30, Na streche 18:40, Nedotknuteľný 20:30, Alita: Bojový anjel 2D
ST 20:50, Potomok 21:00

0908 979 377

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

» red

15-0024

Piatok 15.2.
Lego príbeh 2 2D 15:40, Leto s gentlemanom 16:30, Ženy v behu 16:20, 18:10,
Trhlina 18:30, Na streche 18:40, Nedotknuteľný 20:30, Alita: Bojový anjel 2D
SD 20:50, Potomok 21:00
Sobota 16.2.
VALENTÍN V KINE – Zrodila sa hviezda
18:00, Lego príbeh 2 3D 13:00, Lego
príbeh 2 2D 13:30, 15:40, Návrat domov
14:20, Leto s gentlemanom 16:30, Ženy v
behu 15:50, 18:10, Na streche 18:40, Nedotknuteľný 20:30, Alita: Bojový anjel
2D ST 20:50, Potomok 21:00
Nedeľa 17.2.
PREDPEMIÉRA – Ako si vycvičiť draka
3 2D 14:10, Lego príbeh 2 2D 13:10, 14:00,
15:40, Leto s gentlemanom 16:30, Ženy
v behu 16:20, 18:10, Trhlina 18:30, Na
streche 18:40, Nedotknuteľný 20:30,
Alita: Bojový anjel 2D SD 20:50, Poto-

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

Dátum dražby: 27.02.2019
Kontakt: 0918 186 636
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Veľkosť pozemku: 981 m2
Cena: 109.000 €
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SPRAVODAJSTVO / POLITICKA INZERCIA, SLUŽBY

Zůstat naživu

» Zuzana Macková

Stretávam sa s názorom, že by som
nemal vstupovať do politiky, veď ako
vedec nemôžem rozumieť problémom
bežných ľudí. My vedci vraj celé dni
trávime zavretí niekde v laboratóriu a o
skutočnom živote nevieme nič... V skutočnosti je to práve naopak: dobrý vedec
robí vedu kvôli ľuďom. Chceme zlepšiť
život sučasným aj budúcim generáciám,
chceme pomôcť budovať lepší svet.
Všimli ste si, že väčšina politikov
na Slovensku sú právnici? Právnik
narába s pravdou podľa potreby, ohýba
ju podľa okolností. My vedci si pravdu
ctíme nadovšetko. Veď ak by sme v práci prekrúcali fakty, podvádzali, klamali,
na konci dňa zomrie človek. Keď však
svoju prácu robíme poctivo a čestne,
bojujeme za pravdu a držíme sa faktov,
na konci dňa často zachránime ľudský
život.
Bol som zvedavé dieťa a keď som
ako školák vyhral okresné kolo chemickej olympiády, o mojej životnej dráhe
bolo rozhodnuté. Po úspešnom štúdiu v
zahraničí sa mi vo svete otvárali obrovské možnosti, ale ja som túžil venovať
svoj talent Slovensku. Vrátil som sa domov, spoločne s manželkou Zuzkou sme
si založili rodinu - a firmu, ktorá dnes
patrí medzi svetovú špičku. Naše technológie používajú nielen tisíce vedcov a
univerzít po celom svete, ale aj firmy ako
Nike, Samsung, Apple či CocaCola. Výsledky našej práce pomáhajú lekárom v

Názor - Zemeguľa je skvost
Rozprava (február 2019)
Zemeguľa je skvost a my sme na
nej ako paraziti, bez bázne a ako celok dnes bez zodpovednosti. Pre svoje
civilizované nároky k pohodlnému a
konzumnému prežívaniu sme ochotní nebrať výzvu k zmene v chovaní sa
k tomuto majestátu vážne. Osobne si
myslím že sa nám to vráti v podobe obmedzení nároku -mať. Mať to čo má niekto iný, alebo čo sa podľa nastavených
hodnôt -patrí mať.
Dôležité je- mať len to čo potrebujem nevyhnutne pre bytie ,všetko ostatné ,je naviac,a preto je z čoho uberať. A
uberať bude treba pre základný cieť -zostať a byť. Tak k tomu nabádajú odborníci ,filozofovia a spústa normálnych
ľudí ktorí vedia o čo tu ide a konajú v
záujme základného požiadavku chovať
sa k prírode ústretovo pretože inak nerobíme problém prírode ako takej, ale
sebe samým. Príroda si poradí i s nami.
Takže.
Chcem patriť medzi ľudí ktorí to
prvoplánovo takto vnímajú a všetko
ostatné je im ukradnuté.Takí spotrebúvajú primerane,triedia odpady,obmedzujú fosílne palivá,uvedomujú si svoj
pomer k okoliu a konajú k zachovaniu
rovnováhy -Ja a ostatné,pretože to Ja je
len produkt toho celku na ňom závislý
a inak to nikdy nebude.Zemeguľa je
skvost a ten treba zachovať za každú
cenu aj za cenu že nebude globalizácia

