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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

41
-0

01
2

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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ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

ODŤAH ZDARMA
výkup oceľového šrotu a farebných kovov

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

email: vamametal@gmail.com
0903 145 588, 0903 728 588
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VÝROBA - PREDAJ
sadeníc vinnej
révy,  stolové

i muštové odrody

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

Ceny od 1,60 € / ks 
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VÝROBA
A PREDAJ

0918 645 802
0907 784 324

PALIVOVÉHO
DREVA

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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a PREDAJ KRMÍV

Viac informácií     
NA STRANE  č. 12

PREDAJ 
SLIEPOK 

OD 4.3. 2019
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0905 915 033

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

A už je tu pôst!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Škaredá streda je za nami, aj keď, 
napokon, bola celkom pekná. S reš-
pektom, že ide o jedno z liturgických 
pomenovaní popolcovej stredy, prvého 
dňa pôstneho obdobia. Do Veľkej noci 
od nej zostáva 40 dní. A zas sa teda je 
na čo tešiť. Ale nie iba pasívne. Popol-
cová streda má byť aj pripomienku cie-
ľa či smerovania vlastného života. Už 
o týždeň môžeme tomuto smerovaniu 
dať nový, nádejný impulz. Budeme si 
voliť hlavu štátu. Môžeme si vybrať, dať 
zelenú hlúposti, nemorálnosti, zlobe, 
nenávisti, ale práve tak rovnako náde-
ji, múdrosti, pokoju a hrdosti na seba 
samých. 

Existuje množstvo dôvodov, prečo 
sa obávať tohto výberu, najmä po nie-
koľkotýždňovom predchádzajúcom 
sledovaní „diskusií“ na sociálnych 
sieťach. Až sa nechce zdravým rozu-
mom prijať, koľko hlúpej prízemnej 
nenávisti je v mnohých okolo nás a 
medzi nami. Akoby z nej žili, akoby bez 
nej nastal koniec sveta. Vyberajte teda 
zodpovedne, nejde o futbalový zápas, v 
ktorom treba niekomu nakopať góly do 
bránky, ale ide o ďalšie štyri roky nás 
všetkých. Výber kandidátov je široký, 
pri čítaní niektorých mien spomedzi 
nich sa v nás vynárajú často aj negatív-

ne emócie, no dá sa vybrať aj opak.
Ozaj, zverili by ste vaše maloleté 

dieťa len tak, hocikomu, bez znalostí, 
skúseností, len preto, že rád by sa po-
vozil, do auta na výlet? Teraz budeme 
zverovať náš štát a jeho ďalšie a teda i 
naše osudy do rúk jeho hlave. Koľko-
krát už sme boli vo voľbách podvedení, 
oklamaní, koľkí nám toho už nasľu-
bovali, takmer raj na zemi. A keď boli 
zvolení, zaujímali ich už iba oni a ich 
vlastné a stranícke záujmy. Neurobme 
chybu, že to opäť dopustíme.

Na jar je čas aj na jarné upratova-
nie, bez výnimky, aj v paláci najvyššie-
ho ústavného činiteľa v štáte. Urobme 
to s rozmyslom a najmä – tak, aby bol 
výsledok vidieť i cítiť. Na poriadku v ce-
lom našom štáte. Nie iba v podobe do-
teraz večných a už naozaj otrepaných 
sľubov. Nie v mene záujmov niekoho, 
ale v mene nás, občanov.

Veľa šťastia milí čita-
telia a tentoraz mnohí z 
vás aj voliči. Dobrú ruku 
pri výbere – myslite pri 
tom na vaše deti a ich 
budúcnosť tu, na 
Slovensku.
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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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Hviezdoslavova 1562/61A, Senica
tel.: 0915 551 333

Miriam Mesárošová

gélové nechty
Pink Nails
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KOPČANSKÁ 1747/70, 908 51 Holíč

ČERPANIE BETÓNU
ZABEZPEČENIE BETÓNU

A DOVOZ BETÓNU
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Mallého 72, Skalica (vjazd na čerpaciu
stanicu smerom na Skalicu od Holíča)
tel.: 0917 536 306 

ZĽAVY 40–50%
TOTÁLNY VÝPREDAJ

KRBOVÝCH VLOŽIEK A KACHLÍ

KRBY SKALICA
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VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

0944 716 337
work.byvanie@gmail.com

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie

fasády
murárske a obkladaèské práce

Work
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

Najčítanej
šie

regionálne

noviny

INZERCIA

0908 979 377
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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

AKCIA PODLAHA

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

UŽ OD 6,50 EUR/m2
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žalúzie · siete · rolety · roletky
 · okná · dvere · zasklenie
balkónov · zimné záhrady

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

0903 526 876  |  0910 114 407

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk
POBOČKA  ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

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

CELKOVÉ CENY

Pri výmene okien posky-
tujeme vymaľovanie

interiéru s 10% zľavou

320 € 370 €

480 €

Príklady montáže
okien:PLASTOVÉ OKNÁ

A ZIMNÉ ZÁHRADY
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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

0907 211 797
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MALIARSKE
A NATIERAČSKÉ

PRÁCE

0911 158 604,  0910 484 405
www.malovanie-sadrokarton.sk

SADROKARTÓN
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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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KAMENÁRSTVO - POLÁK - SENICA

0903 792 674
www.kamex.sk

Hurbanova 2942, Senica

20 rokov na trhu!
NOVÉ TVARY

1 hrob od 1100 €
2 hrob od 1390 €

NAJVÄČŠÍ výber
vystavených pomníkov

ZĽAVY
PRE SENIOROV
Príďte sa presvedčiť!

ZADARMO:
doprava, montáž, zlatá váza
a svietnik, chodníky okolo

hrobu, záruka 36 mes.

OTV.: Pon - Pia: 09.00 - 16.00 h

TERAZ
VEĽKÁ ZĽAVA

NA VYSTAVENÝ
TOVAR

Ak nemôžete prísť, radi Vás navštívime.
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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700
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R01_AUTO_PREDAJ

R02_AUTO_MOTO_INE
» Kúpim havarované alebo 
motoricky poškodené auto, 
motocykel.Tel. 0905218938 
» ČZ 175 TYP SKUTER SPORT 
STANDARD, PIONIER, STADION, 
MUSTANG. Kúpim tieto motor-
ky.Tel. 0915215406

R03_BYTY_PREDAJ

R04_BYTY_PRENAJOM
» Prenajmem jednoizbový 
byt s rozlohou 48 metrov2  / 
spálňa, kuchyňa s obývač-
kou, 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 ponde-
lok až piatok od 9 do 15 hod.
Tel. 0903226790 
» Prenajmem celé poschodie 
rod. domu v Skalici, blízko 
centra.Tel. 0903200615 
» Prenajmem alebo predám 
2i. byt v Holíči.Tel. 0944149944

R05_DOMY_PREDAJ
» Na predaj 2-izb. rodinný 
dom v Holíči, na Moyzesovej 
ulici.Tel. 0907739216 
» Na predaj rodinný dom 3-iz-
bový, s betónovou garážou. 
Lokalita: 2,5km od Petrovej 
Vsi, smer Unín. Dom je v pô-
vodnom stave, v kľudnej čas-
ti, príjazdová cesta panelová. 
Zastavaná plocha a nádvorie 
253m2 P.c.7175. Cena:18000 €. 
Pri rýchlom jednaní výrazná 
zľava.Tel. 0907746083

R06_POZEMKY_PREDAJ

R07_REALITY_INE
» Predám záhradku 5á v Ska-
lici, Darmovise, s drevenou 
chatkou, vinohradom, ovoc-
nými stromkami, cena 8000 
€.Tel. 0949410470 
» Kúpim rodinný dom, SP ale-
bo byt 35 km od Bratislavy.Tel. 
0903765606 
» Dám garáž do dlhodobého 
prenájmu na ul. Športovej 
v Skalici, voľná ihneď.Tel. 
0908122969

R08_STAVBA
» Predám sklolamináto-
vé žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vodo-
merné plastové šachty. Cena 
od 650 €. Doveziem, osadím, 
vykonám aj tlakovú skúšku.
Tel. 0905925991

R09_DOMACNOST
» Predám 4 chromové sto-
ličky nové, šedý kožený po-
ťah, cena 200€. Skalica.Tel. 
0949672590

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                    

Referendum Za lepšie Slovensko

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Politici nemajú 
záujem riešiť skutoč-
né problémy ľudí a 
preto sme sa rozhod-
li poprosiť ľudí, aby 
nám pomohli zmeny 
presadiť cez referen-

dum. Prečítajte si otázky a rozhodnite, či 
súhlasíte:

