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PRENÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU
v centre mesta Senica o rozlohe 62 m2, v priestore

sa nachádza svadobný salón, je možnosť pokračovať.
tel.: 0905 521 867
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SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
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MZDY, PERSONALISTIKA

VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

Sme plátci
DPH

FO �p A, B a právnických osôb

Senica | 0911 521 767
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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MURÁRSKE
A OBKLADAČSKÉ

PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
0903 607 781
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InzercIa

 

SENICKO-SKALICKO

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 

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

Holíè

Skalica

Senica

Borský Mikuláš

DIStrIbúcIa (31.000 domácností)

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 31.000 Senicko+Skalicko
tO 38.000 topoľčiansko+PE+BN
tn 52.000 trenčiansko+DCA+IL
tt 45.500 trnavsko
zM 18.000 zlatomoravsko

bb 51.100 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 35.500 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 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 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.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

Posledný marcový víkend sa toho po-
sunulo dosť. Predovšetkým čas. Ten si, 
na pomery u nás, na našom Slovensku, 
vybral netradičný smer. Poskočil vpred. 
O hodinu. Niečo sa pohlo vpred. Koneč-
ne. Aspoň niečo. Napokon, ročné obdo-
bia iba málokedy sklamú, aj keď, aj ony 
si robia v posledných rokoch viac-menej 
čo chcú.

Je to určite dobrá správa, ak pozor-
ne sledujeme, koľkí politici nás chcú 
vrátiť späť. Teda, hovoríme stále o čase, 
späť v čase. Najlepšie do deväťdesiatych 
rokov. A celý ten vtedajší systém ešte 
podľa nich treba zdokonaliť. Treba iba 
„ministrovať“ a mafia to bude riadiť. 
Všetko. Politiku, štát, biznis, spravod-
livosť, nepostihnuteľnosť a k tomu ako 
na prídavok aj všetkých nás. Ponuky s 
takýmto rozdelením úloh, zdá sa, lietajú 
medzi vysmiatymi politikmi a zamrače-
nými kriminálnikmi aj dnes. Devätde-
siate roky, či dokonca roky tridsiate, v 
čase americkej prohibície? Jedna časová 
hodinka posunu vpred je v tom akosi 
biedne osamotená. Na tých, ktorí to ešte 
zo zotrvačnosti a aj z pracovnej povin-
nosti z času na čas pripomenú zas z času 
na čas niektorí politici nabrýzgajú, že sú 
to zločinci a ničitelia všetkého, k čomu 
sa Slovensko dopracovalo. Cez rozkrá-
danie eurofondov, cez podvody a de-
fraudácie, cez volebné podvody, cez ne-
dodržiavanie sľubov, cez zdravotníctvo, 
školstvo, vedu a kultúru, ktoré sa ledva 
držia na kolenách. Áno, všetci hovoríme 

o zločincoch a podvodníkoch. A zjavné 
dôkazy poukazujú na tých skutočných, 
vyrehotaných, zahojených, milujúcich 
„smotánky“ a iné spoločenské poduja-
tia pre našu morálnu a hodnotovú spo-
dinu, mysliacu si, ako je len „navrchu“. 
Všetkých tých, ktorí sa oblápajú s mafi-
ánmi, objednávateľmi vrážd a zároveň 
neúnavne kandidujú kam sa len dá. 
Veď za peniaze „tých idiotov, čo chodia 
do práce“, sa predsa dá žiť. Alebo za pe-
niaze, ktoré prichádzajú zo zahraničia 
„tým idiotom na škôlky, na dopravu, na 
diaľnice, na tunely“. No nikdy sa k nim 
nedostanú, lebo...  Lebo na Slovensku 
je to tak. „Moc nie je ani zlá, ani dobrá. 
Moc sa môže stať dobrom, moc sa môže 
stať zlom, záleží iba na tom, kto ako ju 
používa, kto ako s ňou dokáže zaobchá-
dzať.“ Spomenul raz Ladislav Mňačko. 

