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Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 31 000 domácností

Pekný a už čiastočne aj kalendárne
jarný týždeň vážení čitatelia!

119,-

dvere ROCO

dvere PRESTON

DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA

me snažiť aj naďalej nezaoberať sa iba
spomínanými banálnosťami práve tak,
ako sa naďalej budeme usilovať odvracať
vyššie naznačenú „kultúrnu smrť“ národa. Hoci aj informáciami, ktoré inde iba
ťažko nájdete. Lebo – ako napísal v minulom storočí mladý francúzsky prozaik
a všestranný umelec Boris Vian - „utekáme, čo nám nohy stačia do budúcnosti,
bežíme tak rýchlo, že nám uniká prítomnosť a minulosť sa nám stráca v prachu,
ktorý sme pri tom behu rozvírili.“ Je to
škoda. Pretože prítomnosť, najmä teraz,
na prahu jari, je predsa prekrásna.
Stačí, aby ste sa častejšie ako v uplynulých mesiacoch vybrali do prírody, alebo si
našli čas chvíľku posedieť na záhrade. Zastaviť ten nadiktovaný rytmus a pár okamihov byť pánmi svojho času. Stačí, aby
sme sa všetci venovali menej
tomu nepodstatnému, čo je
takmer bez hodnôt a zamerali sme sa na niečo oveľa
dôležitejšie. Život nás, náš,
a našich najbližších a jeho
kvalitu. Preto ešte raz
- pekný týždeň vám
všetkým.

dvere UNO

139,-

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

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

8,90 €

6,- €
0904 549 546
www.tvaroznik.sk

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Poskytujem výživové poradenstvo založené
na kvalitnom a skutočnom jedle - žiadne
krátkodobé diéty, hladovky, predpripravené
jedlá ani jedlá v prášku. Dlhodobo udržateľná
zmena životného štýlu je tá správna cesta k dobrej
postave a silnému zdraviu.

ZĽAVOVÝ POUKAZ
PLATNOSŤ DO
30.04.2019

Zľavový poukaz na Tvarožník 760g je možné
uplatniť priamo v pekárni.

Po-Pia od 8:00 - 15:30 hod.
alebo podľa dohody na tel. čísle 0904 549 546.

Soňa Janičková
Aj malé zmeny môžu
priniesť veľké výsledky

Miriam Mesárošová

VJAZDOVÁ TECHNIKA
Imitácie dreva v nástreku

Pink Nails

- koniec zlúpaným fóliám

0905 478 303
Vally 9, Skalica
www.bomont.sk
41-0028

gélové nechty

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

GARÁŽOVÉ BRÁNY A

41-0051

výživové poradenstvo | Potočná 21, Skalica
+421 944 255 950 | www.vyzivovaporadkyna.sk

41-0052

KOPČANY, MASARYKOVA 487

správny pomer kvality a ceny od roku 1998
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63-0023

O pár dní sa začnú zapĺňať bocianie
hniezda. Všimli ste si, že je bežné, ak o
týždeň dva skôr priletí samček a až potom
samička? Tá už má hniezdo z väčšej časti pripravené, poopravované, všetko už
čaká iba na to, aby sa založila nová generácia. Dokonca aj na vchodových dverách
bytových domov sa (v lepšom prípade)
objavujú oznamy o tom, že v tom a v tom
byte sa začína rekonštrukcia, že sa bude
robiť denné od-do a že potrvá mesiac,
dva, tri. Aj preto u nás v našom týždenníku dáme pravidelnejší priestor téme stavba. Nielen tej však.
„Keď sa obyvateľstvo nechá rozptyľovať trivialitami, keď sa kultúrny život vymedzí ako nekonečný kolobeh zábavy, keď
seriózna verejná komunikácia dostáva podobu detského bľabotania, keď sa – stručne povedané – z ľudí stane iba obecenstvo
a z verejných záležitostí estráda, potom sa
národ ocitol v nebezpečenstve a jeho kultúrna smrť sa stáva reálnou možnosťou.“
To kedysi povedal Neil Postman (8. marec
1931, New York, New York, USA – 5. október 2003, New York), americký odborník
na masmédiá, mediálny teoretik, kultúrny
kritik, pedagóg, profesor a redaktor.
Preto sa na našich stránkach bude-

33-0008

SENICKO-SKALICKO
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POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

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
Skalica
Holíè

Senica
Borský Mikuláš

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

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

41-0011

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

VSTAVANÉ
SKRINE

41-0021

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

Až 17 okresov (zväčša najchudobnejších) nemá svojho zástupcu v NR SR,
ale z Bratislavy a okolia ich je 53! Preto
chceme, aby sa kandidát do NR SR s najvyšším počtom hlasov v každom okrese
stal automaticky poslancom. Ostatní sa
doplnia presne takým spôsobom, aký
funguje dnes ... a priblížime politiku k
ľuďom.
3. Za účasť na voľbách deň dovolenky navyše. Záleží nám na tom, aby
svoj názor vyjadrilo čo najviac ľudí. Preto navrhujeme deň dovolenky za účasť v
každých voľbách a referende.
4. Umožnime konečne voliť cez
internet. Sme v 21. storočí, ale ak ste
náhodou na dovolenke, voliť nemôžete.
Estónci už 13 rokov môžu voliť bez ohľadu na to, kde sú - v zahraničí, na horách,
v nemocnici či len
doma v záhrade.
Technicky je to riešiteľné, len treba
trochu chcieť.
Ide nám o spravodlivé Slovensko.
Pomôžte nám ho
presadiť.

ZĽAVA -30%

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

Vstavané skrine Ondrúš

Predaj hydiny
na ďalší chov

0905 915 033

Senica

Čáčovská cesta 5315/125

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

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

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

www.hydina.eu

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

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!

Predajňa: Prietržka 36
0902 898 387 • 0902 898 384 | agmibo.sro@gmail.com

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

výroba a predaj krmív
záhradkárske potreby

× KZ nosnice (25 kg)
× KZ králik granule (25 kg)
× Kukurično-pšeničný šrot (25 kg)
× Kozy, ovce granule (25 kg)
× ČOJ 2 - jahňatá (25 kg)
× Odchov kuriat K1 (25 kg)
× Odchov kuriat K2 (25 kg)
× KZ hydina Štart (25 kg)
× KZ hydina Finiš (25 kg)
× KZ Emu (25 kg)

41-0013

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Naše
hnutie
OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti
(OĽANO)
pred
týždňom
predstavilo návrh otázok pre
hĺbkové referendum. Navrhli sme 17
riešení problémov, ktoré doteraz politici
nemali záujem riešiť. Zároveň sme dali
ľuďom možnosť diskutovať o nich, a tiež
doplniť ďalšie problémy, ktoré podľa vás
trápia Slovensko natoľko, že by o nich
mali ľudia rozhodnúť v referende. Ľudia
za týždeň na našej FB stránke otázkam
rozdelili cca 70 tisíc hlasov, čo svedčí o
mimoriadne veľkom záujme a nás to veľmi teší.
Dovoľte, aby som Vám otázky bližšie predstavil - 1. skupinu otázok sme
nazvali Spravodlivé Slovensko:
1. Navrhujeme hmotnú zodpovednosť politikov. Chceme presadiť, aby
politici a vysokí štátni úradníci za nezákonné a zjavne nevýhodné rozhodnutia ručili svojím majetkom. Výrazne
to pomôže, aby sme zlodejov odradili od
pokušenia kradnúť z nášho spoločného,
lebo škodu by platili zo svojho.
2. Chceme, aby si každý okres mohol zvoliť svojho poslanca do NR SR.

11,00 €
11,00 €
7,00 €
12,00 €
13,00 €
12,00 €
11,00 €
12,50 €
11,00 €
13,00 €

NÁVNADA KAPOR
10 KG / 6,00 €

SVETOVÉ ZNAČKY KRMÍV PRE PSOV

GRANULE PRE KONE:
× HOBY (25 kg)
11,50 €
× ŠPORT (25 kg)
12,50 €
HNOJIVÁ:
× NPK
× LIADOK
× CERERIT
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× VINOVOCERIT
× TRAVCERIT
× VÁPENEC
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41-0050

Potočná 16
SKALICA
skalicko@regionpress.sk

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Redakcia:

Spravodlivé Slovensko pre všetkých

63-0007

SENICKO-SKALICKO
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SLUŽBY

ZÁHRADNÉ CENTRUM ROSA S.R.O.