1. Aby politici a štátni úradníci za nezá-
konné a zjavne nevýhodné rozhodnutia za-
platili z vlastného. 2. Aby si každý okres 
mohol zvoliť svojho poslanca do NR SR. 3. 
Aby každý občan získal za účasť na kaž-
dých voľbách a referende jeden deň do-
volenky v práci navyše. 4. Aby sme mohli 
voliť aj cez internet bez ohľadu na to, kde 
sa práve v čase volieb nachádzame. 5. Aby 
pracujúce a študujúce matky mali nárok na 
príspevok od 4. mesiaca tehotenstva vo 
výške rodičovského príspevku. 6. Aby rodič 
dieťaťa do 6 rokov mohol požiadať banku o 
plný odklad splátok hypotéky. 7. Aby si 
matka a otec mohli 3 roky „materskej“ 
rozdeliť medzi seba podľa ľubovôle, aby ju 
mohli čerpať napríklad aj zároveň po jeden 
a pol roku. 8. Aby každé dieťa od 3 rokov 
malo nárok na bezplatné miesto v škôl-
ke. Inak by rodič každý mesiac získal od-
škodné vo výške príspevku na starostlivosť 
o dieťa. 9. Aby administratívu a náklady na 

vymáhanie výživného na dieťa mohla 
matka zveriť centru právnej pomoci. 10. 
Aby štát umožnil odchod do predčasné-
ho dôchodku tomu, kto odpracoval 40 
rokov a materská i rodičovská dovolenka 
sa počítala do odpracovaných rokov. 11. 
Aby deti, dôchodcovia a osoby so zdra-
votným postihnutím boli oslobodení od 
doplatkov na lieky. 12. Aby zdravotné po-
isťovne zaviedli bezplatné objednávanie 
na lekárske vyšetrenia. 13. Aby opatro-
vateľ ťažko zdravotne postihnutého prí-
buzného mal nárok na príspevok vo výške 
aspoň minimálnej mzdy. 14. Aby tomu, 
kto splatí svoj dlh voči štátu, boli odpuste-
né úroky z omeškania. 15. Aby sa zaviedla 
trestnosť bezdôvodného nezaplatenia 
faktúry. 16. Aby sa zakázalo prevádz-
kovanie hazardných 
hier na výherných 
prístrojoch a auto-
matoch. 17. Aby si 
zdravotné poisťov-
ne nemohli vyplatiť 
zisk, ak nezabezpe-
čia kratšie čakacie 
doby na onkologické 
operácie ako dva 
týždne?
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SobotišteLUX JR
NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

Dodacia doba 10 dní od výmeru  tel. 0908 702 522

DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI = SERIÓZNOSŤ
ZÁRUČNÝ AJ POZÁRUČNÝ BEZPLATNÝ SERVIS OKIEN A DVERÍ

AKCIOVÉ CENY NA NOVOSTAVBY V HLINÍKOVOM
PROFILE ALUPROF + PLASTOVOM PROFILE

SALAMANDER BLUEVOLUTION - NERECYKLOVANÝ

RÁMOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

VŠETKO NERECYKLOVANÝ
MATERIÁL

ŽALÚZIE VŠETKÝCH
DRUHOV

MARKÍZY A TEXTILNÉ
ROLETKY

ZA NAJNIŽŠIE CENY
V REGIÓNE

AKCIA:
TEPLÝ

MEDZISKLENNÝ
RÁMIK

ZDARMA

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF

Pri predložení konkurenčnej
ponuky Vám vypracujeme

nižšiu cenovú ponuku.

Sobotište 314, objekt reštaurácie MATULŮV DVŮR
sobotiste@lux-sobotiste.sk

...stačí 2x zazvoniť a my zavoláme, prídeme a urobíme bezplatnú ponuku...
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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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UPRATOVANIE A ČISTENIE

0903 489 433
ENVIRO DATA s.r.o.

byty, domy, reštauračné zariadenia, kancelárie,
hotelové izby a apartmány,
�tness, wellness

EXTERIÉROVÉ
PRÁCE
údržba okolia budov,
údržba zelene

TEPOVANIE
UMÝVANIE OKIEN
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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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• 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

09 DOMÁCNOSŤ    
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Holíč, Bratislavská ul., tel. 0915 253 570
(býv. roľnícke družstvo - sídlia tu firmy Píla, Kovošrot, 
Pneuservis - na konci Holíča vľavo, smer Kopčany)
pon - pia 8:30 - 16:00 h, so 8:00 - 12:00 h

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

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

CIBUĽKA SADZAČKA
• VŠETANA: 1 kg / 2 €
• ŠTUTGARTSKÁ: 1 kg / 2 €
• ČERVENÁ CSARDAS: 1 kg / 2,50 €

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 €

• 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 €

Ďalej ponúkame: umelé
hnojivá, substráty a náradie 

do záhrady. Pri odbere tovaru
nad 50 € dovoz tovaru zdarma

po telefonickom rozhovore.

SADBOVÉ ZEMIAKY

CENA:
Balenie
25 kg
10 kg

Cena za 1 kg
0,72 €
0,80 €

Cena za balenie
18 € / 25 kg
8 € / 10 kg
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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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KLIMATIZÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

0905 963 819

od 750 EUR s DPH
aj s montážou

Vtipy 
týždňa

» V knižnici:
„Prosím si niečo na čítanie.“
„Niečo ľahšie?“
„Ďakujem, som tu autom.“

» Kníhkupec hovorí kupu-
júcemu:
„Radím vám túto zbierku 
humoresiek. Puknete od 
smiechu!“
Kupujúci:
„A vy ste ju čítali?“
„Naivná otázka,“ podotkne 
vedľa stojací školák, „veď 
vidíte, že ešte žije!“

» V kníhkupectve sa pýta 
zákazníčka predavačky: 
„Kde máte oddelenie počí-
tačovej literatúry?“
„Hľadáte niečo konkrétne?“
„Manžela.“

» „Jano, za čo si ty vlastne 
sedel za komunistov?“ 
„Uložil som knihy vo výkla-
de kníhkupectva.“
„A čo? Boli zakázané?“
„Neboli, ale dal som vedľa 
seba tri knihy s názvami: 
Chceme žiť ... Ďaleko od 
Moskvy ... V tieni mra-
kodrapov.“

» Murphyho zákon: 
Požičiavaním sa ti stratia 
len tie knihy, ku ktorým mi-
moriadne lipneš.

» „Deti, čo je to ‚vec‘?“ - 
pýta sa učiteľka.
„Napríklad kniha, aktovka, 
čiapka...“ - hlási sa Evička.
„Čože kniha! - hlási sa Mó-
ricko - ale taká kvasená 
uhorka po opici,  to je vec!“

» Babičke, vášnivej čitateľ-
ke detektívok, podstrčila 
knihovníčka so zmyslom 
pre humor namiesto romá-
nu telefónny zoznam.
Babička čítala, čítala a keď 
konečne dočítala, vzdychla 
si: 
„Od začiatku som tušila, 
že to urobila Žofia Žužva-
líková!“

» „Povedz mi čo čítaš a ja ti 
poviem, kto si.“
„Čítam Homéra, Ovídia, 
Skakespeara, Balzaca, 
Zolu, Platóna, Němcovú, 
Steelovú …“
„Stačí, už viem, že si kla-
már.“

     » redakcia
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R10_ZAHRADA A ZVERINEC
» Predám na sadenie odrez-
ky energetického jap. topoľa, 
0,1€ ks.Tel. 0915221018 
» Predám víno - rizling 
vlašský 1€/1l, odber ihneď, 
K.Kulifaj, Vinosady 56.Tel. 
0336463940 
» Predám kukuricu 20 q.Tel. 
0903572514 
» Predám domáce vajcia v 
obci Prietržka, 10ks za 1.50 
€.Tel. 0910299273 
» Predám domácu kukuricu.
Tel. 0918844092

R11_HOBBY A SPOTR
» Kúpim staršiu vzdu-
chovku alebo babetu.Tel. 
0907374235 
» Kúpim rôzne starožitnosti aj 
poškodené.Tel. 0903753758 
» Kúpim staré mince, hodin-
ky, pohľadnice, odznaky.Tel. 
0903753758 
» Kúpim staré Primky a iné 
mechanické hodinky.Tel. 
0905767777

R12_DETOM

R13_ROZNE_PREDAJ

R14_ROZNE_INE
» Kúpim ľudové kroje.Tel. 
0902708047
» Kúpim starý plynový prie-
tokový ohrievač, 2 kusy, ne-
funkčné.Tel. 0944634153

R15_HLADAM PRACU

R16_ZOZNAMKA
» Hľadám si priateľku od 45 
do 50 rokov.Tel. 0915204433

Občianska
riadková
inzercia

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

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
63
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

AKCIA ZĽAVA DO 30% Možnosť výhry 300 €

balkóny terasyzimné záhrady 

V minulom článku sme v stručnos-
ti načrtli zmluvu o  dielo, pričom sme 
sa venovali najmä predmetu zmluvy 
o dielo. Keďže v prípade zmluvy o dielo 
ide o zmluvu odplatnú, v tomto článku 
budeme venovať pozornosť ďalšej pod-
statnej náležitosti zmluvy o dielo, kto-
rou nepochybne je aj zmluvné dojed-
nanie týkajúce sa ceny diela. V prípade 
ak by takáto dohoda o cene v zmluve 
o  dielo absentovala bola by zmluva 
o dielo neplatná. 