Spomínajú sa aj predčasné voľby. 
Dobre vedieť. Lebo ak sa máme posunúť 
aj o viac ako hodinu, potom treba ve-
dieť ako. Prišiel čas, o ktorom sa zvyk-
ne vravieť – je najvyšší. Chce to vyzvať 
politikov, aby sa konečne prestali zao-
berať sami sebou a spome-
nuli si, že tu žije či živorí 
aj ďalších zhruba päť a 
pol milióna ľudí. Chce to 
významný posun a nielen 
v čase.

Tak už niečo 
posuňme, pekný 
týždeň!

Posúvanie času

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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KOMPLEXNÉ
RIEŠENIE
NADVÁHY

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

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

www.drslim.sk
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NONSTOP: 0911 77 55 65
Nečakajte a volajte

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

ENVIRO DATA s.r.o. / 0903 489 433
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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš
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Dajte nám súhlas na adresu
k prechodnému pobytu za účelom

zamestnania/podnikania
pre občana 3. krajiny.

tel.: 0951 112 982

Máte dom/byt a chcete
si privyrobiť 200 €/rok?
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Posvietili sme si na výhody
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ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE

ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE

TANKOVACIA KARTA 

800 €
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R01_AUTO_PREDAJ
» Predám Chevrolet Aveo 
1,4, r.v. 2008, naj. 95000 
km, + zimné obutie, cena 
2450 €.Tel. 0903759932 
» Predám Renault laguna 
1.9DTI, pojazdný, nutná 
oprava výfuku, zámku, 
korózia. Nové rozvody, 
pneu, batéria, ťažné. SE- 
400 €.Tel. 0911642464 
» Predám veterána Austin 
A40, cena dohodou.Tel. 
0902743401

R02_AUTO_MOTO_INE
» Kúpim havarované ale-
bo motoricky poškode-
né auto, motocykel.Tel. 
0905218938 
» ČZ 175, JAWA 250, 
350, PIONIER, STADION, 
MUSTANG, SIMSON. Kú-
pim tieto motorky.Tel. 
0915215406 
» ČZ-JAWA, odkúpim mo-
toc ykel/diely-DOHODA 
ISTÁ.Tel. 0908205521

R03_BYTY_PREDAJ

R04_BYTY_PRENAJOM
» Dám do prenájmu gar-
zónku v centre mesta 
Skalica, volať po 17 hod.
Tel. 0902555258 
» Prenajmem celé po-
schodie rod. domu v 
Skalici, blízko centra.Tel. 
0903200615 
» Dám do prenájmu byt v 
Skalici.Tel. 0915678127 
» Dám do prenájmu 1-iz-
bový byt od 1.4. pre 1 oso-
bu.Tel. 0910991669

R05_DOMY_PREDAJ
» Predám novostavbu 
samostatne stojaceho ro-
dinného domu na pozem-
ku o výmere 584 m2. Je v 
Holíči v novovybudovanej 
lokalite A. Dubčeka. Dom 
je skolaudovaný v roku 
2014. Má rozlohu zasta-
vanej plochy 194 m2 a 143 
m2 úžitkovej plochy. Dom 
je úplne dokončený ako z 
interiéru, tak z exteriéru. 
Dom je možné si pozrieť aj 
na portále nehnutelnosti.
sk. Cena 210.000 €.Tel. 
0903342475

R06_POZEMKY_PREDAJ

R07_REALITY_INE
» Kúpim rodinný dom, SP 
alebo byt 35 km od Brati-
slavy.Tel. 0903765606 

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

Referendum: Slovensko pre rodiny

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

7 otázok v na-
šom hĺbkovom 
referende, ktoré 
o r g a n i z uj e m e , 
chceme venovať 
slovenským rodi-
nám a ich problé-

mom. Naposledy som Vám predstavili 
4 z nich, dnes to budú ďalšie 3.

9. Vymáhanie výživného štátom. 
Chceme, aby administratívu a náklady 
na vymáhanie výživného na dieťa mo-
hol rodič, ktorý sa stará o dieťa, zveriť 
Centru právnej pomoci. Tisíce matiek 
sa dnes dlhé mesiace či roky dopro-
sujú otcom svojich detí (niekedy je to 
aj opačne), aby im zaplatili alimenty. 
Doplácajú na to svojím časom i peniaz-
mi. Navrhujeme preto, aby mohol rodič 
starajúci sa o dieťa takúto pohľadávku 
preniesť na Centrum právnej pomoci, 
ktoré by alimenty vymáhalo za neho. 
Zastávame názor, že matky či otcovia v 
takejto situácii si túto pomoc zaslúžia.