a iné vymoženosti svetské.Čas ukáže,
ako sa budeme vedieť chovať k planéte
v čase dnes,zajtra alebo v čase keď
zapríčiníme stav núdze sebe samým.
Podľa rozumných sú len dve možnosti-chcieť sa prispôsobiť alebo -časom
extrémne strádať. Planeta je skvost a ja
zajtra pôjdem spolu s ostatnými v tomto zimnom čase v rámci tohto náhľadu
napríklad nakŕmiť vtákov a dať trochu
potravy ďalším živočíchom ktorí patria
k druhom patriacich sem bez kompromisu.
Rast HDP je dnes prvým kritériom
spoločenskej hodnoty bez ohľadu na
stav životného prostredia ,ktoré je
predsa ďaleko väčšou prioritou, avšak
v ošiali rastu ekonomiky si to niektorí vôbec neuvedomujú.Sú to možno
totálny pragmatici ktorí ohrdnú tzv.
slniečkarmi,ktorí podľa môjho názoru
vnímajú veci včetne psychyckého zdravia komplexnejšie.Prikláňam sa k slniečkárom pretože oproti pragmatikom
majú širší záber emočný aj v spojení k
pragmatizmu čísiel,ktoré sú dôležité
ale nemôžu byť jediným kritériom a
naviac sa z nich nenaješ. Planéta je
skvost a tak sa chcem spojiť s tými ktorí
ju chcú chrániť.
V Skalici, kaviareň, účasť: Jano,Jožo, Karel

» Karel Řepa
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boji proti zákerným chorobám, pri kontrole kvality potravín, vody a čistejšieho
životného prostredia... Nielen vo svete,
ale aj tu, na Slovensku.
Robiť vedu pre mňa znamená pomáhať človeku. Spomínate si, ako
celé Slovensko prežívalo spolu s naším
olympionikom Matejom Tóthom jeho
podozrenie z dopingu? Uvedomil som
si, že vďaka mojej práci môžem poskytnúť potrebné dôkazy na očistenie jeho
mena, ponúkol som teda pánu Tóthovi
pomoc. Zabojovali sme, expertný posudok nášho tímu nakoniec uznala aj Medzinárodná atletická federácia (IAAF),
revidovala svoje rozhodnutie a Matej
tak môže opäť súťažiť o medaily za Slovensko.
„Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu
brániť,“ povedal môj vzor, M. R. Štefánik. Bol nielen veľký politik, ale aj nadaný vedec a mimoriadne čestný človek.
Som odhodlaný byť prezidentom, ktorý bude jeho odkaz ďalej rozvíjať – pre
ľudí, pre budúcnosť, pre Slovensko.

» Robert Mistrík
nezávislýý kandidát na p
prezidenta SR

33-0001

reálneho ultrazvukového obrazu počítačové 3D zobrazenie, vďaka ktorým sa
medici Univerzity Komenského v Bratislave pripravujú do praxe.
Organizované medzinárodné aktivity sa majú stať motiváciou pre zlepšenie študijných výsledkov žiakov.
Našim cieľom je výučbu žiakov viesť
čo najefektívnejším smerom a prispieť
tak k špičkovej pripravenosti budúcich
zdravotníkov v odbornej praxi, čím
prispejeme k maximalizácii kvality
ošetrovateľskej starostlivosti.

Objednávateľ: Robert Mistrík, Bratislava. Dodávateľ: Unimedia, Panónska cesta 7, Bratislava 851 04, IČO: 3138099

To, čo si teraz prečítate, možno znie
ako opis jednej z pasáží napínavého
filmu z medicínskeho prostredia, ale i
toto je v dnešnej dobe živá vzdelávacia
realita zdravotníkov.
Výučba začína nácvikom auskultácie dýchania a pulzu fonendoskopom
na cvičnej figuríne, ktorá odpovedá
na položené otázky zdravotníckeho
pracovníka. Po chvíli u nej prekvapujúco prichádza k zástave dychu, srdcovej činnosti a k iným sprievodným
príznakom, na základe ktorých treba
okamžite začať defibriláciu a kardiopulmonálnu resuscitáciu... Možnosť
absolvovať takúto formu výučby počas
exkurzie v Bratislave mali i žiaci Strednej zdravotníckej školy Skalica, spolu
so stážistkami z Uherského Hradišťa,
v rámci projektu Erazmus + s príznačným názvom „Staying alive“ - „Zůstat
naživu“. Ústredným cieľom v realizácii
výmenného pobytu žiakov je snaha o
zvyšovanie kvality a efektivity vzdelávania žiakov s využitím skúseností zo
zahraničia v študijnom odbore zdravotnícky asistent.
Počas jednej zo sprievodných aktivít projektu - návštevy Ústavu simulačného a virtuálneho medicínskeho
vzdelávania LF UK Bratislava sa okrem
iného prítomní žiaci a učitelia SZŠ
Skalica oboznámili aj s unikátnym
pôrodným simulátorom Victoria a s
inovatívnou ultrazvukovou tréningovou platformou, umožňujúcou okrem