Okrem dojednania ceny diela je 
prípustné, aby sa zhotoviteľ s objedná-
vateľom dohodli na spôsobe určenia 
ceny, prípadne sa dohodli, že cena 
bude určená dodatočne po uzatvorení 
zmluvy o  dielo, a  to formou dodatku 
k nej. Je potrebné uviesť, že pod doho-
dou o  cene zmluvných strán zmluvy 
o dielo sa v podstate rozumie zmluvné 
zakotvenie záväzku objednávateľa, že 
za dielo vykonané zhotoviteľom za-
platí dohodnutú odmenu. Vo väčšine 
prípadov pôjde o odmenu spočívajúcu 
v  peňažnom plnení, nie je však vylú-
čené, aby bolo ako odplata dojednané 
nepeňažné plnenie, alebo určité ko-
nanie, ktoré objednávateľ vykoná ako 
protihodnotu za vykonanie diela zho-
toviteľom. 

Od dojednania spôsobu určenia je 
potrebné rozlišovať dojednanie spôso-
bu platenia ceny diela. Zmluvné strany 
sa môžu dohodnúť na viacerých spô-
soboch platenia ceny diela. Splatnosť 

ceny diela môže byť dojednaná na čas 
predchádzajúci zhotoveniu diela, čas 
zhotovenia diela, alebo na čas po zho-
tovení diela. Taktiež je v zmluve o dielo 
možné určiť či bude cena diela splatná 
ako celá cena alebo sa dojedná úhrada 
ceny diela v splátkach. 

Objednávateľ a  zhotoviteľ si môžu 
zmluvne dojednať aj zaplatenie pred-
davku, ktorý bude následne započíta-
ný do ceny diela. V prípade, že výška 
ceny diela nebola v  zmluve o  dielo 
dojednaná, platí, že za zhotovenie 
diela je objednávateľ povinný zapla-
tiť primeranú cenu, ktorú v  prípade 
pochybností určí súd na návrh jednej 
zo zmluvných strán. Ak nebola výška 
ceny diela v zmluve o dielo určená, ale 
strany sa dohodli na spôsobe určenia 
ceny diela, určuje sa cena diela týmto 
spôsobom. 

Existuje viacero možností ako 
môžu zmluvné strany nastaviť spôsob 
určenia ceny diela, a to určením ceny 
diela pevnou sumou, určením ceny 
diela odhadom, určením ceny diela 
podľa rozpočtu, určením sumy paušál-
nou sumou a určením ceny limitom. 

Zmluva o dielo a cena diela

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

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.

Najčítanej
šie

regionálne

noviny

0908 979 377

VIZITKY

Československá mena 
a sústava platidiel 
1918 – 1939     

Dňa 25. februára 1919 bol prijatý, a o deň neskôr aj ofici-
álne publikovaný zmocňovací zákon, ktorý položil zákla-
dy pre vznik československej meny. V utorok 26. februára 
2019, presne na storočnicu zverejnenia zákona o oddelení 
československej meny od ostatných mien bývalej monar-
chie, sme si prednáškou numizmatika Zbyška Šusteka s 
názvom „Československá mena a sústava platidiel 1918 
– 1939“ v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici pripo-
menuli sté výročie vzniku československej meny.

Odborná prednáška doktora Šusteka pozostávala zo 
siedmich samostatných, vzájomne nadväzujúcich tema-
tických celkov. Úvod prednášky venoval prednášajúci 
obdobiu medzi vznikom Československej republiky a 
kolkovaním nazvaným menová odluka, následne sa za-
meral na problematiku modalít menovej odluky, prípravy 
definitívneho obeživa, ako aj peňažnej meny na juhový-
chodnom Slovensku v čase maďarskej okupácie. Zaobe-
ral sa tiež otázkou menového zjednotenia všetkých území 
nového štátu, nakoľko v čase menovej odluky štát nemal 
dosah na celé svoje územie, a nebolo teda možné vykonať 
kolkovanie napríklad na južnom Slovensku. Lektor ne-
opomenul ani problematiku formovania meny a úpravy 
obeživa v 20. a 30. rokoch minulého storočia, keď sa veľmi 
výrazne menili podmienky, v ktorých peňažná sústava a 
mena fungovali. Na záver priblížil stav v období na konci 
prvej Československej republiky, charakterizovaný, naj-
mä pod tlakom hrozby novej vojny, prípravou rezervných 
platidiel, účelom ktorej bola plánovaná promptná výme-
na peňazí pre prípad obsadenia časti vtedajšieho územia 
štátu. Koniec prednášky sa niesol v znamení veľmi pod-
netnej a zaujímavej diskusie, v ktorej doktor Šustek zod-
povedal zvedavé otázky publika a aktívne sa zapájal do 
odborných polemík prítomných nadšencov prednášanej 
problematiky z blízkeho i vzdialeného okolia.

Podujatie veľmi pútavou formou oživila názorná ob-
razová ukážka vzácnych historických dokumentov, fo-
tografií, kolkov, falzifikátov kolkov, grafických návrhov 
platidiel, peňažných platidiel, a zároveň aj výstava dobo-
vých mincí a bankoviek zapožičaná od miestnych numiz-
matikov a zberateľov súvisiacich artefaktov. Návštevníci 
sa mohli súčasne oboznámiť so širokou paletou na našom 
území vydaných odborných publikácií venujúcich sa 
problematike numizmatiky, kolkov, falzifikátov platidiel 
či návrhov nerealizovaných predlôh peňažných platidiel.

» Miroslav Koprla

Mesto Senica aj v tomto roku ponúka 
občanom k dispozícii bezplatnú Porad-
ňu pre verejnosť, v ktorej môžu s od-
borníkmi konzultovať svoje problémy. 
TASR o tom informovala hovorkyňa 
mesta Viera Barošková.

Poradňa na mestskom úrade (MsÚ) 
pracuje nepretržite od roku 2003 a za 
ten čas poskytla pomoc stovkám obča-
nov zo Senice a z blízkeho okolia. Tento 
projekt má pod patronátom mesto, kto-
ré zabezpečuje odborníkov a priestory.

V roku 2018 využilo služby porad-
ne 123 klientov nielen zo Senice, ale aj 
okolia a iných okresov. Občanom radí 
skupina odborníkov - právnici, finanč-

ný poradca a mediátor. „Aj v tomto roku 
bude občanom poradňa k dispozícii 
každý posledný utorok v mesiaci od 
13.00 do 16.00 h. v zasadačke na prí-
zemí MsÚ s výnimkou júla, augusta a 
decembra,“ uviedla Barošková.

„V poradni pracujú odborníci z 
viacerých oblastí, s ktorými môžu ob-
čania konzultovať riešenie pracovno-
-právnych, rodinných či občianskych 
vzťahov v rámci právneho poraden-
stva. Veľký záujem je tradične aj o po-
moc v sociálnej oblasti, pomoc mediá-
tora či finančného poradcu,“ doplnila 
hovorkyňa mesta.

Mesto ponúka občanom poradňu   

»  tasr
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA NA ROK 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 1090 € • 2-hrob od 1390 €

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. 2440 € • 1-hr. 1750 €
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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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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 doèasne uzatvorená, objednávky
pohrebov, výkopových prác a i. vybavuje Ing. Hovan-
èíková, 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

PEKAR SRs s.r.o.
POHREBNÁ SLUŽBA

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

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:
0907 928 212, 0915 732 830
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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
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Stačí zavolať a my vás navštívime.

Skalica, ul. Horská
0902 624 774 • 034/664 87 86

www.kamenarstvostapav.sk

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR

Príďte sa presvedčiť

Môžete si vybrať
asi zo 100 druhov

pomníkov

Vystavené sú nové druhy materiálu. Najlepšie ceny v Skalici a okolí.

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

NAŠA FIRMA MÁ 28 ROKOV
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Pozrite na facebook: KAMENÁRSTVO KAMAX PILÁT

AKCIA: ŠPECIÁLNE ZĽAVY
NA EXKLUZÍVNE MATERIÁLY

50% ZĽAVY

• výber z 300 nápisných tabúl • 5-ročná záruka

UŠETRITE S NAMI TERAZ !!!
ŽULOVÝ KOMPLET  3000 €  1500 €
ZAVOLAJTE NÁM, UROBÍME VÁM NAJLEPŠIU CENU KAMAX PILÁT

0908 742 287

Y
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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

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

REALIZUJEME

Tel. č.: 0902 440 112 0905 915 033, 0908 979 377

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

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ

CENY
V REGIÓNE

3x
BONUS

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

CENTRUM
DVERÍ

AKCIA

v = 2000 mm
š = 900 mm

a jednostranná
laminácia

439
EUR

515
EUR

...ked sú
dvere dverami 

´

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

za
najlepšie

ceny
v regióne

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

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

0918 500 492

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

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!

1500

16
00

900

24
00

16
00

2100

16
00

1200

AKCIA
300

EUR

OD

345
EUR

210
EUR

202
EUR

-61% OD OD

OD

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

OBROVSKÉ
MARCOVÉ

Z¼AVY

Príjem vlákniny ide správne ruka 
v  ruke s  príjmom tekutín. Ak je veľa 
vlákniny a málo tekutín, môžu sa obja-
viť bolesti alebo pocity tlaku v bruchu, 
nafukovanie, niekedy až zápcha. Ak je 
veľa tekutín a  málo vlákniny, môže sa 
objaviť redšia stolica až hnačky.