10. Po 40 odpracovaných rokoch 
do dôchodku. Štát by mal umožniť 
odchod do predčasného dôchodku 
každému, kto odpracoval aspoň 40 ro-
kov., samozrejme s tým, aby sa mater-
ská i rodičovská „dovolenka“ počítala 
do odpracovaných rokov. Tento návrh 

nášho hnutia OĽANO je alternatívou 
voči návrhu Smeru a má výrazne väč-
šiu podporu medzi ľuďmi či odbornou 
verejnosťou a hlavne - Rada pre rozpoč-
tovú zodpovednosť náš návrh vyhod-
notila ako dramaticky zodpovednejší 
voči verejným financiám. Náš návrh je 
tiež spravodlivejší, než návrh Smeru, 
ktorý určuje len vek odchodu do dô-
chodku. Podľa nás je však pri určovaní 
dôchodkov dôležitejšie pozerať sa na 
to, kto koľko rokov odpracoval a akým 
dielom prispel k budovaniu Slovenska.

11. Zrušenie doplatkov na lieky. 
Deti, dôchodcovia a osoby so zdra-
votným postihnutím by mali byť oslo-
bodení od akýchkoľvek doplatkov na 
lieky. Myslíme si, že toto opatrenie nie 
je potrebné bližšie 
vysvetľovať. Táto 
skupina ľudí si 
rozhodne zaslúži 
našu pomoc.

Bojujeme Za 
Slovensko pria-
teľské k rodinám. 
Pomôžte nám ho 
presadiť.
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0904 549 546
www.tvaroznik.sk

6,-€
8,90 €

ZĽAVOVÝ POUKAZ
PLATNOSŤ DO

30.04.2019

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

KOPČANY, MASARYKOVA 487 
Po-Pia od 8:00 - 15:30 hod. 
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

balkóny zimné záhrady 

AKCIA ZĽAVA DO 30% Možnosť výhry 300 €

zasklievanie terás
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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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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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KLIMATIZÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

0905 963 819

od 750 EUR s DPH
aj s montážou
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

0905 915 033, 0908 979 377

Inzerát, ktorý predáva
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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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SobotišteLUX JR
NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

 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

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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Pozrite na facebook: KAMENÁRSTVO KAMAX PILÁT

AKCIA: ŠPECIÁLNE ZĽAVY
NA EXKLUZÍVNE MATERIÁLY

50% ZĽAVY

• výber z 300 nápisných tabúl • 5-ročná záruka

1-HROB 500 €  |  2-HROB 700 € 
ZAVOLAJTE NÁM, UROBÍME VÁM NAJLEPŠIU CENU KAMAX PILÁT

0908 742 287
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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.
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2300 € • 1-hr. 1700 €
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www.bomont.sk

0905 478 303
Vally 9, Skalica

správny pomer kvality a ceny od roku 1998

Imitácie dreva v nástreku
 

GARÁŽOVÉ BRÁNY   A

- koniec zlúpaným fóliám
 

VJAZDOVÁ TECHNIKA
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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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NOVÉ LEPŠIE PÔŽIČKY
0915 646 327
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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
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» Prenajmem dlhodo-
bo garáž v Holíči.Tel. 
0904278228 
» Prenajmem lacno 25ár. 
na chov koní, oviec. Trno-
vec.Tel. 0903946285

R08_STAVBA
» Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov 
a vodomerné plastové 
šachty. Cena od 650 €. 
Doveziem, osadím, vyko-
nám aj tlakovú skúšku.
Tel. 0905925991

R09_DOMACNOST

R10_ZAHRADA A ZVERINEC
» Predám domáce vajcia 
v obci Prietržka, 10ks za 
1,50€.Tel. 0910299273 
» Vymením odstavenú 
jalúvku na chov za býč-
ka alebo predám.Tel. 
0907276042 
» Predám kukuricu 20 €/ 
q .Tel. 0903572514 
» Predám certifikovanú 
sadbu zemiakov z vysoči-
ny.Tel. 0915247094