Pomôcť blížnemu svojmu
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TV PROGRAM

PONDELOK 18.2.2019 utOrOK

19.2.2019

strEDa

20.2.2019

štvrtOK

21.2.2019

markíza 06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:50 Susedské prípady 11:50 Rodinné prípady 13:00 NCIS
- Námorný vyšetrovací úrad XIII. 13-14/24 14:50
Susedské prípady 15:55 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 Autoškola 21:35
Blbý a blbší sú späť 23:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:20 Zámena manželiek 02:20
Susedské prípady 03:00 Rodinné prípady

markíza 06:00 Teleráno 08:30 O 10 rokov mladší 09:45 Oteckovia 10:50 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady 13:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XIII. 15-16/24 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 Dobre vedieť! 22:40 Rodinné
prípady 23:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad
XIII. 15-16/24 01:25 Milenky 03:00 Susedské prípady 03:50 Rodinné prípady

markíza 06:00 Teleráno 08:30 Varte s
nami 08:40 Zámena manželiek 09:55 Oteckovia
11:00 Susedské prípady 12:05 Rodinné prípady
13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XIII. 1718/24 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné
prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25
Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW
22:35 Autoškola 23:40 Smrtiaci smeč 01:20
NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 02:40 Zámena
manželiek 03:40 Rodinné prípady

markíza 06:00 Teleráno 08:30 O 10
rokov mladší 09:55 Oteckovia 10:55 Susedské
prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 NCIS Námorný vyšetrovací úrad XIII. 19-20/24 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 Dobre vedieť!
22:25 Rodinné prípady 23:30 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:10 Zámena manželiek 02:20 O
10 rokov mladší 03:15 Susedské prípady

TV JOJ 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 12:50 Kosti VIII. 1,2/24 14:50
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 INKOGNITO 21:55 INKOGNITO 23:20
S PRAVDOU VON 00:40 SEDEM 01:35 NOVINY TV
JOJ 02:20 INKOGNITO 03:25 SÚDNA SIEŇ 04:10 ZÁCHRANÁRI 04:50 NOVINY TV JOJ

TV JOJ 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 12:50 Kosti VIII. 3,4 14:50
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 NIKTO NIE JE DOKONALÝ 22:10 9-1-1 23:10
Kuriér 3 00:15 ZÁCHRANÁRI 01:05 NOVINY TV JOJ
02:00 NIKTO NIE JE DOKONALÝ 03:25 SÚDNA SIEŇ
04:10 ZÁCHRANÁRI 04:50 NOVINY TV JOJ

TV JOJ 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 12:50 Kosti VIII. 5,6 14:50
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 SOM MAMA II. 21:35 REŠTART 23:00
Vtierka Sam 6 00:05 ZÁCHRANÁRI 00:55 NOVINY
TV JOJ 01:50 SOM MAMA II. 02:45 SÚDNA SIEŇ
03:40 SÚDNA SIEŇ 04:15 ZÁCHRANÁRI

TV JOJ 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 12:50 Kosti VIII. 7,8 14:50
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 S PRAVDOU VON 22:00 SEDEM 22:55
INKOGNITO 00:05 ZÁCHRANÁRI 01:00 NOVINY
TV JOJ 01:50 S PRAVDOU VON 03:05 SÚDNA SIEŇ
03:50 KRIMI 04:15 ZÁCHRANÁRI

rTVS 05:40 Správy RTVS „N“ 07:00
Postav dom, zasaď strom 08:30 Japonská mozaika 09:05 Doktor z hôr 09:55 Sudkyňa Amy
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 16:25 Voľby prezidenta SR 2019 16:50 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy
RTVS 20:30 Coco Chanel 22:15 Reportéri 22:55
Inšpektor Max 23:55 Dobrodružstvá Sherlocka
Holmesa 00:45 Coco Chanel 02:30 Sudkyňa Amy

rTVS 06:05 Správy RTVS „N“ 08:30
Japonská mozaika 09:05 Doktor z hôr 09:55
Sudkyňa Amy 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 16:25 Voľby prezidenta SR 2019
16:50 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 22:10 Vrchný inšpektor Banks 23:40
Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 00:35 Mafia
zabíja len v lete 01:20 Mata Hari

rTVS 05:45 Správy RTVS „N“ 08:30
Japonská mozaika 09:05 Doktor z hôr 09:55
Sudkyňa Amy 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00
Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:20 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa
15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS
16:25 Voľby prezidenta SR 2019 16:50 Doktor z
hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS
20:30 Najväčší Slovák 21:40 Duisburg 23:25 Ray
Donovan 00:15 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 01:05 Duisburg 02:45 Autosalón

rTVS 06:05 Správy RTVS „N“ 08:30
Japonská mozaika 09:00 Doktor z hôr 09:50
Sudkyňa Amy 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:20
Dámsky klub 14:20 Dobrodružstvá Sherlocka
Holmesa 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Voľby prezidenta SR 2019 16:50
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 dcéra 23:05 Radosť zo života 23:30 Neskoro
večer 00:25 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa
01:15 Dve deti, manželka a dcéra