Nerozpustná vláknina, najčastej-
šie celulóza, nestrávená odchádza von 
hrubým črevom. Zabezpečuje tak správ-
ny pohyb celým tráviacim systémom. 
Ľudia, trpiaci zápchou, majú veľmi často 
nízky príjem vlákniny v strave. Rozpust-
ná vláknina prevažne z ovocia, zeleniny, 
strukovín a  ovsených vločiek obsahuje 
pektín a  β-glukány, ktoré vo vodnom 
prostredí tela vytvárajú gél, ktorý môže 
so sebou strhávať prebytočné látky.  Zá-
kladnou liečbou vysokej hladiny tukov 
– cholesterolu a triglyceridov, nevyrov-
naných hladín krvného cukru, je strava 
- zvýšenie príjmu vlákniny, hlavne zo 
zeleniny, ovocia a vločiek.

Denný príjem vlákniny má byť 20-
30 g/deň u  dospelého, závisí od veku, 
pohlavia a fyzickej aktivity. U detí je to 
pochopiteľne menej 1-20 g/deň, podľa 
veku. Odporúčaný pomer rozpustnej 
a nerozpustnej vlákniny je 3 : 1. Príjem 
vlákniny u  väčšiny ľudí u nás je níz-
ky, približne polovičný. Jej zvyšovanie 
v strave ale treba  regulovať postupne, 
nárazové zvýšenie môže byť sprevádza-
né tráviacimi ťažkosťami. So zvýšením 
príjmu vlákniny, treba aj zvýšiť príjem 
tekutín, najlepšie vody. Denná dávka 

by nemala byť vyššia ako 60-70g. Zvýše-
ný príjem môže nepriaznivo ovplyvniť 
vstrebávanie niektorých minerálnych 
látok, napríklad horčíka, vápnika, zin-
ku, ale aj niektorých liekov.

Množstvo vlákniny v 100 g potravi-
ny je rôzne: pšeničné otruby 45 gramov 
(g), strukoviny, knäckebrot 15 g,  celo-
zrnná múka 12 g, sušené ovocie (figy, 
slivky, marhule) 12-15 g. obilné vločky 
a orechy 10 g, celozrnné cestoviny, kus-
-kus a pečivo 7 g, müsli tyčinka 6 g, ryža 
natural 5 g, ovocie 2 - 6 g, zelenina 2 - 6 
g, biela ryža 1 g.

Príklad raňajok s  dostatočným ob-
sahom vlákniny (9-12 g na porciu):
40 g (4 polievkové lyžice) ovsených vlo-
čiek so 120-150 g ovocia (jeden stredne 
veľký banán alebo jablko) a  10 g ore-
chov (5-10 kusov podľa veľkosti, napr. 
polovica vlašského orecha má hmot-
nosť 3 g, 1 mandľa 1g) predstavuje spolu 
9 g samotnej vlákniny: 4 g (vločky) + 4 g 
(ovocie) + 1 g (orechy). Príjem vlákniny 
vieme ovplyvňovať napríklad druhom 
ovocia. Pokiaľ jablká a banány obsahu-
jú 2-3 g vlákniny v 100g, bo-
buľoviny (maliny, ríbezle, 
čučoriedky) a  jahody 5-6 
g. Ovsené vločky môžu 
byť zaliate vodou, mlie-
kom alebo jogurtom 
podľa chuti.

Vláknina - nepostrádateľná súčasť stravy II

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

metabolizmu a výživy

V časopise o školstve som zachytil 
rubriku, v ktorej porovnávali vyba-
venia škôl. Na jednej z fotografií bola 
trieda s klasickými lavicami a oproti 
nej trieda s neštandardným usporia-
daním stolov, pri jednom z nich mohlo 
sedieť viacero žiakov. Pritom bolo všet-
ko tak zladené, že to pôsobilo ľahko a 
moderne. Viacero z vyobrazení pochá-
dzalo zo zahraničných škôl, o ktorých 
je známe, že sú materiálne i priestoro-
vo štedré. Okrem uvedeného časopisu 
si často prehliadam školy v krajinách, 
ktoré sú vzdelávaniu naklonené oveľa 
viac ako na Slovensku.   

Estetika školy je veľmi dôležitý vý-
chovný, ba vzdelávací prvok. Nie na-
darmo sa hovorí, že prostredie vycho-
váva. Prostredie pozitívne vplýva aj 
na klímu školy a som presvedčený, že 
ovplyvňuje aj výkon žiaka. Niežeby si 
tento fakt naše školy neuvedomovali, 
avšak slovenské školstvo nepripravuje 
školám podmienky na to, aby sa aj táto 
zložka rozvíjala. Narážame pri tom na 
dva problémy: Budovy škôl sú staré, 
dispozične nevhodné pre súčasné 
vzdelávanie a v typickom paneláko-
vom štýle, kde estetika nebola prvot-
ná. Druhým problémom je to, že škola 
nemá peniaze na rekonštrukciu alebo 
vybavenie, ktoré by ju približovalo 
modernej dobe. Financie musí zhá-
ňať prostredníctvom rôznych výziev 
alebo prosí o pomoc sponzorov. Inou 
cestou je inovovať školu po častiach, 

čoho efekt sa prejaví po veľmi dlhom 
čase. Často sa dlhodobej premeny ško-
ly aktuálni žiaci ani nedočkajú. A tak 
sú prevažne v klasických učebniach s 
klasickým vybavením, kde výnimoč-
ne svieti intetaktívna tabuľa či data-
projektor. Dizajn chýba, žiaci sú sved-
kami akéhosi eklekticizmu starého s 
novým alebo navzájom nesúvisiacich 
prvkov. Akýkoľvek atypický alebo es-
tetický nábytok, hoci na súčasné vyu-
čovanie vhodnejší, je drahší, preto sa 
uprednostňuje klasické unifikované 
vybavenie. Je to na škodu veci, lebo v 
moderných školských systémoch už 
dávno pochopili, že škola má byť ergo-
nomická, ekologická, vkusná, dizaj-
novo a funkčne vybavená. To všetko 
si žiada síce náklady v situácii, keď sa 
financie na školstvo záhadne stráca-
jú. Okrem toho je mnoho budov škôl. 
Osvietení kompetentní by však doká-
zali preklenúť aj tieto prekážky. 

Škola má poskytovať zázemie nie-
len na vyučovanie, ale aj na čas pre-
stávok, stravovania či záujmovej čin-
nosti. Je pol dňa domovom pre budúce 
generácie, ktoré tiež raz budú posu-
dzovať svoje okolie, životné prostredie 
a isto ho budú zveľaďovať, upravovať. 
Alebo budú k nemu ľahostajní. Nedo-
statok peňazí na túto stránku školy 
určite formuje aj vzťah žiakov k nej a 
ich vkus.

Podcenená estetika

» Ján Papuga 
riaditeľ ZŠ

Javisko senického domu kultúry bude 
po roku opäť patriť deťom, ktoré majú 
radi divadlo, jeho prostredníctvom roz-
víjajú svoj talent, sú odvážni, neboja sa 
konkurencie. V utorok 12. marca sa tu 
stretnú členovia piatich detských diva-
delných súborov z okresov Senica a Ska-
lica na svojej regionálnej súťažnej pre-
hliadke detskej dramatickej tvorivosti. 
Súčasťou Senického zrkadielka Anky 
Gamanovej budú aj rozhovory o divadle 
medzi tvorcami inscenácií a odbornou 
porotou na odbornom seminári.

48. ročník súťaže otvorí o 9,00 ho-
dine detský divadelný súbor Bodka zo 
ZŠ na Vajanského ulici v Skalici s roz-
právkou Pavla Dobšinského Drevená 
krava. Pastier kráv Kubo sa v nej pokúsi 
rozosmiať princeznú, ktorá sa nechce 
usmievať. Súbor Dojčanské cicuše pra-
cujúci pri ZUŠ v Šaštíne – Strážach, po-
bočka Dojč, uvedie v réžii Ivana Fodora 
príbeh Julie Donaldson Chrumkavka, 
ktorý vznikol na motívy rozprávky The 
Gruffalo.

O 10,30 hodine sa na dosky zname-
najúce svet postavia pravidelní účastní-
ci Senického zrkadielka Anky Gamano-
vej – detský divadelný súbor Studnička 
pôsobiaci pri ZUŠ Dr. J. Blaha v Skalici. 
Deti vedené režisérkou Janou Kutalo-
vou si pripravili dramatizáciu rozpráv-
ky Petra Kaveckého Gerda. V nej malá 
veľryba príde o svojich najbližších, ale 
na ceste hľadania pravdy stretne veľa 

kamarátov a dokáže prekonať samú 
seba. Humornú scénku o legendárnom 
Jurajovi Jánošíkovi pripravili žiaci 4. A 
triedy zo ZŠ na Komenského ulici v Se-
nici. Príbeh o tom, ako by to vyzeralo, 
keby Jurko žil v dnešnej dobe, s deťmi 
pripravila režisérka Hana Kalamenová 
a uvedú ho pod názvom Čo nebolo na 
skle maľované.

Súťažnú prehliadku uzavrie star-
šia skupina detí zo súboru Studnička 
zo ZUŠ Dr. J. Blaha v Skalici. Vybrali si 
a javiskovo stvárnili tému o mladých 
spevákoch z americkej kapely Crazy 
Rebels. Svojím predstavením Americká 
krása chcú poukázať na niekedy dosť 
ploché a chladné vzťahy amerických, 
ale aj slovenských mladých ľudí.