R11_HOBBY A SPOTR
» Kúpim staršiu vzdu-
chovku alebo babetu.Tel. 
0907374235 
» Kúpim rôzne starožit-
nosti aj v poškodenom 
stave.Tel. 0903753758 
» Predám zbierku mode-
lov áut bývalej éry 1/43.
Tel. 0907719509

R12_DETOM

R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám el. šijací stroj 
- drevená skrinka, zacho-
valý, nepoužívaný, cena 
50€.Tel. 0908335310

R14_ROZNE_INE
» Kúpim po starence z 
húre staré sukne, spod-
ničky, prucleky, čepce 
a vyšívané plachty.Tel. 
0347770277

R15_HLADAM PRACU
» Hľadám prácu v Ska-
lici a okolí. Skúsenos-
ti: finančníctvo, ľudské 
zdroje, projektový ma-
nažment, IT, organizova-
nie podujatí. Vlastnosti: 
komunikatívnosť, zod-
povednosť, organizačné 
a analytické schopnosti, 
kreativita. Vzdelanie: VŠ, 
programy: Ms office, pho-

Občianska
riadková
inzercia

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

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

Každý chce postaviť za výhodnú 
cenu. Ale objektívnym ukazovateľom 
výhodnosti je pomer : cena/kvalita/
odbornosť/služby. Viete napríklad, že 
sú stavebniny, ktoré odkúpia späť  ma-
teriál, ktorý vám zostal? Tento benefit 
vám môže ušetriť pekných pár stoviek.

Nestavajte bez stavebného dozoru. 
V rámci znižovania nákladov si mnohí 
stavebníci zariadia dozor len na pa-
pieri. A to je škoda. Pripravia sa tým o 
cenné informácie od niekoho, kto stav-
bám skutočne rozumie. Stavebný dozor 
sprevádza investora  po celú dobu vý-
stavby,  pri vybavovaní povolení, výbe-
re dodávateľov a materiálov, samotnej 
realizácií až po zápis do katastra.

Na všetko sa pýtajte, Než zvolíte 
akúkoľvek firmu alebo remeselníka či 
objednáte materiál, hovorte najlepšie 
so skutočnými odborníkmi, ktorí sa na 
trhu pohybujú dlhšiu dobu. Pomôžu 
vám zorientovať sa v ponuke, vysvetlia 
súvislosti aj možné úskalia, poskyt-
nú výhody a to často zadarmo v rámci 
iných služieb.

Nenechajte sa obalamutiť nereálny-
mi termínmi  alebo cenovými ponuka-
mi. Rozhoduje ten, kto platí. A to ste vy! 
Keď uhradíte faktúru, budú sladké reči 
preč a ostáva len serióznosť partnera 
alebo kvalita výrobku.

Využite ponuku služieb. Pokiaľ sta-
viate svojpomocne a nie ste práve od fa-
chu, vyžívajte služby, ktoré ponúka na-
príklad dodávateľ materiálu. Bezplatne 

tak môžete získať výpočet spotreby 
tvárnic, odbornú konzultáciu, založe-
nie stavby, požičanie náradia a ďalšiu 
užitočnú pomoc. Podmienky služieb si 
vždy  dôkladne preštudujte.

Nezabudnite byť opatrní. Trochu 
zveličene povedané,  ale keď budete s 
pórobetónovými tvárnicami jazdiť po 
tankodrome a potom ich vyložíte na 
oranisku, nedivte sa, že  z  materiálu 
budú iba úlomky.  Pórobetón je ľahký a 
krehký. Manipulujte s ním opatrne.

Nemanipulujte zbytočne s materi-
álom. Tvárnice by mali zostať na pale-
tách až do doby, keď ich budete VY ale-
bo vami platená firma jednu po druhej 
odoberať a murovať.  Oplatí sa mať na 
stavbe k dispozícií paletový vozík. 