PiatOK

22.2.2019

sObOta

23.2.2019

NEDEľa

24.2.2019

markíza 06:00 Teleráno 08:30 Sladká
výzva 08:45 Zámena manželiek 10:00 Oteckovia
11:00 Susedské prípady 12:05 Rodinné prípady
13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XIII. 2122/24 15:00 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
Kameňák 21:40 Útok na Paríž 23:25 Parchanti
01:15 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 02:45 Zámena manželiek 03:45 Susedské prípady

markíza 06:00 TELEVÍZNE NOVINY
07:05 Ďateľ Woody 07:10 Zajac Bugs a priatelia
07:20 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho II.
07:40 Tom a Jerry 07:55 Tom a Jerry: Kto dobehne
pirátov? 09:15 Zamilovaný profesor 2 11:25 Červená Čiapočka 13:30 THE VOICE ČESKO SLOVENSKO
15:45 Nevesta na úteku 18:20 Smotánka 19:00
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Aj dvaja sú rodina Rodinný film
MN 12 (Francúzsko-VB) 2016 23:05 Sudca 01:50
Aj dvaja sú rodina 03:35 Nevesta na úteku

markíza 06:00 TELEVÍZNE NOVINY
06:55 Ďateľ Woody 07:05 Zajac Bugs a priatelia
07:15 Flintstonovci: Veľký zápas doby kamennej 08:15 Aj dvaja sú rodina 10:50 CHART SHOW
13:00 Na telo 13:30 Sudca 16:40 Dobre vedieť!
17:50 Autoškola 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05
POČASIE 20:30 THE VOICE ČESKO SLOVENSKO Kto
sa stane najlepším hlasom Česka a Slovenska
a získa rozprávkovú výhru v hodnote 75 000 €
? MN 12 22:30 Rukojemník 00:45 Útok na Paríž
02:25 Rukojemník 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SUPERMAMA 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:50
SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR
12:50 V SIEDMOM NEBI 15:00 9-1-1 16:00 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 Hrdinovia ohňa Americký akčný životopisný film.
MN 15 2017 J. Brolin, M. Teller, J. Bridges, J. Connellyová, T. Kitsch 23:40 Poklad Dračej brány 02:30
Looper: Nájomný zabijak 04:25 NOVINY TV JOJ

TV JOJ 05:45 SÚDNA SIEŇ 06:00
NOVINY TV JOJ 06:50 KRIMI 07:20 NOVINY TV JOJ
08:10 Levia stráž II. 19,20 09:10 Rýchla rota Chipa a Dala 51 09:30 Simpsonovci XXVII. 5,6 10:30
NAŠI II. 11:20 Neserte nám pestúnku II. 13,14 12:20
Marley a ja: Keď bol ešte šteňa 14:15 Ja, Frankenstein 16:10 Deň, keď sa zastavila Zem 18:20 MILÁČIKOVO 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 VŠETKO ČO
MÁM RÁD 22:20 VŠETKO ČO MÁ ANDER RÁD 23:00
12 kôl: Opäť v akcii 01:00 Chata v horách

TV JOJ 05:25 NOVINY TV JOJ 06:20
KRIMI 06:50 NOVINY TV JOJ 07:45 Levia stráž
II. 21,22/28 08:40 Rýchla rota Chipa a Dala 52
09:10 Opica z reklamy 10:55 S PRAVDOU VON 12:15
James Bond: Quantum of Solace 14:40 Ja, zloduch! 16:45 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 Masaker na Wall Street 01:00 Medzi
vlkmi 03:20 NOVINY TV JOJ 03:55 S PRAVDOU VON

rTVS 06:05 Správy RTVS „N“ 08:30
Japonská mozaika 09:00 Doktor z hôr 09:45
Sudkyňa Amy 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 16:25 Voľby prezidenta SR 2019
16:50 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00
Správy RTVS 20:30 Čo ja viem 22:00 Cestou necestou 22:35 Krycie meno Donnie Brasco 00:35
Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 01:25 Sudkyňa Amy 02:10 Komisár Manara

rTVS 06:40 Veselá farma 06:55
Lassie 08:05 Elena z Avaloru 08:25 Fidlibumove
rozprávky 08:55 Trpaslíci 09:20 Daj si čas 09:50
Durrellovci 10:50 On air 11:30 Park 12:05 Čo ja
viem 13:40 Záhady tela 14:50 Slečna Marpleová:
Vlak z Paddingtonu 16:25 Najväčší Slovák 17:45
Cestou necestou 18:20 Chochmesovci 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: Vlak z Paddingtonu
00:50 Komisár Manara 02:40 Kolekcia

rTVS 06:05 Správy RTVS „N“ 07:25
Červíčkovia 07:45 Levia stráž 08:30 Zázračný
ateliér 09:00 Nech žije deduško 09:35 Autosalón
10:05 Americké národné parky 11:00 Slovensko v
obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:45 Poirot: Sen 14:35 Poirot: Dáma so závojom 15:30 Zlaté časy 16:35 Volanie démonov 18:15
Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS
20:30 Strážmajster Topinka 21:25 Musíš mi veriť
23:15 Poirot: Sen 00:05 Poirot: Dáma so závojom
00:55 Volanie démonov 02:25 Musíš mi veriť
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SPRAVODAJSTVO / POLITICKÁ INZERCIA, ZAMESTNANIE