O kvalite tohtoročných divadel-
ných inscenácií rozhodne odborná 
porota, ktorá vyberie najlepšiu z nich 
na krajskú súťažnú prehliadku detskej 
dramatickej tvorivosti Trnavského kraja 
– Senickú divadelnú jar. Príďte podporiť 
mladých divadelníkov v ich snahe odo-
vzdať zo seba maximum a zabojovať o 
postup do vyššej súťaže. Záhorské osve-
tové stredisko v Senici v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trnavského samosprávneho 
kraja, Mesto Senica a Mestské kultúrne 
stredisko v Senici Vás na Senické zrka-
dielko Anky Gamanovej srdečne pozý-
vajú.

Pozývame na prehliadku detskej
dramatickej tvorivosti

» Jaroslava Slezáková

0905 915 033, 0908 979 377

Inzerát, ktorý predáva

0908 979 377

VIZITKY
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Folklór je naším národným bohatstvom a kul-
túrnou dušou Slovenska. Preto ho štát musí podpo-
riť výrazne viac ako doposiaľ, zhodli sa predseda 
vlády Peter Pellegrini a ministerka kultúry Ľubica 
Laššáková.

Na podujatí, ktoré sa symbolicky konalo v Očo-
vej, tradičnom a historickom mieste pre slovenský 
folklór, oznámili obaja štátni predstavitelia výrazné 
zvýšenie podpory štátu pre folklórne súbory i ľudo-
vých umelcov.

„Hádam niet na svete inej krajiny ako Sloven-
sko, kde na takom malom kúsku zeme môžeme vi-
dieť takú rôznorodosť folklóru, ktorý tu je najkrajší 
na svete,“ vyhlásil premiér Pellegrini. Zároveň oce-
nil postoj ministerky Laššákovej, podľa ktorej sa 
kultúra národa nemôže obmedziť na dve tri kamen-
né budovy v hlavnom meste, ale musí žiť s krajinou 
na každodennej báze.    

„Preto sme na podporu folklóru ako autentic-
kého zdroja tradičnej slovenskej ľudovej kultúry vy-
dobyli doteraz nevídanú sumu, ktorá bude odrážať 
všetky potreby slovenských folklóristov. A už dnes 
vravím, že ak to bude potrebné, na budúci rok túto 
sumu znásobíme,“ vyhlásil premiér Pellegrini. 

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková pripo-
menula, že podpora tradičnej ľudovej kultúry je jej 
prioritou od nástupu do funkcie. „Folklór je feno-
mén, ktorý sa po stáročia odovzdáva z generá-
cie na generáciu a ktorý naším predkom po-
máhal vyrovnať sa s ich životnými údelmi. Aj 
dnes prežíva najmä vďaka nadšencom, ktorí 
ho šíria bez nároku na odmenu či spoločenské 
uznanie. Môžeme mať rôzny vkus, no nikto fol-
klóristom nepoprie, že do svojej záľuby dávajú kus 
srdca. Aj preto som presvedčená, že folklór je sku-
točnou kultúrnou dušou Slovenska,“ povedala mi-
nisterka kultúry.

V rámci nového projektu „Folklór duša Sloven-
ska“ vyčlenil štát osobitnú sumu 1,5 milióna eur na 
podporu folklórnych aktivít a ľudových umelcov.    

Projekt „Folklór – duša Slovenska“ prináša 
podporu aktivít v oblasti tradičnej slovenskej kul-
túry v celkovej sume 1,5 milióna eur

S podporou predsedu vlády Petra Pellegriniho 
projekt pripravilo ministerstvo kultúry vedené 
Ľubicou Laššákovou, výzvu 26. februára vyhlásil  
Fond na podporu umenia

O  túto podporu sa môžu do 25. marca 2019 
uchádzať profesionálne i neprofesionálne folklór-
ne telesá, ale aj individuálni ľudoví umelci

Profesionálne nekomerčné folklórne zosku-
penia sa môžu uchádzať o podporu od 5000 do 
60  000 eur. Povinné spolufi nancovanie predsta-
vuje 5 percent rozpočtu

Neprofesionálne folklórne zoskupenia sa 
môžu uchádzať o podporu od 2000 do 60 000 eur 
s povinným spolufi nancovaním 5 percent

Individuálni umelci, napríklad ľudoví reme-

Na priamu podporu folklóru je vyčlenených 
1,5 milióna eur

Skutočná pomoc folklóru
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selníci, môžu požiadať o štipendium v maximálnej 
výške 5000 eur. Pri štipendiu sa nevyžaduje žiad-
na spoluúčasť umelca

Výzvy treba predložiť elektronicky do 15:00 h 
25. marca 2019. Všetky projekty musia byť zreali-
zované od 1. júna tohto roka do 31. mája 2020.

Projekt musí zahŕňať viacero umeleckých 
aktivít a podujatí, napríklad uvedenie a  reprí-
zy nového predstavenia, účasť na seminároch 

a sústredeniach, spoluprácu so zahraničnými 
partnermi a podobne. Podporu môžu žiadate-
lia využiť aj na nákup krojových kostýmov, 

rekvizít či hudobných nástrojov alebo na prezen-
táciu svojej tvorby prostredníctvom zvukových 
alebo multimediálnych nosičov. Takisto môžu 
využiť tieto fi nancie na cestovné náklady

Všetky potrebné informácie nájdu záujemco-
via na webovej stránke 

   www.folklordusaslovenska.sk

Pellegrini a Laššáková:  
Folklór je naším národným bohatstvom
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Predseda Národnej rady Slovenskej 
republiky vyhlásil voľby prezidenta 
Slovenskej republiky a určil deň ich ko-
nania na sobotu 16. marca 2019. Voleb-
né miestnosti budú otvorené od 07.00 
h do 22.00 h. Ak v prvom kole volieb 
nezíska ani jeden z kandidátov na pre-
zidenta Slovenskej republiky nadpolo-
vičnú väčšinu platných hlasov voličov, 
bude aj ich druhé kolo 30. marca 2019 
v tom istom čase od 07.00 h do 22.00 h.

Právo voliť prezidenta Slovenskej 
republiky má občan Slovenskej repub-
liky, ktorý má právo voliť do Národnej 
rady Slovenskej republiky, teda občan 
Slovenskej republiky, ktorý najneskôr 
v  deň konania volieb dovŕši 18 rokov 
veku. Prekážkou práva voliť je záko-
nom ustanovené obmedzenie osobnej 
slobody z dôvodov ochrany verejného 
zdravia.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na úze-
mí Slovenskej republiky a v deň kona-
nia 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 hlasovacie-
ho preukazu. Obec na základe žiadosti 
voličovi vydá hlasovací preukaz a zo 
zoznamu voličov ho vyčiarkne s po-
známkou o vydaní hlasovacieho preu-
kazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na 
zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľ-
vek volebnom okrsku. Obec vydá voli-
čovi hlasovací preukaz len na ten deň 

konania volieb prezidenta Slovenskej 
republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej 
žiadosti. Volič môže požiadať obec svoj-
ho trvalého pobytu o  vydanie hlaso-
vacieho preukazu na prvé i druhé kolo 
volieb prezidenta Slovenskej republiky 
súčasne. Táto požiadavka musí byť zo 
žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hla-
sovacieho preukazu už iba výlučne 
osobne (alebo prostredníctvom ním 
splnomocnenej osoby), najneskôr po-
sledný pracovný deň predo dňom ko-
nania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; 
pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 
2019) v úradných hodinách obce. Obec 
vydá hlasovací preukaz bezodkladne. 
Prostredníctvom osoby splnomocnenej 
žiadateľom možno požiadať o vydanie 
hlasovacieho preukazu najneskôr v po-
sledný deň predo dňom konania volieb 
(t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo 
volieb najneskôr 29. 3. 2019).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje 
o  voličovi - meno a  priezvisko, rodné 
číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalé-
ho pobytu (obec, ulica, číslo domu). Vo-
lič je povinný po príchode do volebnej 
miestnosti preukázať okrskovej voleb-
nej komisii svoju totožnosť predložením 
občianskeho preukazu. Ak bol voličovi 
na jeho žiadosť vydaný hlasovací preu-
kaz, predloží spolu s občianskym pre-
ukazom hlasovací preukaz, ktorý mu 
okrsková volebná komisia odoberie. 

Základné pokyny k voľbám

» Zdroj: MV SR

Prezúvanie na zimné pneumatiky 
má zákonom stanovené jasné pod-
mienky, no pri prezúvanie letných 
pneumatík žiadna zákonná povinnosť 
neexistuje. S výnimkou konštatovania, 
že ak je na vozovke súvislý sneh až do 
konca marca, ak takú situáciu možno 
predvídať. Ak napríklad jazdíte v re-
giónoch s vyššou nadmorskou výškou, 
alebo sa tam chystáte, predvídať by ste 
sneh na ceste mali aj v marci.

Letné pneumatiky však majú rov-
nako ako tie zimné svoj význam. Ich 
obutie sa oplatí nielen z bezpečnost-
ných, ale aj (hoci sa to nezdá) z finanč-
ných dôvodov. Zimné pneumatiky sú 
špeciálne navrhnuté pre chladné zim-
né počasie. Svoje pozitívne vlastnosti 
strácajú s rastúcou teplotou. So stratou 
ich pozitívnych vlastností sa znižuje 
bezpečnosť jazdy, zvyšuje sa spotreba 
a zhorší sa aj komfort jazdy. Brzdná 
dráha zimnej pneumatiky sa pri vyš-
ších teplotách výrazne predlžuje, a to 
až o 20 percent. Dôvodom je menšia 
styčná plocha zimných pneumatík a 
tým aj nižšia priľnavosť.