HOLÍČ, KÁTOVSKÁ 24 (VEDĽA KNÍHKUPECTVA BYSTRICKÝ)

VÝROBA - PREDAJ

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

63-0031

sadeníc vinnej
révy, stolové
i muštové odrody
Ceny od 1,60 € / ks

MALIARSKE
A NATIERAČSKÉ
PRÁCE

63-0045

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

OVOCNÉ STROMČEKY
IHLIČNANY, KRY, LISTNATÉ STROMY
TRVALKY, RUŽE, BYLINKY
SUBSTRÁTY, MULČOVACIA KÔRA
PRÍPRAVKY NA OCHRANU RASTLÍN, HNOJIVÁ
KVETINÁČE A INÉ DOPLNKY DO ZÁHRADY

KRTKOVANIE
KANALIZÁCIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

OTV.: PO – PIA: 8.00 – 17.00 HOD., SO: 8.00 – 12.00 HOD.

NON STOP

(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

VÝROBA
A PREDAJ

SADBOVÉ ZEMIAKY

0918 645 802
0907 784 324

41-0015

PALIVOVÉHO
DREVA
HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

CENA:
63-0016

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

63-0008

Murárske práce
0904 259 971
• kompletné rekonštrukcie
domov a bytov
• sadrokartonárske práce
• zatepľovacie práce
• ploty, zámková dlažba

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

SE19-11 strana -

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

41-0036

www.upchaty-odpad.sk

Holíč, Bratislavská ul., tel. 0915 253 570
16-0010

0915 213 700

/ZAHRADNICTVOROSA

63-0058

ČISTENIE

4
PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY

01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ

V dnešnom článku naviažeme na ten
predchádzajúci a budeme sa venovať
ďalšej z podstatných náležitostí zmluvy
o dielo, ktorou je vykonanie diela zhotoviteľom na vlastné nebezpečenstvo. Vykonanie diela na vlastné nebezpečenstvo
zhotoviteľa znamená, že zhotoviteľ zodpovedá za zmarenie, resp. zničenie diela,
a to najmä počas jeho realizácie. Vo všeobecnosti teda za uskutočňovanie diela
nesie zodpovednosť samotný zhotoviteľ,
pričom predmetom tejto zodpovednosti
je plnenie, resp. zhotovované dielo.
V zmysle uvedeného tak zhotoviteľ
nesie zodpovednosť za to, že dielo bude
jednak zhotovené riadne a včas, a to
v súlade s podmienkami upravenými v
zmluve o dielo, a zároveň za to, že dôjde
aj k samotnému odovzdaniu takto zhotoveného diela. Ako sme si už vysvetlili
v predchádzajúcich článkoch, predmetom zmluvy o dielo nie je pracovná činnosť, ktorú zhotoviteľ vykonáva za účelom zhotovenia diela, ale výsledok tejto
pracovnej činnosti, t.j. dielo samotné.
Z tohto dôvodu zmarenie, resp. zničenie
diela nemá za následok zánik záväzku
zhotoviteľa vykonať dielo, ale naopak,
tento je povinný dielo vykonať opätovne,
a to na vlastné náklady.
Napriek uvedenému však môže nastať situácia, kedy zmarením, resp. zničením diela, zaniká aj záväzok zhotoviteľa dielo zhotoviť. Ide o prípad objektívnej

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

09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST
» Predám 4 chromové stoličky nové, šedý kožený
poťah, cena 200€. Skalica.
Tel. 0949672590
10 ZÁHRADA AAZVERINEC
R10_ZAHRADA
ZVERINEC
» Predám víno - rizling
vlašský 1€/1l, odber ihneď, K.Kulifaj, Vinosady
56.Tel. 0336463940
» Predám domáce vajcia v
obci Prietržka, 10ks za 1.50
€.Tel. 0910299273
» Darujem veľké okná
vhodné na skleník.Tel.
0904683862
» Predám kukuricu 20
€/q.Tel. 0903572514
11 HOBBY AAŠPORT
R11_HOBBY
SPOTR
» Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu.Tel.
0907374235
Návod nájdete na strane 6 dolu.

zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

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

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ OKNÁ

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

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

A ZIMNÉ ZÁHRADY

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

CELKOVÉ CENY

320 €

370 €
480 €

20 rokov na trhu!

NOVÉ TVARY
1 hrob od 1100 €
2 hrob od 1390 €

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou

Work
KAMENÁRSTVO - POLÁK - SENICA

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

0944 716 337

NAJVÄČŠÍ výber
vystavených pomníkov

work.byvanie@gmail.com

ZĽAVY
PRE SENIOROV

Príďte sa presvedčiť!

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

TERAZ
VA
VEĽKÁ ZĽA NÝ
E
NA VYSTAV
R
A
V
TO

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

OTV.: Pon - Pia: 09.00 - 16.00 h

0903 792 674
www.kamex.sk
Hurbanova 2942, Senica

Chcete si podať inzerát?

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

63-0003

07 REALITY / iné
R07_REALITY_INE
» Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt 35 km od Bratislavy.Tel. 0903765606
» Prenajmem lacno 25
árov na chov koní , Trnovec.Tel. 0903946285
» Prenajmem garáž v Holíči na SNP 22, od 04/19,
novostavba,
50€.Tel.
0904009324

ENVIRO DATA s.r.o. / 0903 489 433
• Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti
odpadového hospodárstva, ochrany
ovzdušia, vôd
• Sprostredkovanie a manažment služieb
v oblasti životného prostredia
• Činnosť vodohospodára
• Spracovanie podkladov
pre dokumentáciu
v oblasti životného
prostredia

41-0010

06 POZEMKY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ

stanicu smerom na Skalicu od Holíča)

tel.: 0917 536 306

16-0063

05 DOMY / predaj
R05_DOMY_PREDAJ

Mallého 72, Skalica (vjazd na čerpaciu

ZADARMO:

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

doprava, montáž, zlatá váza
a svietnik, chodníky okolo
hrobu, záruka 36 mes.

Ak nemôžete prísť, radi Vás navštívime.
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63-0017

04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM
» Prenajmem alebo predám 2i. byt v Holíči.Tel.
0944149944

KRBY SKALICA

41-0017

03 BYTY / predaj
R03_BYTY_PREDAJ

TOTÁLNY VÝPREDAJ
KRBOVÝCH VLOŽIEK A KACHLÍ

alebo subjektívnej nemožnosti plnenia.
Na to, aby došlo k zániku záväzku zhotoviteľa z dôvodu subjektívnej nemožnosti
plnenia sa vyžaduje, aby bolo zmluvne
dojednané osobné zhotovenie diela zhotoviteľom, prípadne to z povahy diela
vyplývalo.
V prípade nemožnosti plnenia je možné riešiť otázku náhrady škody, prípadne
bezdôvodného obohatenia. K zmareniu,
resp. zničeniu diela môže dôjsť v dôsledku ľudského konania (napr. stratou materiálu poskytnutého objednávateľom
zhotoviteľovi na zhotovenie diela), alebo z dôvodu objektívnych príčin (napr.
ak povodňou došlo k znehodnoteniu či
zničeniu zhotovovaného diela). V prípade, ak zhotoviteľ vykoná dielo prostredníctvom tretej osoby, zodpovedá za
jeho zhotovenie rovnako, ako keby ho
zhotovoval on sám. Čo sa týka časovej
dĺžky tejto zodpovednosti zhotoviteľa, vo všeobecnosti platí, že zhotoviteľ
zodpovedá za zhotovenie diela v štádiu
vyhotovovania diela, ako aj po jeho vyhotovení, resp. dokončení, ak dielo ešte
neodovzdal objednávateľovi.

16-0001

02 AUTO-MOTO / iné
R02_AUTO_MOTO_INE
» Kúpim havarované alebo motoricky poškodené auto, motocykel.Tel.
0905218938
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ.
Tel. 0908205521
» ČZ 175, JAWA 250,
350, PIONIER, STADION,
MUSTANG, SIMSON. Kúpim tieto motorky.Tel.
0915215406

ZĽAVY 40–50%

41-0049

Zmluva o dielo a zodpovednosť
za vyhotovenie diela

63-0053

Občianska
riadková
inzercia
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SLUŽBY

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

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

Môžete si vybrať
asi zo 100 druhov
pomníkov

DOJČ

41-0019

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

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

POHREBNÁ SLUŽBA

(v priestoroch tržnice)
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

41-0018

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

ŠAŠTÍN - STRÁŽE

Prev.: Štúrova 958, Šaštín-Stráže, tel.: 0907 186 222
www.pohrebnasluzba-sastinstraze.sk
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.
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

Skalica, ul. Horská

41-0020

tel.: 034 / 651 14 11

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

POHREBNÁ SLUŽBA

POHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.