Výhra basketbalistov Holíča
spech. Vďaka rýchlym kombináciám
v útoku a nesebeckej hre sa podarila
Holíčanom šnúra 18-tich bodov. Prvý
polčas teda vyhral Holíč o 8 bodov.
Druhý polčas začal rozpačito na
oboch stranách. Obidve družstvá sa nevedeli presadiť a strácali lopty. Holíčanom sa však neskoršie podarilo premeniť
3-trojbodove pokusy v krátkom slede za
sebou a náskok sa vyšplhal na 15 bodov.
Tento náskok sa vďaka umnej hre hosti
v obrane nepodarilo súperovi z Nitry do
konca zápasu zmazať alebo podstatnejšie
znížiť. Holíč si teda pripísal veľmi dôležité
víťazstvo a zostava zatiaľ neporazený na
čele tabuľky 2. ligy Západ.
Ďakujeme Mestu Holíč, všetkým
sponzorom, mediálnym partnerom a
fanúšikom za podporu a zároveň pozývame na ďalší domáci zápas, ktorý sa
uskutoční už 23.02.2019 v Holíči!!!

JUDr. ŠŠtefan Harabin
obččianský kandidát
nna prezidenta SR

OPERÁTOR VÝROBY
Malacky - ihneď

VÝROBA VÝLISKOV Z PLECHOV

Mzda od 1100 € bruo + stravné lístky 3,60 €,
práca na 4 zmeny (12 h), doprava smer:
Senica, Skalica, Šašn-Stráže, možnosť záloh

valachovicova@prorsum.sk
0914 350 301 • www.prorsum.sk

Prijmeme na zrekonštruovanú čerpaciu
stanicu na nepretržitú prevádzku

» Mario Jaborník

OBSLUHA - POKLADNÍK

Plesové výročie
ľovníckych zvykov a tradícií. K dobrej
nálade samozrejme prispeli i muzikanti, tradičné občerstvenie, tak, že sa
účastníci zabávali až do skorých ranných hodín.

0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

0905 915 033
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predavačku

do predajne v Kútoch

čašníčku
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Podmienka: POS
Plat: 3,20 € brutto/h
+ príplatky
Nástup IHNEĎ.

do hostinca v Kútoch,
Kuklove, Čároch

0948 002 614

» Jaromír Pláteník

SBS prijme
nových
zamestnancov
na prevádzku
v Rohožníku

PRIJMEME

41-0027

RgO SPZ so sídlom v Senici tvoria
poľovníci z okresov Myjava a Senica
(takmer 1200 členov). Dňa 26.1.2019
sa Dome kultúry Senica uskutočnil už
25. ročník poľovníckeho plesu, čomu
zodpovedala i výzdoba tanečnej sály
a krátky sprievodný program. V úvode
zazneli ukážky poľovníckych signálov.
Hru na lesnicu doplnil pán Jozef Benkovič i spevom a po úvodných slovách
predsedu RgO SPZ JUDr. Juraja Procházku sme sledovali ukážky tanečných kreácií v podaní tanečnej skupiny
Sonny. Program plesu bol obohatený i
ukážkou slávnostného pasovania na
lovca diviačej zveri za dodržania po-

Plat 1000 € brutto. Možnosť aj na živnosť.
Honorár dohodou.
16-0066

BK EXIT Nitra – MŠK BO Holíč
61:77 (33:41 polčas)
Body + zostava Holíč: Halahija,
Rozboril 3, Snopko 17, Došek 11, Pukančík 5, Hanusek 16, Mihaliska 1, Jaborník 10, Mlynek 14, Marenčík O.
Holíčania nastúpili dňa 09.02.2019
na ďalší zápas na palubovke družstva z
Nitry. Tento zápas bol pre obidve družstva veľmi dôležitý, keďže sa jednalo o
priamy boj o prvé miesto v priebežnej
tabuľke 2. ligy Západ. Holíčanom sa
podarilo na zápas pricestovať takmer
v plnej zostave, čo bolo veľmi dôležité.
Úvod stretnutia však vyšiel lepšie
domácim hráčom z Nitry, ktorí najmä
vďaka agresívnemu útočnému doskoku vyhrali prvú štvrtinu o 10 bodov.
Holíčania však zmobilizovali svoje sily
a pritlačili v druhom dejstve v obrane,
čo viedlo k otočeniu skoré vo svoj pro-