Zmes používaná na výrobu zim-
ných pneumatík nie je určená do vyso-
kých teplôt. Na rozpálenej vozovke tak 
môžu byť zimné pneumatiky vyložene 
nebezpečné. Jazda na zimných pneu 
zvyšuje v letných teplotách spotrebu 
paliva až o desať percent. Navyše sa 
zhoršuje stabilita a ovládanie vozidla.

Dôležitá je dlhodobá tendencia po-

časia. Hraničná teplotou pre prezutie 
pneumatík zo zimných na letné je 7 ° 
C. Práve nad touto teplotnou hranicou 
stráca zimná pneumatika svoje kladné 
vlastnosti. Teplota by sa ale nad touto 
hranicou údajne mala pohybovať dl-
hodobo. Nie je to tak, že akonáhle sa 
ortuť na teplomere vyšplhá na sedem 
stupňov, musíte pneumatiky prezuť. 
Pri príliš skorom prezutí totiž môžu 
vodiča prekvapiť ranné mrazíky, ktoré 
sú na začiatku jari časté. Navyše okrem 
mrazíku môže prísť aj takmer nečaka-
ná snehová pokrývka.

Ak sa jar hlási o slovo skôr, a zdá sa, 
že tento rok to tak je, možno na letné 
pneumatiky prezuť už počas marca. 
Potom si však musia dať vodiči pozor 
na úseky, kde je cesta označená znač-
kou „zimná výbava“. A ešte čosi – obú-
vajte iba kvalitné plášte. To ovplyvňuje 
počet kilometrov, ktoré majú za sebou, 
váš štýl jazdy, technický stav vozidla 
a neraz aj pochybný a na prvý pohľad 
„výhodný lacný“ nákup.

Prezuť či neprezuť?

» red

Jar sa poponáhľala, prišla príliš sko-
ro. Nič proti nej, naopak. Iba si treba 
pripomenúť, že spolu s jarou prichádza 
aj veľké riziko pre zvieratá, ktoré s lás-
kou chováme doma, práve tak, ako aj 
pre ľudí. Agresor je spoločný – kliešť a 
ním roznášaná kliešťová encefalitída či 
Lymská borelióza. Pravdou je, že klieš-
te sú u nás aktívne už aj počas čoraz 
miernejších zím. Ale práve v tomto ob-
dobí, keď sa porasty zazelenajú, nie sú 
ešte kosené a my ich najviac práve pre 
tú zeleň a krásu vyhľadávame, je klieš-
ťov neúrekom.

Psíkov aj mačičky treba pred mož-
nými následkami infikácie kliešťom 
chrániť preventívne. Dnešné spôsoby 
takejto ochrany sú už absolútne nená-
ročné na čas. Dokonca, chemické látky, 
obsiahnuté v ochranných pipetách už 
sú tak dokonalé, že doma nešíria po 
aplikovaní žiaden nepríjemný pach.

Hovoríme o ochranných pipet-
kách od najrôznejších výrobcov. Pou-
žívajú sa podľa živej hmotnosti zvierat-
ka. Aplikujú sa na chrbtovú časť tam, 
kde sa zviera nemôže olizovať. Pre ich 
spoľahlivú účinnosť treba rátať s tým, 
že po nanesení do kožucha zvieratka 
trvá asi tri dni, kým ochrana nadobud-
ne plnú funkčnosť. Z druhej strany, 
nespoliehajte sa príliš na ich pôsobe-
nie v zmysle ochrany proti kliešťom 
po dlhšej dobe, ako po mesiaci. Áno, 
spravidla dokážu chlpáča ochrániť aj 
tri mesiace, ale to iba v prípade, ak sa 

nekúpe, nie je často na daždi. Výrobco-
via garantujú mesiac.

Ochrániť psa či mačku pred klieš-
ťom možno aj špeciálnym obojkom, ale 
najmä v rodinách s malými deťmi, kto-
ré všetko rady skúmajú, treba zabrániť 
ich kontaktu s takouto protikliešťovou 
bariérou.

Potom, samozrejme, existujú aj 
protiparazitárne aerosoly. Ich účinok je 
však krátkodobý, spravidla iba niekoľ-
kohodinový. Sú však naozaj dobrým 
pomocníkom pipetovej ochrany, ak 
vieme, že strávime dlhší čas v prírode, 
kde je veľká pravdepodobnosť výskytu 
kliešťa.

Po každej vychádzke by chovatelia 
mali zvieratko prezrieť a prípadne pri-
saté kliešte odstrániť. Ak sa tak stane 
do 24 hodín od ich prisatia, prakticky 
žiadne zdravotné riziko pre zviera ne-
hrozí. Kliešte obľubujú miesta s mäk-
kou kožou, ako sú slabiny, uši, bruško, 
často sa prisajú aj do okolia očí a nufá-
ka.

Je najvyšší čas predísť problémom

» red
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JUDr. Štefan Harabin: 
Kresťanský a národný hlas nesmie prepadnúť
Moji milí priatelia, 
Kresťanský a národný hlas nesmie prepadnúť.  Som jediný kresťanský a národný kandidát na 
funkciu prezidenta Slovenskej republiky. Preto volám po mobilizácii národných a kresťanských síl. 

Budem priamy. Vážení  voliči  SNS a Smer-SD.

    Chcem sa poďakovať všetkým tým voličom 
oboch strán, ktorých podporu cítim už teraz, či pro-
stredníctvom sociálnych sietí, alebo na osobných stretnu-
tiach po Slovensku.
Verte mi, veľmi si vážim každý Váš hlas.
   Zároveň však chcem osloviť aj ďalších priaznivcov a 

sympatizantov strán SNS a strany Smer-SD, ktorí ešte vá-
hajú a nie sú rozhodnutí.

     Slovenská  národná  strana  do  prezidentského  súboja 
nepostavila  svojho  kandidáta.  Oceňujem   tento  štátnic-
ký  akt  od  predsedu  SNS Andreja Danka. Som presvedče-
ný, že moje  hodnoty  sú  aj  hodnotami  SNS ktorá vznikla 
pred  148 rokmi  s jej  prvým  predsedom  Viliamom  Paulí-
nym-Tóthom.
      Chcem voličov a sympatizantov strany SNS ubezpečiť, 
že týmto    hodnotám    som     verný    celý     svoj   život a 
aj naďalej budem.
     Budem  mať  na  pamäti  vašu  podporu  a  garantujem 
Vám,  že  hodnoty ktoré  spoločne zdieľame, budú mojím 
krédom vo funkcii  Prezidenta Slovenskej republiky.
     Budem si vážiť každý Váš hlas.

     Áno, aj  mnohí  voliči strany Smer-SD a jej sympatizanti 
sú dnes  postavení pred  otázku koho voliť.  Chcete naozaj 
to, aby sa  o  prezidenta  Slovenskej  republiky  uchádzala 
Zuzana  Čaputová?  Stelesnenie  liberálneho  zla?

  Chcete eurobyrokrata Maroša Šefčoviča, nositeľa bru-
selských hodnôt globalizácie, multikulturalizmu, pod-
porovateľa migrácie, istanbulského dohovoru, či postup-
nej straty suverenity v prospech Bruselu? Podporovateľa 
nenápadného postupného zániku našej štátnosti, či po-
malého vymierania kresťanských hodnôt na Slovensku?
Alebo Štefana Harabina s jasnými hodnotami?
  Nie je čas dávať do popredia vlastné ambície či ego.
Nehanbím sa, že oslovím aj voličov Mariána Kotlebu.
    Verím, že sú medzi nimi ľudia, ktorí naozaj ctia kresťan-
ské a národné princípy a dokážu byť tolerantní k ľuďom.

Priatelia, v prezidentskom súboji ide o viac ako o 
Mariána Kotlebu, ide o náš hrdý slovenský národ.

Kresťanský a národný hlas v tomto boji nesmie 
prepadnúť. Slovenskí vlastenci a kresťania majú na 

to a zaslúžia si prezidenta s hodnotami, ktoré všetci spo-
ločne zdieľame.
 Hrdé a  sebavedomé Slovensko,  rodina ako základ 
národa,  spravodlivosť  pre  všetkých, to súhodnoty,  ktoré 
sú hodnotami voličov  a  sympatizantov  všetkých kresťan-
ských a národných strán.
 
Áno, aj vy, voliči KDH, voliči  Kresťanskej demokra-
cie-Život a prosperita, aj Vás sa táto výzva týka.