PEKARr s.r.o., Skalica

0907 928 212, 0915 732 830

0902 624 774 • 034/664 87 86

ČERPANIE BETÓNU
ZABEZPEČENIE BETÓNU
A DOVOZ BETÓNU

Príďte sa presvedčiť
NAŠA FIRMA MÁ 28 ROKOV

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

41-0039

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

Pozrite na facebook: KAMENÁRSTVO KAMAX PILÁT

€

SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

50% ZĽAVY

FO typ A, B a právnických osôb

• strojové omietky
- vápenno-cementové
- sadrové
• montáž/demontáž lešenia
68-06

16-0103

0908 979 377

A-izolacie Striekaná izolácia pur penou

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA NA ROK 2019

1-hrob od 1090 € • 2-hrob od 1390 €

• Izolácia bez tepelných mostov

tel.: 0944 958 096

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

• Súčiniteľ tepelnej vodivosti
λ 0,036

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2300 € • 1-hr. 1700 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

• S vysokým tepelným odporom

e-mail: aizolacie@gmail.com

ZADARMO:
63-0055

-10%

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

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

00-0000

INZERCIA

www.kamenarstvo-bocan.sk

0908 742 287

M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

63-0011

KAMAX PILÁT

REALIZUJEME

AKCIA

Sme plátci
DPH

rttrade@rttrade.sk

41-0044

• výber z 300 nápisných tabúl • 5-ročná záruka

Senica | 0911 521 767

0903 342 475

UŠETRITE S NAMI TERAZ !!!
ŽULOVÝ KOMPLET 3000 € 1500 €

ZAVOLAJTE NÁM, UROBÍME VÁM NAJLEPŠIU CENU

MZDY, PERSONALISTIKA
63-0057

§

AKCIA: ŠPECIÁLNE ZĽAVY
NA EXKLUZÍVNE MATERIÁLYY

Tel. č.: 0902 440 112

35€ / hod.

KOPČANSKÁ 1747/70, 908 51 Holíč

41-0045

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR

JARNÁ AKCIA!

Stačí zavolať a my vás navštívime. www.kamenarstvostapav.sk
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FÓRUM ŽIVOTA / SLUŽBY

Deň počatého dieťaťa
ponúka argumenty

» Kúpim staré mince,
bankovky, odznaky, pohľadnice, vyznamenania
a rôzne starožitnosti.Tel.
0903753758

Občianske združenie Fórum života organizuje verejnú informačnú
kampaň ku Dňu počatého dieťaťa.
Každoročne si 25. marca pripomína
práva nenarodených.
„Pre kampaň sme podobne ako po iné
roky hľadali vhodný spôsob, ako osloviť
ľudí. Cieľom nie je ísť do konfliktu. Chceme ponúknuť argumenty na zamyslenie,“ zverejnila hlavná koordinátorka
kampane Lucia Mihoková. Kampaň
bude prebiehať v uliciach slovenských
miest. Biela stužka symbolizuje, že na
nenarodenom ľudskom živote záleží.
Poukazuje však aj na konkrétnu a systémovú pomoc pre tehotné ženy a prevenciu. S činnosťou Fóra života sa spájajú
projekty konkrétnej pomoci. Poradňa
Alexis sprevádza ženy, ktoré v dôsledku
tehotenstva zvažujú potrat. Cez projekt
Zachráňme životy ďalšie pomáhajúce
organizácie kontaktujú matku v zložitej
situácii. Projekt je postavený na „adopcii“ ženy a jej dieťaťa. Počas jedného
roka žena dostáva finančnú podporu na
ubytovanie, stravu, lieky a na odborné
sprevádzanie. V Leviciach, mieste s najvyššou mierou potratov a rozvodov,
Fórum života prevádzkuje Centrum
konkrétnej pomoci Femina, ktoré hľadá
riešenia pre ženy v ťažkej situácii. Ďalšie
centrá vznikajú v Prešove a Snine. Projekt Tlakový hrniec ponúka študentom
stredných škôl netradičné debaty o in-

14 RÔZNE / iné
R14_ROZNE_INE
» Kúpim ľudové kroje.Tel.
0902708047
15 HĽADÁM PRÁCU
R15_HLADAM
PRACU
» English language resident wants work professional practical wide experience.Tel. 0908305920
16 ZOZNAMKA
R16_ZOZNAMKA
» Hľadám si priateľku
od 45 do 50 rokov.Tel.
0915204433

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

KLIMATIZÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS
od 750 EUR s DPH
aj s montážou

0905 963 819
Vtipy
týždňa
POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

» Pani učiteľka sa na matematike pýta Jožka:
- Jožko, mama ti dá dve
žuvačky a ocko jednu, čo
budeš mať?
- No predsa, svieži dych.

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

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 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.

žalúzie · siete · rolety · roletky
· okná · dvere · zasklenie
balkónov · zimné záhrady
ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY
0903 526 876 | 0910 114 407
41-0007

Chcete si
podať
inzerát?

63-0040

13 RÔZNE / predaj
R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám oceľové stĺpky z
Jöklu v počte 25 ks, vrátane pletiva potiahnutého
plastom. Oboje zachovalé, cena dohodou.Tel.
0905252529
» Predám štvorkolový
malotraktor 490€ a rotavátor Terra Vari 390€.Tel.
0944295367
» Predám cirkulár v železnom ráme, kožuch jedno
použitie, dámske šaty
po 1. použití, lacno.Tel.
0908956836

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

terrupciách, manželstve, nevere či porne. Cieľom je, aby študenti zaujali postoj
a vedeli ho s rešpektom obhájiť.
Nedeľa 17. marec 2019 – Putovanie
za život do Rajeckej Lesnej so začiatkom
o 16:00, slávením liturgie v Bazilike Narodenia Panny Márie a chválach s kapelou Joel Worship Band.
Pondelok 18. marec 2019 – benefičný Koncert za život spojený s udeľovaním Ceny Antona Neuwirtha za ochranu
života v Zrkadlovej sieni Primaciálneho
paláca so začiatkom o 19:00. Účinkuje Komorný orchester ZOE. Koncert je
určený na podporu žien trpiacich po
spontánnom potrate.
Sobota 23. marec 2019 - Konferencia
Vyber si život s témou Ochrana života
na všetkých úrovniach politiky v kongresovej sále Úradu ŽSK so začiatkom
o 9:00. S prednáškami vystúpia odborníci a poslanci na regionálnej, národnej
a medzinárodnej úrovni.
Viac info o kampani na
www.25marec.sk.

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

» Učiteľka vraví Jožkovi:
- Jožko, vyskloňuj slovo
chlieb.
- Kto? Čo? - Chlieb
- S kým? S čím? - So salámou
- Komu? Čomu? - Mne!

» redakcia

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

ZIMNÁ AKCIA

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

12 DEŤOM
R12_DETOM

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

63-0005

Občianska
riadková
inzercia

7
SLUŽBY

Nová lokalita

75-27

„PREDMESTIE SKALICA“

LUX JR Sobotište

NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

RÁMOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY
AKCIOVÉ CENY NA NOVOSTAVBY V HLINÍKOVOM
PROFILE ALUPROF + PLASTOVOM PROFILE
SALAMANDER BLUEVOLUTION - NERECYKLOVANÝ

Vaše bývanie sa stane skutočňosťou

DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI = SERIÓZNOSŤ

Mgr. Nela Havelová
+421 905 443 776

ZÁRUČNÝ AJ POZÁRUČNÝ BEZPLATNÝ SERVIS OKIEN A DVERÍ

VŠETKO NERECYKLOVANÝ
MATERIÁL

Okná plné nápadov

Pri predložení konkurenčnej
ponuky Vám vypracujeme
nižšiu cenovú ponuku.