zasadnutia vlády, kde v priamom
prenose budem prísne kontrolovať,
čo vláda robí. Nebudem tolerovať rozkrádanie, korupciu a ani amaterizmus.
Mojím hlavným obsahovým cieľom je
podpora suverenity Slovenska, tradičnej kresťanskej rodiny, hodnôt a právneho štátu.
Po druhé, budem robiť neohlásené
kontroly všade, kde bude potreba.
Pri výstavbe diaľnic sa budem pýtať,
prečo to tak dlho trvá a tak veľa stojí,
v nemocniciach budem kontrolovať
starostlivosť o pacientov a na úradoch
prístup k občanom. Budem dôsledný a
neoblomný ako vždy doteraz.
V treťom rade vytvorím osobitnú
kanceláriu Prezidenta SR, ktorej každý občan bude môcť napísať s podnetom na preverenie nepráva, ktoré
sa mu udialo. Budem tak pomáhať
občanom domôcť sa spravodlivosti.
Hlavne budem vždy rozhodovať na
základe faktov a v súlade so zákonom.
Nikdy populisticky podľa želania tretích strán.
Pre občanov budem robiť na
100%, to mi verte.

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

» František Roth

Milí priatelia, často dostávam otázky typu „Keď budete prezident, v
čom budete iný ako ostatní?“
Sú 2 typy prezidentských kandidátov. Jedným typom sú stranícki reprezentanti, ktorí budú vždy počúvať svoju domácu stranu a ani nekandidujú
ako „nezávislí“. Takýmto prezidentom
ja nebudem, lebo do volieb idem nezávisle a bez akýchkoľvek dohôd
alebo podpory politických strán.
Druhým táborom sú takzvaní slniečkári, ktorých nikto pred rokom nepoznal a na základe ľúbivých sloganov,
profesionálnych agentúr a obrovských
peňazí z otáznych zdrojov (častokrát
presahujúcimi plat prezidenta za celé
5-ročné obdobie), sa snažia presvedčiť
Slovensko, že sú tí najlepší kandidáti.
Až pri rozhovoroch si občania všimnú, že sú to kandidáti, ktorí keď majú
povedať nenaučenú vetu, pozerajú do
zeme a trasie sa im hlas. Moju prácu
sudcu poznáte už desiatky rokov a
moja kampaň je najlacnejšia, bez jediného bilboardu. Som samorast.
Ja, Štefan Harabin, budem iný
ako ktorýkoľvek prezident predo
mnou a som iný ako moji dnešní
protikandidáti.
Po prvé, vytvorím kanceláriu prezidentských odborníkov pozostávajúcich z čestných ľudí a hlavne nepolitikov. Spoločne s odborníkmi sa
budem účastniť každého dôležitého

10-0036

Výborne si počínali aj ďalší študenti, ktorí získali ocenenie EXPERT v témach:
„Góly, body, sekundy“: J. Polák
(IV.A), E. Šiška, J. Chmeňa (II.D), E.Srnec (IV.A) a D. Römer (II. D),
„Mozgolamy“: A. L. Križánek (IV.C),
P. Chanečková (II.A), A. Selecký (III.C)
a D. Cvečka (II.C),
„Svetobežník“: T. Tytykalo, E.Srnec
(IV.A), J. Polák, D. Talábová (III.A) a R.
Novák (III.B)
„Dejiny, udalosti, umenie“: J.Kos
(II.C), T. Tytykalo, E.Zaňát (I.A)
„Do you speak English?“ : N. Vávrová (I.B), T. Vanek (IV.C), Adam van Cleven (III.C) a D. Tichý (IV.C),
„Tajomstvá prírody“ je expertom Filip Fagan (I.C).

0905 704 306

15-0052

Celoslovenskej súťaže „EXPERT
geniality show 2018“, ktorá sa konala
koncom minulého roku, sa zúčastnilo
aj 30 študentov VIA HUMANA v Skalici.
Počínali si veľmi dobre, keď 20 študentov získalo spolu 29 ocenení EXPERT. Z
toho boli štyri ocenenia TOP EXPERT,
čím potvrdili úspešné výsledky z predchádzajúcich rokov.
V kategórii študentov 3. a 4. ročníkov získali ocenenie TOP EXPERT za
umiestnenie v prvej stovke: Erik Šiška,
Tomáš Tytykalo (obaja IV.C) a Jozef Polák (IV.A). V kategórii študentov 1. a 2.
ročníkov získal ocenenie TOP EXPERT
Filip Fagan ( I.C).
V jednotlivých kategóriách boli
najúspešnejšími: Martin Geguš (IV.C) v
téme „Do you speak English?“, Erik Šiška v téme „Dejiny, udalosti, umenie“ a
Filip Fagan v téme „Mozgolamy“.