     Budem  si  vážiť  každý  Váš hlas, hlas ktorý nebude len 
hlasom pre  Štefana Harabina, ale bude  hlasom pre hrdé, 
sebavedomé, demokratické, právne  a  kresťanské Sloven-
sko.
     Verím, že vám na našej krajine záleží rovnako  ako mne 
a budem sa tešiť spolu s Vami, ak  naše hlasy neprepadnú 
a Slovensko bude môcť napredovať so vztýčenou hlavou.
     Prezidentské voľby nie sú politickým bojom strán.  Je to 
voľba občanov. Nezabudnime na to.
     Prihováram sa Vám aj slovami  Martina Rázusa : 
„Opravdivo milovať vlasť môže len ten, kto cíti, že korene 
jeho bytosti sú zapustené v milovanej pôde.“ 

Váš Štefan Harabin,

jediný kresťanský a národný
kandidát na funkciu   
prezidenta Slovenskej
republiky

www.harabin-2019.sk    VOĽTE č.4
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Koválov . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Smrdáky. . . . . . . . . . 9,15 hod.
Lopašov . . . . . . . . . . 9,30 hod.
Častkov. . . . . . . . . . . 9,50 hod.
Rovensko . . . . . . . . 10,10 hod.
Radošovce . . . . . . . 10,35 hod.
Chropov . . . . . . . . . 10,50 hod.
Mokrý Háj. . . . . . . . 11,10 hod.
Dubovce . . . . . . . . . 11,30 hod.
Popud. Močidlany . 11,45 hod.
Trnovec-kostol. . . . . 12,00 hod.

Vrádište-pošta . . . . 12,15 hod.
Kátov . . . . . . . . . . . 12,35 hod.
Holíč-Lidl . . . . . . . . 12,50 hod.
Gbely . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Petrova Ves-KD . . . 13,40 hod.
Letničie . . . . . . . . . 13,55 hod.
Radimov. . . . . . . . . 14,15 hod.
Unín . . . . . . . . . . . . 14,30 hod.
Štefanov . . . . . . . . 14,50 hod.
Dojč . . . . . . . . . . . . . 15,05 hod.

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
14.3. , 4.4. , 25.4. , 16.5. , 

6.6. , 27.6. , 8.8. 2019

vždy v PIATOK v týchto termínoch:
15.3. , 5.4. , 26.4. , 17.5. , 

7.6. , 28.6. , 9.8. 2019
Cerová. . . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Prievaly . . . . . . . . . . 9,15 hod.
Pl. Mikuláš-kostol . . . 9,35 hod.
Plavecké Podhradie 9,50 hod.
Sološnica . . . . . . . . 10,10 hod.
Rohožník . . . . . . . . 10,30 hod.
Kuchyňa . . . . . . . . . 11,00 hod.
Pernek . . . . . . . . . . 11,15 hod.
Vinosady . . . . . . . . 12,00 hod.
Dubová . . . . . . . . . . 12,20 hod.

Častá-trhovisko . . . . 12,35 hod.
Doľany . . . . . . . . . . 12,50 hod.
Štefanová . . . . . . . 13,05 hod.
Dlhá . . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Košolná . . . . . . . . . 13,35 hod.
Suchá nad Parnou. 13,50 hod.
Dolné Orešany. . . . 14,10 hod.
Horné Orešany. . . . 14,30 hod.
Lošonec . . . . . . . . . 14,50 hod.
Smolenice . . . . . . . 15,05 hod.
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vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
21.3. , 11.4. , 2.5. , 23.5. , 

13.6. , 4.7. , 15.8. 2019
Jablonica-Coop . . . . . 9,00 hod.
Osuské . . . . . . . . . . . 9,20 hod.
Hlboké . . . . . . . . . . . 9,40 hod.
Šajdíkové Humence 10,00 hod.
Borský Mikuláš . . . 10,20 hod.
Šaštín - Stráže . . . . 10,40 hod.
Smolinské . . . . . . . 11,00 hod.
Čary. . . . . . . . . . . . . 11,20 hod.
Kuklov . . . . . . . . . . 11,40 hod.
Kúty . . . . . . . . . . . . 12,00 hod.
Borský Sv. Jur. . . . . 12,30 hod.

Sekule. . . . . . . . . . . 12,45 hod.
Moravský Sv. Ján . . 13,00 hod.
Závod . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Veľké Leváre . . . . . 13,40 hod.
Malé Leváre . . . . . . 14,00 hod.
Gajary. . . . . . . . . . . 14,20 hod.
Kostolište. . . . . . . . 14,40 hod.
Jakubov . . . . . . . . . 15,00 hod.
Studienka . . . . . . . 15,30 hod.
Lakšárska Nová Ves 15,50 hod.

4 133

PREDAJ 
SLIEPOK 

OD 4.3. 2019

králik s liečivom, nosnice, 
brojlery a kačice, bažant, ovce, 
kozy, ošípané, husi, morky, psy

Kože vykupujeme 
vysušené, bez hláv 

a nožičiek. Cena 
koží sa môže meniť.

www.harabin-2019.sk

VOĽTE č.4VOĽTE č.4

Za Slovensko,
tradície a právny štát 
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Dotácie z rozpočtu na rok 2019 
vo výške 18.671 eur poskytne mesto 
Skalica na podporu aktivít v oblasti 
práce s mládežou. Rozhodli o tom 
poslanci na februárovom mestskom 
zastupiteľstve (MsZ).

Do výberu bolo v riadnom termí-
ne prihlásených 33 projektov s po-
žadovanou výškou dotácie 47.196,52 
eura. Komisia pre vzdelávanie, mlá-
dež a šport (KVMŠ) pri MsZ v Skalici 
navrhla podporiť 31 projektov, nako-
niec ale finančnú podporu dostane 
iba 26 projektov. Päť žiadostí, ktoré 
prišli zo základných škôl, musela 
komisia vyradiť, keďže žiadajúce 
subjekty patria do pôsobnosti mes-
ta, čo by bolo v rozpore s rozdeľova-
ním finančnej podpory. 

Komisia pre vzdelávanie, mlá-
dež a šport prerozdelila finančné 
prostriedky určené na prácu s mlá-

dežou v roku 2019 medzi 26 projek-
tov, ktoré prešli výberom na základe 
počtu detí, ktoré budú do jednotli-
vých projektov zapojené. Z dôvodu 
obmedzeného objemu finančných 
prostriedkov nepodporila dva pro-
jekty. Pôvodne plánovala komisia 
rozdeliť sumu 22.406 eur, ale nako-
niec rozdelí mesto iba 18.671 eur.

Komisia pre vzdelávanie, mlá-
dež a šport  prihliadala i na činnosť 
s postihnutými deťmi a mládežou, s 
deťmi a mládežou zo sociálne slab-
ších pomerov, detských domovov 
a na projekty, ktorých realizácia je 
naplánovaná počas prázdninového 
obdobia.

Skalica poskytla na podporu
aktivít mládeže miesto 22.406 eur
iba 18.671 eur 

» tasr

Piatok 08.03. 
DEŇ ŽIEN – Nová šanca 18:00, Ako 

si vycvičiť draka 3 2D 15:30, Psie veli-
čenstvo 15:40, Lego príbeh 2 2D 15:50, 
Captain Marvel 3D 18:00, Všetko naj-
horšie 18:10, Čo sme komu zase urobili 
20:30, Green Book 20:20, Captain Mar-
vel 2D 20:50 

Sobota 09.03. 
DETSKÉ KINO – Spider-Man: Pa-

ralelné svety 2D 13:10, Ako si vycvičiť 
draka 3 2D 13:00, 15:30, Psie veličen-
stvo 13:40, 15:40, Lego príbeh 2 2D 
15:50, Ženy v behu 17:50, Captain Mar-
vel 3D 18:00, Všetko najhoršie 18:10, 
Čo sme komu zase urobili 20:00, Green 
Book 20:20, Captain Marvel 2D 20:50 

Nedeľa 10.03. 
DETSKÉ KINO – Spider-Man: Pa-

ralelné svety 2D 13:10, Ako si vycvičiť 
draka 3 2D 13:00, 15:30, Psie veličen-
stvo 13:40, 15:40, Lego príbeh 2 2D 
15:50, Ženy v behu 17:50, Captain Mar-
vel 3D 18:00, Všetko najhoršie 18:10, 
Čo sme komu zase urobili 20:00, Green 
Book 20:20, Captain Marvel 2D 20:50 

Pondelok 11.03. 
Ako si vycvičiť draka 3 2D 15:30, Psie 

veličenstvo 15:40, Lego príbeh 2 2D 
15:50, Ženy v behu 17:50, Captain Mar-
vel 3D 18:00, Všetko najhoršie 18:10, 
Čo sme komu zase urobili 20:00, Green 
Book 20:20, Captain Marvel 2D 20:50 

Utorok 12.03. 
ARTMAX FILMY – Zjavenie 20:00, 

Ako si vycvičiť draka 3 2D 15:30, Psie 
veličenstvo 15:40, Lego príbeh 2 2D 
15:50, Ženy v behu 17:50, Captain Mar-
vel 3D 18:00, Všetko najhoršie 18:10, 
Green Book 20:20, Captain Marvel 2D 
20:50 

Streda 13.03.
Ako si vycvičiť draka 3 2D 15:30, Psie 

veličenstvo 15:40, Lego príbeh 2 2D 
15:50, Ženy v behu 17:50, Captain Mar-
vel 3D 18:00, Všetko najhoršie 18:10, 
Čo sme komu zase urobili 20:00, Green 
Book 20:20, Captain Marvel 2D 20:50 

Program kina Cinemax Skalica     

» red
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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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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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Prijmeme na zrekonštruovanú čerpaciu
stanicu na nepretržitú prevádzku

OBSLUHA - POKLADNÍK
Plat 1000 € brutto. Možnosť aj na živnosť.