• 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

Dodacia doba 10 dní od výmeru

CIA
R
E
Z
IN
377
79

9
0908

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

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

zimné záhrady

AKCIA ZĽAVA DO 30%
52-0006-66

tel. 0908 702 522

41-0038

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

63-0010

TEPLÝ
MEDZISKLENNÝ
RÁMIK
ZDARMA
Sobotište 314, objekt reštaurácie MATULŮV DVŮR
sobotiste@lux-sobotiste.sk

ŽALÚZIE VŠETKÝCH
DRUHOV
MARKÍZY A TEXTILNÉ
ROLETKY
ZA NAJNIŽŠIE CENY
V REGIÓNE

www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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terasy

63-0054

AKCIA:

41-0025

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF

8
ZDRAVIE, NAŠI NEVIDIACI, ZÁHRADA / SLUŽBY

Jarné očistné kúry I.
Pre príchod jari sú typické rôzne
očistné kúry, ktoré sú obľúbené hlavne
kvôli odstráneniu následkov zimného
hodovania a často aj ničnerobenia.
Očistené kúry a pôsty sú staré
ako ľudstvo samo. Ide o dobrovoľnú
činnosť, najčastejšie z náboženských
alebo zdravotných dôvodov. Niekedy
zažívame aj extrémne situácie – hladovanie. Je prirodzené, že organizmus
vystavený nedostatočnému alebo nepravidelnému príjmu potravy podlieha mnohým zmenám vo všetkých
svojich systémoch, ktoré môžu mať
prechodné, ale aj trvalé následky.
Preto dobrovoľné podstúpenie dlhodobých očistných kúr a hlavne hladoviek
je potrebné vždy konzultovať s lekárom.
Pri nedostatku energetického príjmu počas kúry si organizmus získava
potrebnú energiu na bazálny metabolizmus a na normálne fyziologické
deje, hlavne dýchanie, trávenie, činnosť srdcovo-cievneho systému, močovo-pohlavného systému a na tvorbu
tepla zo zásob glykogénu v pečeni a
svaloch. Tieto zásoby sú ale obmedzené, predstavujú asi 400 g a vyčerpajú
sa už pri 1-2 dňoch. Potom organizmus
hľadá náhradné zdroje a tými sú tuky,
čo je vhodné pri chudnutí. U dospelého človeka, s normálnou hmotnosťou
zásoby tuku dokážu pokryť energiu
asi na dva mesiace, u ľudí s nadváhou samozrejme na dlhšie. Ale pozor

– organizmus pri nedostatku prísunu
potravy nesiaha iba po tuku, ale ako
zdroj energie mu poslúžia aj vlastné
bielkoviny, napríklad zo svalov, čo ale
už nie je prospešné. Navyše sa mení
hormonálna rovnováha, klesá vylučovanie inzulínu, stúpa vylučovanie
glukagónu, stúpajú katecholamíny,
rastový hormón.
Preto hladovka z medicínskeho
hľadiska nie je vhodná, ale na druhej
strane treba povedať, že zdravý človek
2-3 dňovú zvládne bez následkov. Nevyhnutným predpokladom je ale zabezpečenie prívodu tekutín. Odľahčujúce diéty sú z medicínskeho hľadiska
prijateľnejšie.
Existuje mnoho verzií trojdňových
diét, všetky sľubujú výrazný úbytok
hmotnosti a zlepšenie kondície už za
tri dni. Za takto krátke obdobie dochádza síce k poklesu ručičky na váhe,
ale zväčša iba na úkor straty vody,
menej tuku. Drastickejšie kúry dovoľujú piť prvý deň iba vodu, druhý jesť
iba ovocie a ovocné šťavy, no a na tretí
deň si môžete pochutiť na
zelenine a zeleninových
šťavách.
(Nabudúce si predstavíme vzorový „jedálniček“.)

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Svetový týždeň
glaukómu a prevencia
Po celom svete si civilizované spoločnosti pripomenuli Svetový týždeň
glaukómu. Očného ochorenia, ktoré
môže viesť až k oslepnutiu. Pridajte sa
aj vy a urobte niečo pre zdravie svojich
očí... Stačí málo – prísť a dať si zmerať
vnútroočný tlak. Glaukóm, inak nazývaný aj zelený zákal, je ochorenie zrakového nervu. V dôsledku postupného
odumierania jednotlivých vlákien, z
ktorých sa skladá zrakový nerv, dochádza k poruchám v zornom poli pacienta, ktoré si mnohokrát dlhú dobu ani
neuvedomuje. Preto sa glaukómu hovorí aj tichý zlodej zraku. Pacient často
zistí, že horšie vidí až pri náhodnom
prekrytí lepšie vidiaceho oka. Neskoro
diagnostikovaný, neliečený, či extrémne rýchlo progredujúci zelený zákal sa
môže končiť slepotou.
Vnútroočný tlak
Rizikovým faktorom pre vznik glaukómu je zvýšený vnútroočný tlak. V prípade, že sa odhalí, lekár vám odporučí
vhodnú liečbu – najčastejšie pomocou
očných kvapiek. V niektorých prípadoch sa najskôr volí operácia – laserom
alebo chirurgicky. Výskyt ochorenia
môžu podporiť aj rizikové faktory, ako
sú rôzne ochorenia či zlý životný štýl.
Čo je varovným signálom?
Spozornieť by ste mali pri opakovaných
bolestiach hlavy, bolesťou „za očami“,
pričastou únavou očí, ak zaznamenáte

Pomôžte včelám

stratu periférneho videnia, máte hmlisté či rozmazané videnie, najmä po prebudení. Mnohé z týchto príznakov pripisujeme vyčerpaniu, nadmernej práci
na počítači a pritom je príčina niekde
inde... V ochorení, pri ktorom hrá včasná diagnostika zásadnú rolu.
Vyšší vnútroočný tlak = glaukóm?
Môže, ale aj nemusí. Rozhodne však nepodceňujte tento ukazovateľ, ak vám ho
v rámci preventívneho vyšetrenia namerajú. Ak vnútroočný tlak nie je v poriadku, treba situáciu riešiť s lekárom!
Kto je ohrozený?
- ľudia s rodinnou predispozíciou na
vznik glaukómu
- pacienti s cukrovkou, vysokým či nízkym tlakom
- krátkozrakí (nad - 4 dioptrie) i ďalekozrakí
- tí, ktorí majú za sebou úraz alebo operáciu oka
- ľudia vo veku nad 40 rokov
- pacienti s ochorením ciev
- fajčiari, ľudia, ktorí holdujú alkoholu
Kde nájdete informácie k problematike glaukómu?
Napríklad na www.sgs.sk, čo je webová stránka Slovenskej glaukómovej
spoločnosti.
Použité zdroje: skls.sk, senioradvisor.com

» Eliška Fričovská,

PR manažérka
Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Včely umierajú a potrebujú našu
pomoc. Ubúdajú po celom svete. Odhaduje sa, že od roku 1990 poklesli na
Slovensku včelstvá približne o tretinu.
Stratiť včely? To si nemôžeme dovoliť!
Prispejete preto k záchrane včelej populácie aj vy! Včely sú dôležité nielen
kvôli produkcii medu, včely sú kľúčovým prvkom produkcie jedla, pretože
opeľujú poľnohospodárske plodiny. Až
tretina jedla, ktoré konzumujeme, závisí od opeľovačov.
Včely veľmi často zomierajú na otravu. Pesticídy používané v poľnohospodárstve sú skutočnými zabijakmi pre
včely. Ohrozujú ich však aj extrémne
výkyvy počasia a nedostatok rozmanitej a prirodzenej stravy. Takto oslabené
rýchlejšie podľahnú chorobám či parazitom.
Včely aj v meste môžete nájsť v
zahraničí, ale aj u nás. Príklady dobrej praxe z veľkomiest ako New York,
Londýn, Paríž či susedná Viedeň nám
ukazujú, ako dokážu včely obohatiť
mestské prostredie. Bez toho, aby obťažovali obyvateľov, opeľujú rastliny
a pritom ešte vyprodukujú množstvo
chutného a kvalitného medu – napríklad aj netradičných druhov ako gaštanový či mätový.
Včelám môžete pomôcť už aj pri
plánovaní toho, čo tento rok vo vašich
záhradkách či na balkónoch vysadíte.
Neraz to môže mať blahodarný účinok
aj pre vás aj pre včely.
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Tak – ide sa radiť. Z byliniek, ktoré
včely milujú, spomeňme levanduľu,
tá vás ochráni aj pred mäsožravým
hmyzom, ktorý ju zas neznáša. Šalvia
či koriander sú obohatením záhrad a
zdrojom mnohých cenných látok pre
človeka a včelám prestierajú ich kvety
doslova hostiny. Platí to aj pre tymián,
fenikel a borák.
Ak máte miesto pre trvalky, potom
rozhodne včelstvu ponúknite astry, sasanky, pelargónie či šafran.
Z jednoročných rastlín ozdobte záhradu slnečnicou, cíniami, nechtíkom
či vlčím makom.
Ak sme vám dali inšpiráciu, príroda
sa vám poďakuje. Tak, do toho!

» red

Podpora folklóru čaká na záujemcov
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Ak chcú folklóristi získať podporu od štátu,
musia sa poponáhľať

Predseda vlády Peter Pellegrini a ministerka kultúry Ľubica Laššáková
na podujatí v Očovej.

Peter Pellegrini:

dinátorov. Všetky potrebné informácie však nájdu aj
na webovej stránke www.folklordusaslovenska.sk,“
vysvetľuje Ľubica Laššáková.
Premiér Pellegrini oceňuje, že ministerka kladie
taký dôraz práve na regionálnu kultúru a osobitne
na folklór. „Hádam niet na svete inej krajiny ako Slovensko, kde na takom malom kúsku zeme môžeme
vidieť takú rôznorodosť folklóru, ktorý tu je najkrajší
na svete. Preto sme na podporu folklóru ako autentického zdroja tradičnej slovenskej ľudovej kultúry
vyčlenili 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,“ dodáva premiér Pellegrini.