33-0003

Študenti Via Humana medzi najlepšími HARABIN: Váš prezident na 100%
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Na falošné emaily určite
nereagujte

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

• obsluha polygrafického stroja
• vodič motorových vozíkov
• prevádzkový zámočník
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

GRAFOBAL, a.s., personálne oddelenie, Mazúrova 2, 909 01 Skalica
personalne@grafobal.sk

» red
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034 6967330, 0914 222 739

41-0014

netradičná, aj keď je slovenský text
gramaticky takmer zvládnutý, netreba
sa nechať oklamať. V podpise banky sa
spomína názov, ktorý banka nepoužíva.
2. Klient klikne na link v texte emailu, dostane sa na stránku, ktorá imituje
vzhľad Internet bankingu.
Nikdy nevpisujte svoje prihlasovacie
údaje na takejto falošnej stránke. Vždy
si všímajte adresu stránky, väčšinou
nemávajú certifikáciu (http namiesto
https).
3. Klient vpíše svoje prihlasovacie údaje a overí ich prostredníctvom
kódu, ktorý mu príde do SMS.
Skontrolujte si stav účtu a SMS notifikácie, či ste neprišli o finančné prostriedky.
Elektronické a mobilné bankovníctvo našich bánk je bezpečné a neustále
pracujú na technických a organizačných opatreniach voči kybernetickým
útokom. Ak chcete vykonávať operácie
touto pohodlnou formou, je potrebné
sa prihlásiť cez oficiálnu webovú stránku banky a nie cez link, ktorý vám príde emailom. Ak vám prišiel takýto typ
emailu alebo ste dokonca prešli celým
procesom, nahláste tieto podvodné
aktivity čo najskôr banke. Prípadne súčasne aj polícii.

63-0019

Banky i polícia svorne varujú - podvodníci chcú len vaše údaje. A tak sa aj
my na Slovensku môžeme stať terčom
podvodov ako klienti iných veľkých
bánk v Európe alebo inde vo svete.
Útočníci sa snažia zneužiť dôverčivosť
klienta a v jeho mene si aktivovať mobilnú aplikáciu alebo sa pomocou odcudzených údajov prihlásiť do elektronického bankovníctva. Tieto praktiky
označujeme termínom phishing. Ako
sa teda nedať nachytať? Pozrime sa na
to, ako takéto podvodné maily vyzerajú
a na čo si dať pozor.
Klient môže dostať email, ktorý
sa tvári, že ho poslali z banky. V texte
mailu ho žiadajú, aby klikol na priloženú linku. Po presmerovaní na falošnú
stránku, ktorá imituje vzhľad skutočného Internet bankingu, ho vyzývajú,
aby zadal svoje prihlasovacie údaje a
heslo. Takto sa podvodníci dostanú k
prístupovým údajom a bez toho, aby
tom poškodený klient vedel a môžu ho
obrať o peniaze.
Toto je postup:
1. Klient dostane email, ktorý môže
vyzerať, ako by ho dostal z banky. Treba si však uvedomiť a všímať tieto skutočnosti:
Banky takéto maily neposielajú,
nikdy nežiadajú klientov, aby odovzdávali svoje osobné prihlasovacie údaje.
Emailová adresa odosielateľa je veľmi
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Spoločnosť DANEX Slovakia, s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

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

Pracovník
mechanickej údržby

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

• ELEKTRIKÁR

(mzda od 600 €/mesiac)

Základná zložka mzdy (brutto) 6,11 €/h + prémie
Požiadavky:
• stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik opravár
– stroje a zariadenia
• úplné stredné odborné vzdelanie
• prax v odbore výhodou
Náplň práce:
• diagnostika a odstraňovanie vzniknutých porúch
• operatívne servisné zásahy a opravy strojov,
odstraňovanie porúch a závad
• preventívna, prediktívna, plánovaná údržba a čistenie
strojov a zariadení
• vedenie záznamov o opravách a údržbe zverených
zariadení
• ďalšie úlohy vyplývajúce z dohodnutého druhu práce
Ponúkané výhody:
• nástupný bonus 300 €
• príplatky nad rámec zákona (nočný a za prácu vo sviatok)
• každoročné zvyšovanie miezd
• dochádzkový bonus
• vernostná odmena za odpracované roky
• doplnkové dôchodkové sporenie
• príspevok na stravovanie
• stabilné zamestnanie v spoločnosti s 19-ročnou tradíciou
• ďalšie benefity

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

63-0014

www.shark.aero

Inzerát, ktorý predáva

0905 915 033, 0908 979 377

41-0037

Svoj životopis spolu s priloženou žiadosťou zasielajte
na adresu: DANEX SLOVAKIA, s.r.o., Dr. G. Schaefflera 2,
909 01 Skalica, príp. mailom: info@danexsro.sk, alebo
nás kontaktujte priamo na tej istej adrese.

• LAMINOVAČ

Spoločnosť zaoberajúca sa predajom
a montážou zimných záhrad

HĽADÁME DO SVOJHO TEAMU
ŠIKOVNÉHO MONTÁŽNIKA

52-6-28

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

41-0026

Zaučenie zabezpečíme. Bližšie informácie
o pracovnom mieste na osobnom pohovore.