Honorár dohodou.
0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk
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Prijmeme na zrekonštruovanú
čerpaciu stanicu

SKLADOVÉHO PRACOVNÍKA
Plat 900 € brutto. Možnosť aj na živnosť.

Honorár dohodou.
0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk
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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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GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica
prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozície:

• obsluha polygra�ckého 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

personalne@grafobal.sk              034 6967330, 0914 222 739       

GRAFOBAL, a.s., personálne oddelenie, Mazúrova 2, 909 01 Skalica
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Prijmeme na zrekonštruovanú čerpaciu stanicu

Plat 850 € brutto. Možnosť aj na živnosť.
Honorár dohodou.

0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

POKLADNÍČKU DO
SAMOOBSLUŽNEJ REŠTAURÁCIE

INZERCIA

0908 979 377

Keďže nie každý musí vedieť, čo 
podľa slovníka slovenského pravopisu 
znamená slovo gelender, najskôr vy-
svetlime, že ide o ozdobné zábradlie. 
Napríklad na podstienku pri chalupe. 
Ľahko ho spoznáte podľa toho, že ho 
od jari do jesene skrášľujú prevažne 
muškáty. Muškáty sú u nás, ale aj v 
okolitých krajinách mimoriadne obľú-
bené, pretože nevyžadujú špeciálnu 
starostlivosť. 

Stačí kúpiť umelohmotný hrantík 
farby ladiacej s oknami, zohnať drenáž 
- piesok, drobný štrk alebo kamienky, 
čo je poruke, asi do cca 3 cm výšky, do-
plniť zeminou vhodnou pre balkónové 
kvety (na značke nezáleží, môže byť aj 
bežný záhradnícky substrát) a zasadiť 
zakúpené, alebo prezimované zakore-
nené sadeničky. Krásne vykvitnú aj tie 
najlacnejšie v 10 kusových balíčkoch, 
najobľúbenejšie sú obyčajné červené 
ťahavé, pretože najviac kvitnú. Na je-
den meter možno vysadiť 8 koreňov.

Ak chcete, aby pekne kvitli, je po-
trebné pravidelne hnojiť. Na podporu 
kvitnutia nezaškodí občas nechať sub-
strát preschnúť, lepšie je polievať ráno. 
Muškáty netreba príliš zalievať, nepre-
tržite vlhký substrát im skôr ublíži. Naj-
lepšie sa im darí na oknách, ktoré sú as-

poň čiastočne chránené pred vetrom, 
tiež neobľubujú celodennú páľavu.

Ak máte svoje rastliny, ktoré ste pre-
zimovali, už v marci je ich treba preložiť 
na svetlé stanovište s teplotou 15 – 16 °C 
a musíte ich začať intenzívnejšie polie-
vať a postupne aj prihnojovať. Klasické 
muškáty krúžkované treba zrezať dosť 
radikálne, aby sa rozkonárili a bohato 
kvitli. Všetky výhonky skráťte približ-
ne na 5 – 7cm. Na každej rastline pone-
chajte tri až štyri najsilnejšie výhonky, 
každý s tromi alebo štyrmi očkami. Pri 
presadení skráťte aj korene.

Krátko ešte o fuksiách - na jar im 
vytvarujte korunku, pričom ročné vý-
honky skráťte na dva páry listov. Keby 
ste to neurobili, rastliny nebudú mať 
dostatok kvetov. Keďže fuksie majú 
vyššie nároky na teplo, na balkón ich 
vykladajte medzi poslednými. Umiest-
nite ich do polotieňa, lebo slnko by im 
spálilo listy.

Na balkón či na gelender

» red
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AKE Skalica s.r.o.
Nádražná 33, Skalica 909 01
výrobca ložísk s viac ako 50-ročnou tradíciou
prijme do zamestnania nasledujúce profesie
• PRACOVNÍK MONTÁŽE LOŽÍSK
• TECHNOLÓG
• BRÚSIČ, SÚSTRUŽNÍK
• ÚDRŽBÁR STROJOV
• PRACOVNÍK KONTROLY

director@ake-bearings.sk                 www.ake-bearings.sk

Pre bližšie informácie volajte +421 905 769 175
Možnosť kariérneho rastu a sebarealizácie

Požiadavky: • vzdelanie v odbore
• samostatnosť • �exibilita650 - 800 €
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COOP JEDNOTA SENICA,
spotrebné družstvo

Informácie na tel. č.: 0905 864 237

KUCHÁR (KA)
Mzda od 640 € + príplatky, prémie.

Nástup ihneď. 
Práca v stabilnej slovenskej obchodnej

spoločnosti s garanciou pravidelnej výplaty
mzdy.

hľadá do reštaurácie v SENICI
zamestnanca na pozíciu
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ponúka voľné pracovné miesta na pozíciu 

na riadnu pracovnú zmluvu
OPERÁTOR VÝROBY

Informácie na tel.  čísle 0918 781 113

Miesto výkonu práce: Senica, Kaplinské pole.
Základná mzda 3,84 €/h, odmeny do výšky 220 € mesačne.

Záujemcom bude po nástupe priznaný bonus 300 € vyplácaný
v mesačných splátkach (50 € počas 6 mesiacov).
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CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno
Termín nástupu: ihneď

Podmienky: nástupný plat 700 € bru�o + 100 €
osobná prémia + výkonostné prémie •

zvyšovanie platov po 3 a 6 mesiacoch • príspevok
na dopravu • poskytovanie ubytovania • 

preplácanie nadčasov • jednozmenná prevádzka
pondelok až piatok • zamestnanecké zľavy

v sieti Möbelix • stravné lístky
Vaše životopisy zasielajte na email:
verwaltung.lozorno@moebelix.sk

Volajte na tel. číslo +421 257 353 611

SKLADNÍKOV - VODIČOV  VZV
(aj manuálna práca)
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Prijmeme na zrekonštruovanú
čerpaciu stanicu

UPRATOVAČKU
Plat 680 € brutto.

0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk
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Elektrikári
pre dlhodobú prácu do 
        Švajčiarska 

20-22 €/hod na zmluvu
- mesačne cca 200-220h
- 4 týždenné turnusy
- ubytovanie a doprava           
  zabezpečenné
- týždenné zálohy 100€

0950 301 301
sokolova@granila.eu

NÁSTUP
IHNEĎ!

Elektrikári
pre dlhodobú prácu do 
        Švajčiarska 

20-22 €/hod na zmluvu
- mesačne cca 200-220h
- 4 týždenné turnusy
- ubytovanie a doprava           
  zabezpečenné
- týždenné zálohy 100€

0950 301 301
sokolova@granila.eu

NÁSTUP
IHNEĎ!
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0905 915 033

Pre posilnenie pracovného tímu príjmeme pracovníkov 
do tlačiarenskej prevádzky na pozíciu:

TLAČIAR - STROJMAJSTER

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:
» miesto výkonu práce - Trnava
» možnosť pracovať aj na vedľajší PP, 
   (živnosť, dohoda)

PONÚKANÝ PLAT:
» základná zložka mzdy  
   980 € (brutto) / mesiac
» + variabilná zložka, až do výšky 2 000 €

NÁPLŇ PRÁCE:
» obsluha rotačného offsetového     
tlačiarenského stroja ROTOMAN (16, 32 strán)

POŽIADAVKY:
» min. 1 rok prax v oblasti offsetovej       
tlače na pozícii tlačiar

REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2,
917 01 Trnava

0905 555 044

rado@regionpress.sk

0908 979 377

INZERCIA
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Voľné termíny:  31.3 – 6.4.  |  7.4 – 13.4.  |
 28.4 – 4.5.  |  5.5 – 11.5.  |  12.5 – 18.5.2019 

Pobyty sú podporované štátnou
dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov.

V cene pobytu: plná penzia, 
2 x fakultatívny výlet, Čaj o piatej,

folklórne vystúpenie a iné BONUSY !!!

Rezervácie na čísle  0918 591 942
Informácie na  www.oravskahoraren.sk

Penzión *** Oravská horáreň,
Oravský Podzámok č. 396, Vám 
ponúka pobyty na 7 dní/6 nocí
iba za 138.- EUR/1 osoba

ORAVA - zdravie
z prírody rozdáva
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Lešenári
   a stavbári pozor!

+421 948 672 122 
+421 907 780 698

cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú
     prácu na turnusy

plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko

������������������������
www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
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prijme

Skladník 
(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

2800 EUR/mesačne Brutto

2400 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 191
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Firma FORSE 

Mäsiar-pomocník 
(Rakúsko)

16
-0

09
7

0904 832 593

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA
Montáž aj u zákazníka
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KĽÚČOVÁ
SLUŽBA

VLOŽKY, 
ZÁMKY

ZRKADLÁ 
NA MIERU

RÁMOVANIE 
OBRAZOV

SCHRÁNKY, 
TREZORY

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

Veľkosť inzerátu
49,5 x 61,5 mm

za sumu

449 €
v počte

1.5000.000 ks

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

PONUKA, KTORÁ SA OPLATÍ

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
• Kú�: min. 11,80 € bru�o za jeden roznos

hľadá KOLPORTÉROV