Projekt „Folklór – duša Slovenska“ prináša
podporu aktivít v oblasti tradičnej slovenskej kultúry 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 folklórne telesá, ale aj individuálni ľudoví umelci
Profesionálne nekomerčné folklórne zoskupenia sa môžu uchádzať o podporu od 5000 do
60 000 eur. Povinné spolufi nancovanie predstavuje 5 percent rozpočtu

Ľubica Laššáková:

Z folklóristov žiari pozitívna Podajme ruku folklóristom
energia
Pán premiér, rozhodli ste sa osobne podpoPani ministerka, čo pre vás osobne znameriť projekt „Folklór duša Slovenska“, pretože ná folklór?
v ňom vidíte obrovský kus národného bohatNádhernú časť ľudového umenia, ktorá prežíva
stva. Aký je však váš osobný vzťah k folklóru? odovzdávaním z generácie na generáciu. Šíria ju
Veľmi úprimný, pretože som sa mu sám niekoľ- skutoční nadšenci, bez nároku na honorár či spoko rokov venoval vo folklórnom súbore v Banskej ločenské uznanie. Robia to, lebo im to vštepovali
Bystrici. Hral som na akordeón i tancoval. Okrem ich rodičia a starí rodičia, v ich dedine funguje
krásnych zážitkov s ľuďmi nadšenými pre folklór folklórny súbor či spevácka skupina a oni sa úplmi toto obdobie dalo aj väčšie sebavedomie pri ne prirodzene od detstva zapájali do ich činnosti.
vystupovaní pred ľuďmi. Dovtedy som bol mimo- Plne sa stotožňujem s tvrdením, že folklór je duša
riadne hanblivý (úsmev).
Slovenska.
Priviedli vás k tomuto krásnemu koníčku
Potrebuje folklór naozaj podporu od štátu?
rodičia?
Musí byť naším spoločným cieľom udržať si túto
Rodičia ma priviedli k hre na akordeón. Počas jedinečnú formu kultúrneho dedičstva a vytváštúdia som však hrával iba ľudové piesne, a to rať jej podmienky na to, aby bola ľuďom čo najvždy len z hlavy, nikdy nie z nôt. Neskôr som mal prístupnejšia. Ak raz máme zapálených ľudí pre
aj vlastné vystúpenie – v kroji a so sprievodom folklór, ak máme mladé talenty, ktoré vedia tento
akordeónu som na rôznych podujatiach spieval jedinečný zdroj tradícií obohatiť o súčasné inšpi„Mám sa ženiť, peniažky šporovať“. Bola to krás- rácie, podajme im ruku a pomôžme im šíriť toto
na etapa môjho detstva.
pozitívne kultúrne posolstvo.
Čo vám ešte z vášho folklórneho obdobia utČo sa vám osobne na folklóre najviac páči?
kvelo v pamäti?
Že ľudia, ktorí sa mu venujú, mnohokrát vôbec
Mimoriadne pozitívna energia, ktorá z folklo- netúžia po vavrínoch. Do každého predstaveristov vyžaruje. Títo ľudia sa vedia tešiť zo života nia dávajú kus srdca a majú nefalšovanú radosť
a túto radosť odovzdávajú ďalej. Preto dodnes vy- z toho, že si môžu spoločne zaspievať, zatancovať,
hľadávam stretnutia s folkloristami, ktorí do svo- vychutnať si predstavenie priateľov z iného regiójej záľuby vkladajú kus svojej duše.
nu a spolu hľadať zabudnuté slovenské korene.
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Neprofesionálne folklórne zoskupenia sa
môžu uchádzať o podporu od 2000 do 60 000 eur
s povinným spolufinancovaním 5 percent
Individuálni umelci, napríklad ľudoví remeselníci, môžu požiadať o štipendium v maximálnej výške 5000 eur. Pri štipendiu sa nevyžaduje
žiadna spoluúčasť umelca
Výzvy treba predložiť elektronicky do 15:00 h
25. marca 2019. Všetky projekty musia byť zrealizované od 1. júna tohto roka do 31. mája 2020.
Projekt musí zahŕňať viacero umeleckých aktivít a podujatí, napríklad uvedenie a reprízy nového predstavenia, účasť na seminároch a sústredeniach, spoluprácu so zahraničnými partnermi
a podobne. Podporu môžu žiadatelia využiť aj na
nákup krojových kostýmov, rekvizít či hudobných nástrojov, ale na prezentáciu svojej tvorby
prostredníctvom zvukových alebo multimediálnych nosičov. Takisto môžu využiť tieto financie
na cestovné náklady
Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia
na webovej stránke
www.folklordusaslovenska.sk

33-0008

Folklór je naším národným bohatstvom a kultúrnou dušou Slovenska. Preto ho štát musí podporiť výrazne viac ako doposiaľ, zhodujú sa predseda
vlády Peter Pellegrini a ministerka kultúry Ľubica
Laššáková.
V rámci nového projektu „Folklór duša Slovenska“ vyčlenil štát osobitnú sumu 1,5 milióna eur na
podporu folklórnych aktivít a ľudových umelcov. Ministerka však upozorňuje, že záujemcovia o príspevky z tejto sumy sa musia poponáhľať.
„Vyhlásená výzva sa končí 25. marca 2019
o 15:00, dokedy musí byť podaná elektronicky, poštou či osobne. Ak potrebujú folklóristi pomocnú
ruku, môžu sa obrátiť aj na našich krajských koor-
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Žiacke súťaže

riaditeľ ZŠ

OD

34EU5R

1200

21EU0R

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

3x

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

900

OBROVSKÉ
MARCOVÉ

Frézovanie

Z¼AVY

komínov

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

39R
4EU

» Učiteľka sa pýta detí:
- Čo je katastrofa?
Miško sa prihlási:
- Katastrofa je, keď havaruje autobus s deťmi.
- Nie, to je strata.
Prihlási sa Jožko:
- Katastrofa je, keď havaruje lietadlo a vy ste vo
vnútri.
- Prečo?
- Lebo určite to nebude
strata.

OD

20EU2R

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

15R
5EU

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

ZĽAVAEZ

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

» Pani učiteľka vraví v skole žiakom:
- Nezabudli ste na sľub,
ktorý ste mi dali, že v sobotu a v nedeľu urobíte niekomu dobru radosť?
Janko sa prihlási:
- Ja som nezabudol! V sobotu som išiel k babke a
mala radosť.
- A v nedeľu?
- V nedeľu som odišiel a
mala ešte väčšiu radosť.

ER

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

INZERCIA

0905 915 033
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15-0004

OD

2100

16-0002

30EU0R

2400

OD

1500

Vtipy
týždňa

1600

-61%

» Ján Papuga

1600

AKCIA

Nedeľa 17.3.
DETSKÉ KINO – ĽADOVÁ SEZÓNA
2 13:30, Čarovný park 3D 13:20, Ako si
vycvičiť draka 3 2D 13:40, 15:30, Psie
veličenstvo 15:40, Čarovný park 2D
16:00, Ženy v behu 17:50, Captain Marvel 2D 18:00, Sklenená izba ST 18:10,
Čo sme komu zase urobili 20:00, Green
Book 20:30, Captain Marvel 3D 20:50
Pondelok 18.3.
ARTMAX FILMY – Skryté túžby
20:00, Ako si vycvičiť draka 3 2D 15:30,
Psie veličenstvo 15:40, Čarovný park
2D 16:00, Ženy v behu 17:50, Captain
Marvel 2D 18:00, Sklenená izba ČD
18:10, Green Book 20:30, Captain Marvel 3D 20:50
Utorok 19.3.
BABSKÁ JAZDA – LOVEnie 18:00,
ARTMAX FILMY – Bojovníčky slnka
20:00, Ako si vycvičiť draka 3 2D 15:00,
Psie veličenstvo 15:40, Čarovný park
2D 16:00, Ženy v behu 17:50, Sklenená
izba ST 18:10, Green Book 20:30, Captain Marvel 2D 20:50
Streda 20.3.
Ako si vycvičiť draka 3 2D 15:30, Psie
Sobota 16.3.
veličenstvo 15:40, Čarovný park 2D
DETSKÉ KINO – ĽADOVÁ SEZÓNA 16:00, Ženy v behu 17:50, Captain Mar2 13:30, Čarovný park 3D 13:20, Ako si vel 2D 18:00, Sklenená izba ČD 18:10,
vycvičiť draka 3 2D 13:40, 15:30, Psie Čo sme komu zase urobili 20:00, Green
veličenstvo 15:40, Čarovný park 2D Book 20:30, Captain Marvel 3D 20:50
16:00, Ženy v behu 17:50, Captain Marvel 2D 18:00, Sklenená izba ČD 18:10,
Čo sme komu zase urobili 20:00, Green
Book 20:30, Captain Marvel 3D 20:50
» red
Piatok 15.3.
Ako si vycvičiť draka 3 2D 15:30, Psie
veličenstvo 15:40, Čarovný park 2D
16:00, Ženy v behu 17:50, Captain Marvel 2D 18:00, Sklenená izba ST 18:10,
Čo sme komu zase urobili 20:00, Green
Book 20:30, Captain Marvel 3D 20:50