JHP stav ponúka prácu

Info: jhpstav@gmail.com, 0908 740 953

63-0037

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

41-0003

OBSLUHA HADICOVEJ
BETÓNPUMPY
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KOLPORTÉROV

na
roznos
novín
počas víkendov na dohodu

• Kopčany: min. 9,00 € brutto za jeden roznos
• Šaštín: min. 9,00 € brutto za jeden roznos
• Stráže: min. 6,40 € brutto za jeden roznos
• Kúty: min. 11,80 € brutto za jeden roznos

SBS prijme do zamestnania
strážnika na výkon služby
v objekte NDS Brodské
diaľničný prejazd. Platný
preukaz odbor. spôsobilosti
je podmienkou. Mzda 3 €/h.
Nástup možný ihneď.
Tel. č. 0903 286 677.

Spoločnosť Fortaco s.r.o. v Holíči
prijme do svojho tímu pracovníkov na pozíciu

ZVÁRAČ

15-0057

Prečo práve Fortaco?

VIZITKY

Viac informácií: tel. č. 0917 862 281,
e-mail: dasa.malikova@fortacogroup.com
alebo osobne na adrese: Staničná 788/11, Holíč

0905 915 033

SBS
LAMA SK

Prijmeme na zrekonštruovanú
čerpaciu stanicu

SKLADOVÉHO PRACOVNÍKA

príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

Plat 1000 € brutto. Možnosť aj na živnosť.
Honorár dohodou.

v Senici a Skalici

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

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
Nástup IHNEĎ!

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

Kontakt:
0948 066 491

• Motivačné finančné ohodnotenie
• Sociálny program
Nevá
• Pravidelné zvyšovanie mzdy
a pridahaj
j
• Príspevky na DDS
k nám sa
!
• Náborový príspevok
• Maximálne 2-zmenná prevádzka
• Príplatky nad rámec zákona
• Stravovanie vo vlastnej jedálni za 0,50 €
• Nástup možný ihneď

63-0043

» Alena Klenová

∙ Široká ponuka
práce na kamión
∙ Jazdíme SK + EU
∙ Zánovný vozový park
∙ Priem. hr. mzda 600 €
+ diéty + odmeny =
možný zárobok 2.400 €
0908 203 203
www.ruzatransport.sk

0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

16-0074

hľadá

ľom projektu je Zvýšenie počtu žiakov
stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Nenávratný finančný príspevok
je určený na modernizáciu a rekonštrukciu dielní odborného výcviku
elektrotechnických odborov. Zakúpené vybavenie umožní žiakom vzdelávať sa pomocou najmodernejších
technických zariadení, ktoré spĺňajú
požiadavky zamestnávateľov nielen v
priľahlom regióne školy.

41-0035

Stredná odborná škola elektrotechnická v Gbeloch získala nenávratný
finančný príspevok (NFP) v rámci Integrovaného regionálneho operačného
programu (IROP) s názvom projektu
Zvýšenie kľúčových kompetencií žiakov vo vybraných odboroch na základe
požiadaviek zamestnávateľov.
Poskytovateľom projektu je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR, ktoré poskytne SOŠE Gbely príspevok vo výške 233.537,97 EUR,
zvyšných 5% poskytne škole Trnavský
samosprávny kraj. Špecifickým cie-

Prijmeme
vodičov MKD

36-0006

SOŠ elektrotechnická, Gbely získala
nenávratný finančný príspevok

PrIdajte sa do tímu
ProtHerm ProductIoN
s NástuPNou Hrubou
mesačNou mzdou 780 €

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
63-0028

•
•
•
•
•
•
•
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CELKOVÝ OBRAZ SA VYVÍJA IBA S DÔRAZOM NA DETAIL

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

NÁPLŇ PRÁCE
• Opracovávanie kožených
interiérových častí luxusných
vozidiel (Mercedes, Audi,
Bentley,..)
• Rôzne druhy materiálov –
koža, koženka, PVC

a
s
e
t
j
a
d
i
r
P
k nám!

750 €

PO ZAPRACOVANÍ

975 €

+ 13. PLAT

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
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63-0034

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

NÁSTUPNÝ PLAT

16
EDITORIÁL / SLUŽBY

PRIJMEME

ucelené pa

rtie

MURÁROV

na výstavbu
rodinných domov
v Belgicku
Práca na živnosť
Platové podmienky 14.000 €/RD

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tQonukyBKQrFNVžov-oQBtrovBtFǥov

Facebook: aiwsk

32-0007

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

 ������������

62-0017

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

85-0005

OPERÁTOR VÝROBY
 
 
���������
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Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

Kontakt: 0917 860 693
zucomsro@gmail.com

87-0021

49-0022

Nástup ASAP

KONSAD s.r.o.
prijme do TPP

•ZAHRADNÍKA
•POMOCNÉHO
PRACOVNÍKA
0905 310 906

16-0069

plat 5,00 EUR/h brutto, VP sk. B vítaný
Nástup od 1. 3. 2019

ŤAŽNÉ

ZARIADENIA
16-0068

Montáž aj u zákazníka

85_0127

0904 832 593
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