stačuje. Takéto nedôstojné podmienky
sa týkajú aj dlhoročných celoslovenských súťaží, akými sú olympiády či
rôzne recitačné súťaže. Štát si zapíše
kolónku, že inicioval súťaže, no de facto je všetko, vrátane dofinancovania,
na organizátorovi, teda na centrách
voľného času, príp. na školách. Neraz
som počul o zrušení niektorej súťaže
z dôvodu zlého financovania. A realizovať pedagogickými dokumentmi
odporúčanú súťaž bez minimálnych
prostriedkov je nedôstojné a demotivujúce. Neraz sa stalo, že žiaci s učiteľmi čakali na súťaženie ako v čakárni u
lekára bez akéhokoľvek občerstvenia.
Odmietam tézu, že nie sú prostriedky aj na takúto dôležitú činnosť,
ktorou sú školské súťaže. Prostriedkov
je viac, ako si želáme. Len sú nekompetentne prerozdeľované. V tejto situácii je lepšie zúčastniť sa súťaží komerčných firiem alebo zodpovednejších
organizátorov, ktoré ponúkajú oveľa
dôstojnejšie podmienky zápolení. Je
rozdiel, keď dieťa oceníme tabletom
alebo len diplomom. Isté však je jedno - peniaze z našich daní by konečne
mali mieriť k našim žiakom, ktorí potrebujú motiváciu. A isté je aj to, že deti
treba motivovať aj inak ako hrabaním
zadarmo, keďže to ani v živote často
nefunguje.

1600

Človek je súťaživý, má potrebu prekonávať iných, a tým aj samého seba.
Je to prirodzené aj pre deti. Rozvíjať
súťaživosť ich vlastne pripravuje na
život. Aj preto ich zapájame do súťaží a
aktivít, kde môžu prejaviť svoje schopnosti. Okrem toho úspech v súťažiach
sa škole dobre prezentuje a vníma sa
tak, že škola má šikovných žiakov.
Dobrá súťaž pozostáva z nápadu,
z jednoduchého priebehu a z primeraného (dôstojného) ocenenia, keďže
vynikajúce výkony by mali byť vynikajúco odmenené. Ako je to v športe,
v zamestnaní, tak to má byť aj v škole. Je dôležité, či má súťaž aj odbornú
porotu. Rozmohli sa totiž súťaže, ktoré
vyhrávajú iba na základe počtu „lajkov“, čo je v rozpore s kompetentným
rozhodovaním a vyhráva škola, ktorá
má najväčší počet žiakov, teda najviac
ťuknutí. Dôležité je aj to, aby súťaž poskytovala spätnú väzbu v čo najkratšom čase.
Veľmi často sa stáva, že cena za
súťaž je symbolická, jednoduchá, bezcenná. Veľmi ťažko sa potom deťom
vysvetľuje, prečo vyvíjali takú námahu, keď je cena „o ničom“. Viacerými
súťažami nás zahŕňa štát. Práve tie sú
veľmi zle financované, hoci často ide
o populárne súťaže. Ich finančné zabezpečenie sa počíta len v niekoľkých
desiatkach eur. Z tých sa musí zabezpečiť porota, priestory, ceny a aj občerstvenie. Na to štátny príspevok nepo-

Program kina Cinemax Skalica

- Móricko, vymenuj dve zámená!
- Kto? Ja?
- Výborne, píšem ti jednotku.

» redakcia
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Modlitba za slušné Slovensko

Život s cukrovkou
Jedným z neduhov súčasnej modernej doby, ktorý v niektorých krajinách
dosahuje rozmery epidémie, je obezita.
Jej častým sprievodcom je porucha metabolizmu základných živín, čo často
vedie k cukrovke, zvýšenej hladine tukov a cholesterolu.
Čo je cukrovka? Cukrovka (diabetes
mellitus) už dávno nie je problémom len
starších ľudí. Prierezovo zasahuje všetky vekové kategórie. Je to metabolické
ochorenie, ktoré je spôsobené absolútnym nedostatkom (diabetes 1. typu)
alebo relatívnym nedostatkom hormónu inzulínu (diabetes 2. typu). Lieky používané na liečbu diabetu (cukrovky)
označujeme ako antidiabetiká.
Ako správne používať antidiabetiká? Musia byť užívané pravidelne,
zvyčajne v prísnom súlade s konzumáciou jedla. Jedlo totiž, vďaka obsahu
sacharidov, zvýši krvnú hladinu glukózy a úlohou antidiabetík je, aby sa toto
zvýšenie pohybovalo v normálnom
rozmedzí. Veľkou chybou u diabetika 1.
typu je napr. injekčná aplikácia rýchlo
pôsobiaceho inzulínu, ktoré nie je nasledované konzumáciou adekvátneho
množstva jedla. Významný pokles hladiny krvného cukru, ku ktorému takto
môže dôjsť, sa nazýva hypoglykémia.
Tá sa prejavuje slabosťou, zvýšeným
potením, búšením srdca, pocitom hladu, poruchou jemnej motoriky a pri
vážnej hypoglykémii napríklad aj kŕčmi a bezvedomím. Hypoglykémia je

nebezpečná predovšetkým pre mozog.
Najväčšou chybou u diabetika 2. typu je
nepravidelné užívanie antidiabetík alebo vynechávanie dávok. Pretože majú
jednotlivé perorálne antidiabetiká rôzne vlastnosti a spôsob účinku, platia
pre ne rôzne odporúčania vo vzťahu k
jedlu.
Pozor, alkohol! Pre diabetikov je
otázka konzumácie alkoholických nápojov zásadná. Ten môže byť príčinou
vzniku hypoglykémie, nebezpečná je
predovšetkým konzumácia alkoholu
bez toho, že by pacient zjedol potrebné
množstvo jedla. Diabetici by sa mali vyhýbať destilátom. Alkohol v kombinácii
s jednoduchými cukrami môže dokonca vyvolať hypoglykémiu aj u zdravých
jedincov.
Self monitoring Veľmi dôležité je,
aby pacient s diabetom sledoval svoju
krvnú hladinu glukózy, t. j. aby vykonával tzv. self monitoring. Môže tak robiť
napr. pomocou glukometra, teda prístroja, ktorý pomerne veľmi presne meria hladinu krvného cukru z kvapôčky
krvi odobratej z prsta.
Hľadajte odborníka Aj zdanlivo
bežné, dlhodobo užívané lieky môžu v
kombinácii s inými zasiahnuť do zdravia pacienta. Akékoľvek kombinácie
liekov je preto vhodné si overiť na stránke www.interakcieliekov.sk a prípadné
riziko konzultovať s odborníkom – farmaceutom.

» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK

Bože, dal si nám krásnu krajinu.
Máme v nej hory, jaskyne, jazerá, stromy aj čisté pramene. Ty vidíš vyrúbané lesy, znečistenú vodu, neobrobenú
pôdu a zabíjanie novonarodených jahniatok. Zbav nás chamtivosti a pomôž
nám vážiť si dary, ktoré si nám dal.
V krásnej krajine žije malý národ.
Taký malý, že ani nikdy nemohol nikoho prepadnúť a robiť druhým ľuďom zle.
A tak sme trpeli pod inými, alebo sme
si robili zle sami sebe navzájom. Pane,
otvor nám srdcia, aby sme si neubližovali svojou závisťou a nenávisťou.
Otvor Pane oči správcom tejto krajiny. Mnohí sú zaslepení pýchou, mocou
a peniazmi. Prehnali to. Už vedia, že
prichádza pád. Pomôž im Pane odísť
dôstojne, aby aj oni raz mohli oľutovať
a napraviť svoje chyby. A odpusť im tak,
ako odpúšťaš aj nám.
Pane daj nám odvahu odolať pokušeniu, rozoznať zlo a postaviť sa mu. Nesúdiť druhých, ale nenechať sa zastrašiť. Nájsť odvahu povedať pravdu, aj keď
sú tí, ktorí odhaľujú zlo, prenasledovaní
a tí, ktorí ho páchajú chránení. Veď Ty to
poznáš – Barabáš bol omilostený a Teba
ukrižovali. Ale vieš aj to, že on život stratil a Ty si ho získal naveky – aj pre nás.
Vďaka Ti.

Bože, daj nám statočnosť priznať si
chyby, nedržať sa nasilu tam, kde už
nie sme užitoční alebo škodíme. Pomôž
nám Pane počúvať hlas ľudí, ktorí nemajú peniaze, moc ani slávu. Ľudí, ktorí
sú na okraji spoločnosti. Nauč nás objať
bezdomovca, nasýtiť hladného, pomáhať bezmocnému, opustenému a chorému. Ja viem, že cez týchto ľudí sa nám
prihováraš Bože a zbavuješ nás pýchy.
Pane usmej sa na naše krásne Slovensko. Aby nebolo rozkrádané a smutné, ale stalo sa slušnou krajinou. Aby
sme na seba neútočili, ale mali sa radi.
Aby naše deti nemuseli odchádzať do
cudziny, tak ako kedysi naši dedovia.
Aby sme v našej krajine obnovili morálku, dôveru človeka k človeku a spoluprácu.
Ochraňuj nás Pane. Aj môj obľúbený
básnik, Milan Rúfus,
Ťa o to kedysi takto
prosil: „Môj dobrý
Bože, zhliadni naň.
Stráž nám ho neustále. A aspoň Ty ho,
Veľký, chráň, keď
si ho stvoril
malé.“

» Ján Košturiak

INZERCIA

0905 915 033

Tešíme sa na Vás
BRNIANSKA 4
MALACKY

smer Veľké Leváre bývalý autoservis

silný partner

0911 950 299

CESTA NA HOHENAU
MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN
0949 636 264
w w w. s t re c hy b e j z . s k

PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO
16-0105

Poradíme, obhliadneme, zameriame, naceníme ZDARMA
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Mesto Skalica žiada o dotácie
Mesto Skalica podalo od začiatku
tohto roka niekoľko žiadostí o dotáciu v
celkovej výške 41.360 eur. TASR o tom
informoval Miroslav Minďáš zo sekretariátu primátora mesta.
V rámci dotačnej schémy Ministerstva vnútra SR podalo mesto dva
projekty. „Prvým je obnova a rozšírenie kamerového systému v Skalici. Ide
o projekt zameraný na výmenu troch
kamier a zabezpečenie jednej novej.
Druhý projekt má názov Pozor na ceste
v meste Skalica, jeho cieľom je nákup
publikácií zameraných na zvýšenie
povedomia detí predškolského veku
o bezpečnom správaní sa na cestách,“

uviedol Minďáš.
Projekt podpora rozvoja športu
v Skalici 2019 bol predložený v rámci
dotačnej schémy Úradu vlády SR. „V
rámci neho by sa malo vybudovať detské ihrisko na elokovanom pracovisku
Materskej školy na ulici Pod kalváriou a
zabezpečiť športové vybavenie pre Základnú školu Mallého,“ doplnil Minďáš.
Okrem týchto projektov sa mesto
uchádza aj o financie z Trnavského samosprávneho kraja na Spomienkové
podujatia - významné osobnosti a dejinné udalosti Skalica 2019 a Dni zdravia v Skalici 2019.

» tasr

Nemocnica v Skalici získala ultrazvuk
Fakultná nemocnica s poliklinikou
(FNsP) v Skalici získala mobilný ultrazvuk, ktorý je dôležitou súčasťou oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny. Prístroj darovala nemocnici v utorok
(12.3.) Nadácia COOP Jednota.
Bezdrôtový
vysokofrekvenčný
ultrazvuk slúži na zobrazovanie povrchových štruktúr tela pacientov. Nemocnica ho bude prioritne využívať na
oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. „Prístroj budú naši lekári používať
pri zaisťovaní invazívnych cievnych vstupov a pri regionálnych anestéziologických
technikách na operačných aj neoperačných oddeleniach, v akútnej i chronickej

zdravotnej starostlivosti. On-line zobrazenie výrazne zníži množstvo komplikácií
hroziacich pri spomínaných intervenciách,“ uviedla generálna riaditeľka FNsP
Renáta Kormanová.
Fakultná nemocnica v Skalici je najväčšou nemocnicou na Záhorí. „Využíva
ju väčšina našich zamestnancov či našich
zákazníkov. Zdravie je veľmi krehké, nikdy nevieme, kedy budeme potrebovať
lekársku starostlivosť. Sme presvedčení, že pomoc slovenským nemocniciam
je správna cesta,“ informoval predseda
predstavenstva COOP Jednota Senica Ivan
Bzdúšek.

» tasr

Priemerná mzda vzrástla vlani
najviac v Trnavskom kraji
Priemerná mesačná mzda zamestnanca dosiahla vlani v Trnavskom kraji úroveň 1119 eur.
Medziročne vzrástla o 82 eur, čo
predstavuje o 7,9 % najviac zo
všetkých krajov SR.
Najvyššia bola v podnikoch,
ktoré mali sídlo v okrese Trnava
(bola vo výške 1260 eur). Informovala o tom Alena Vadovičová
z trnavského pracoviska Štatistického úradu SR.
Nasledovali podniky v okresoch Skalica (1232 eur), Hlohovec
(1188 eur), Piešťany (1105 eur),
Galanta (1016 eur), Senica (1002
eur) a Dunajská Streda (920 eur).
„Medziročne sa najviac zvýšila v
okrese Skalica o 126 eur. V okrese
Galanta o 105 eur, Piešťany o 103
eur, Trnava o 74 eur, Hlohovec o
62 eur, Senica o 59 eur a Dunajská
Streda o 51 eur,“ konštatovala Vadovičová.
Najvyššie priemerné mzdy mali
pracovníci v informačných a komunikačných činnostiach (1678
eur), ďalej nasledovali odborné,
vedecké, technické činnosti (1521
eur), finančné a poisťovacie činnosti (1334 eur), priemyselná výroba (1289 eur), verejná správa a
povinné sociálne zabezpečenie
(1252 eur), dodávka elektriny, ply-

nu a pary (1162 eur). „V zostávajúcich činnostiach bola mzda nižšia
ako v priemere za Trnavský kraj.
Najnižšiu mzdu mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (719 eur), ďalej v
administratívnych a podporných
službách (845 eur), umení, zábave
a rekreácii (856 eur), v stavebníctve (868 eur), vo vzdelávaní (908
eur), v ostatných činnostiach
(928 eur), v činnostiach v oblasti
nehnuteľností (955 eur), v zdravotníctve a sociálnej pomoci (961
eur), v pôdohospodárstve (997
eur), vo veľkoobchode a maloobchode (999 eur), v dodávke vody
(1002 eur), v doprave a skladovaní
(1080 eur),“ uviedla Vadovičová.
Medziročne sa zvýšila priemerná mesačná mzda od 43 eur vo
vzdelávaní a v ubytovacích a stravovacích službách do 177 eur v ostatných činnostiach.
Medziročne sa znížila iba v
odborných, vedeckých a technických činnostiach o 333 eur, v
dodávke elektriny, plynu, pary o
331 eur, v doprave a skladovaní
o 24 eur a v činnostiach v oblasti
nehnuteľností o 2 eurá.

» tasr

IKO Sales International NV, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

Kaplinské pole 2866/16, 905 01 Senica | +421 910 173 962 | lenka.mendlova@iko.com | www.iko.com

IKO, výrobný závod na šindle v Senici, prijme do pracovného pomeru

Hlavné úlohy:
· Vykonávanie preventívnej a operatívnej
údržby na elektrických zariadeniach (PLC
automaty, Allen Bradley, Simatic, pohony,
akčné členy, snímače a iné).
· Práca na dve zmeny.
Požiadavky na pracovné miesto:
· Stredoškolské s maturitou
· Vyhláška č.508/2009 par. 22 – podmienkou
· Znalosť čítania elektrických líniových schém
· Skúsenosti s prácou s PLC automatmi
– výhodou
Plat:
· 5,30 EUR brutto
+ mesačná odmena do výšky 20 %

SENIOR ÚČTOVNÍK /ČKA

ZMENOVÝ OPERÁTOR SKLADU

Hlavné úlohy:
· Komplexné vedenie podvojného účtovníctva
niekoľkých európskych spoločností skupiny
· Mesačné a ročné uzávierky
· Účtovanie majetku spoločnosti
· Všeobecné účtovníctvo
· Pravidelná komunikácia v AJ
Požiadavky na pracovné miesto:
· Vysokoškolské vzdelanie I. resp. II. stupňa
· Anglický jazyk – stredne pokročilý
· Jednoduché, podvojné účtovníctvo – expert
· Fakturácia – expert
· Excel, Outlook, SAP – pokročilý
· Skúsenosti na podobnej pozícii
v medzinárodnej spoločnosti – podmienkou
Mzdové podmienky:
· 2200 EUR brutto / mesiac,
(v závislosti od skúseností kandidáta)

Hlavné úlohy:
· Koordinácia činností a zadeľovanie úloh
operátorov skladu
· Pokrytie nakladania, vykladania
· Preprava materiálu, výrobkov a odpadu
· Zaškoľovanie operátorov skladu
· Zodpovednosť za riešenie problémov, za
fyzický stav skladových zásob a hotových
výrobkov
Požiadavky na pracovné miesto:
· Stredoškolské vzdelanie s maturitou
· Anglický jazyk – začiatočník
· Skladové hospodárstvo – pokročilý
· Preukaz na VZV
· Word, Excel – pokročilý
Plat:
· 5,56 EUR brutto
+ mesačná odmena do výšky 20 %

Zamestnanecké výhody: Ročná odmena, bonusy (k okrúhlym narodeninám, svadbe, narodeniu dieťaťa a pod.). Ovocný deň, family day,
vianočný večierok, príspevok na regeneráciu (masáže, plaváreň).
Informácie pre uchádzačov: Svoj životopis spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete poslať poštou na uvedenú adresu
alebo mailom: lenka.mendlova@iko.com.
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Pripínam si čiernu i bielu stužku

Prijmeme na zrekonštruovanú čerpaciu
stanicu na nepretržitú prevádzku

0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

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

SKLADOVÉHO PRACOVNÍKA

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

16-0100

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

034 6967330, 0914 222 739

Prijmeme na zrekonštruovanú
čerpaciu stanicu

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

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

16-0100

0908 979 377

prijme do TPP aj živnostníkov

OBSLUHA - POKLADNÍK
0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

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

41-0014

» Mária Raučinová, Fórum života

POKLADNÍČKU DO
SAMOOBSLUŽNEJ REŠTAURÁCIE

Plat 900 € brutto. Možnosť aj na živnosť.
Honorár dohodou.
0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

16-0100

života. Je to základ, na ktorom môžeme
stavať v diskusiách o prvenstve práva na
život a o ľudskej dôstojnosti, a to naprieč
všetkými svetonázorovými postojmi.
Ak ide o život, vieme sa radovať, keď
sa má niekto narodiť, vieme sa spojiť, aby
sme život chránili, vieme smútiť, keď ho
niekto stratí, vieme mať účasť aj na životoch blízkych známych i neznámych.
Vždy ma oslovuje, keď v deň pamiatky
zosnulých vidím zapaľovať sviečky na
hroboch neznámych ľudí. Hoci tam niet
priameho vzťahu, silno pôsobí všeobecná myšlienka úcty k životu a spomienky
na smrť ako jeho dôstojnej súčasti. V časoch spochybňovania hodnoty života či
odstupňovania jeho kvality pôsobí táto
hlboko vžitá ľudská obyčaj ako nezmazateľná stopa vo svedomí a ako jasný dôkaz
pravdy o človeku.
Pripájam sa k spoločenstvu tých, ktorí
majú účasť na smútku nad náhlou smrťou
ľudí počas leteckého nešťastia, v nádeji,
že nám svojou stratou pomôžu uvedomiť
si nezastupiteľnú hodnotu každého života. Pripínam si obe - čiernu i bielu stužku
(biela symbolizuje počaté dieťa), pretože
ľudský život je nedeliteľný. Jeho začiatok
v sebe nesie koniec a koniec odkazuje na
začiatok.

51-0017

Slovensko v posledných dňoch zaliala
smutná správa. Ďalšie letecké nešťastie
sa ocitlo na zozname aktuálnych správ.
Obeťou sa stali okrem množstva zahraničných cestujúcich aj štyria Slováci. A hoci sa
letecká doprava považuje za jednu z najbezpečnejších, v ostatnom čase o katastrofách počujeme akosi viac. Zaiste každého
pri prečítaní správy prenikol mráz. Mňa
veľmi. Trasu a leteckú linku, na ktorej sa to
stalo, som totiž používala aj ja a moji blízki neraz. Určite sa teda mnohí cestovatelia
empaticky vžili do situácie, čo sa asi dialo
v posledných sekundách pred nehodou,
i do úlohy šokovaných pozostalých.
Zároveň sa však pri kondolenciách
znova potvrdilo, že život považujú všetci
za mimoriadne vzácnu skutočnosť. Nielen pre samotného existujúceho človeka,
ale aj pre jeho okolie a pre blízkych. Nikto
úplne nenahradí originalitu ľudskej bytosti, jemnú sieť jej vzťahov, vyžarovanie
osobitého výrazu a jej jedinečné pôsobenie vo svojom prostredí. No ukazuje sa aj
iné. Širšie spoločenstvo rovnako s úctou
pristupuje k životu, keď ho niekto stratí,
ako tí najbližší. Fungovalo to tak odjakživa a funguje to tak teraz. Nie je to len
formálna tradícia. Verím, že „úprimná
sústrasť“ je skutočným prejavom solidarity ľudí a vedomým uznaním hodnoty

Prijmeme na zrekonštruovanú čerpaciu stanicu

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
63-006

•
•
•
•
•
•
•
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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

15
ZAMESTNANIE
Prijmeme na zrekonštruovanú
čerpaciu stanicu

0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

16-0100

Plat 680 € brutto.

PONUKA PRÁCE

Dlhoročná stavebná firma z Českej republiky

NEJDE VÁM
BIZNIS?

Viac info: +420 606 541 706
Josef Gajdoš, okres Břeclav (Juhomoravský kraj)

16-0088

52-6-67

hľadá MURÁROV

na stavebné práce a zateplovanie
fasád na ŽL. Ponúkame zaujímavé platové
ohodnotenie.

CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

SKLADNÍKOV - VODIČOV VZV

(aj manuálna práca)
Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno
Termín nástupu: ihneď
Podmienky: nástupný plat 700 € brutto + 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

15-0063

UPRATOVAČKU

KONTAKTUJ
T

E NÁS

skalicko@regionpress.sk
0905 915 033, 0908 979 377

ponúka voľné pracovné miesta na pozíciu

OPERÁTOR VÝROBY

OPERÁTOR VÝROBY
otiek
klimatizačných jedn
sť
no
do áut pre spoloč
Senici.
nachádzajúcu sa v

www.bartexjob.sk

Informácie na tel. čísle 0918 781 113
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41-0022

om
bartexjob@gmail.c

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).
61_0013

ka.Víkendy voľné.
Trojzmenná prevádz
Plne hradené a
Možnosť nadčasov.
d.
Plat 4 - 5eur na ho
.
nie
va
zabezpečené ubyto
sy.
nu
bo
+
ur
4e
dnote
Stravné lístky v ho
tujte nás:
Neváhajte a kontak
948 606 154
21
+4
4,
89
+421 948 075
nková
ve
Čer
Koordinátor - p.

na riadnu pracovnú zmluvu

16
EDITORIÁL / SLUŽBY

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

 $ 
  !  

0918 726 754

0800 162 162
www.stannah.sk

 
 

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

52-0026

SK.ABAINNOVATOR.COM

Firma REMIREL s.r.o., CZ

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Práca v Českej republike

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

VODIČ VZV

ŤAŽNÉ

�������������������

TPP ��������������������������������

ZARIADENIA
85_0180

0904 832 593

Montáž aj u zákazníka

����������������������

hľadá

OPERÁTOR VÝROBY
800 - 1000 EUR/netto
���������
900 - 1100 EUR/netto
�����������������
1000 - 1200 EUR/netto
��������������
11 EUR/hod.

KOLPORTÉROV

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

info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180
www.konstrukter.sk

VÝBORNÉ PLATOVÉ PODMIENKY
+421 918 607 897 +421 917 650 018
+421 905 775 463

na roznos novín

85-0005

32-0031

����������� �������������������
���������������������
������������������������������������
413
358
82, 090
04/88
81 418,
tel: 0918/4
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fo@g
@gsk
sksrro.sk
k

PRACOVNÍK
DO PLASTOVEJ
VÝROBY

16-0106

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!

+ príplatky: väčší počet strán novín, roznos letákov,
náročnosť rajónu
tel.: 0908 979 377 | e-mail: skalicko@regionpress.sk
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85_0204

TES
SÁROV
��
���������

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Facebook: aiwsk

ZVÁRAČ CO2
OPERÁTOR
VÝROBY
ELEKTRIKÁR

��������������������������

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

www.aiw.sk

34-0001-2

 

600 000
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