Myslite vopred. Nemyslite len na 
to, čo sa robí teraz, ale hlavne na to , 
čo bude potom (časovo, ekonomicky 
aj technicky). Myslite dopredu – zhod-
noťte svoje možnosti a schopnosti, 
porovnajte ponuky trhu, zaoberajte sa 
detailne prípravou stavby a hľadajte 
také riešenia, ktoré vás uspokoja nie 
len teraz ale zúročia sa aj do budúcna.

Na všetko treba ísť s rozumom

» red
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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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výroba a predaj krmív
záhradkárske potreby

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

× 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)

HNOJIVÁ:
× NPK
× LIADOK
× CERERIT

× VINOVOCERIT
× TRAVCERIT
× VÁPENEC

11,00 €
11,00 €
7,00 €

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

GRANULE PRE KONE:
× HOBY (25 kg)
× ŠPORT (25 kg)

SVETOVÉ ZNAČKY KRMÍV PRE PSOV

11,50 €
12,50 €

NÁVNADA KAPOR
10 KG / 6,00 €
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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

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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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

• ROSARA - veľmi skoré, varný typ BA.
• COLETTE - veľmi skoré, 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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A-izolacie    Striekaná izolácia pur penou

tel.: 0944 958 096           e-mail: aizolacie@gmail.com

AKCIA
-10%

• Izolácia bez tepelných mostov

• Súčiniteľ tepelnej vodivosti 
   λ 0,036

• S vysokým tepelným odporom
41
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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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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

63
-0

06
5

• opravy
• rekonštrukcie
• revízie

ELEKTRO
INŠTALAČNÉ

PRÁCE

0910 732 716
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

0907 211 797
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ASPARAGUS, Veľké Leváre (pri kostole)
tel. č.: 034/ 779 44 88

BIOASPA, Hollého 406 Kúty
tel. č.: 034/ 659 77 17

Asparagus
908 73  VE¼KÉ LEVÁRE, è. 1135

s.r.o.

VEĽKÉ LEVÁRE
KÚTY

ŠPARGLE
PREDAJ

UŽ ZAČAL
srdečne Vás pozývame
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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700



SE19-13 strana - 8

8
PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY

toshop. Jazyky: anglický 
- B2, španielsky - A1.Tel. 
0948530165

R16_ZOZNAMKA
» Hľadám si priateľku 
vek 40 - 50 rokov.Tel. 
0915204433 
» 49/175/78 Tempera-
mentný nezadaný absti-
nent športovej postavy 
hľadá priateľku, časom 
možno viac. Prosím foto!.
Tel. 0915341553 
» Muž hľadá ženu na ob-
časné stretnutie, diskrét-
ne, Skalica a okolie.Tel. 
0910736222

SPOMIENKA
Dňa 5. 4. 2019 si pripomí-
name 1. výročie úmrtia 
môjho milovaného man-
žela Jána Klempu zo Zá-
vodu. S láskou a úctou 
spomína manželka, syn 
Ján a dcéra Svetlana s ro-
dinou. Spomínajte s nami.

Občianska
riadková
inzercia

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

SPOMIENKY

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.

V  dnešnej dobe je častokrát aj dô-
sledkom vysokých cien nehnuteľností 
v  praxi využívaný právny inštitút ná-
jomnej zmluvy, a to najmä podľa Záko-
na o krátkodobom nájme bytu (ďalej len 
ako „Zákon“). 

Napriek špeciálnej právnej úprave 
krátkodobého nájmu bytu obsiahnutej 
v  predmetnom Zákone sa na právny 
vzťah založený takouto zmluvou bude 
aj naďalej vzťahovať všeobecná právna 
úprava nájmu bytu obsiahnutá v ust. § 
685 až § 716 Občianskeho zákonníka, 
a  to podporne, t. j. ak Zákon nebude 
danú otázku upravovať odlišne. Hneď 
na úvod je potrebné si uvedomiť, že na 
to, aby sa zmluva o nájme bytu spravo-
vala ustanoveniami Zákona, musí táto 
spadať pod pôsobnosť Zákona, pričom 
pri posudzovaní tejto otázky je potreb-
né vychádzať na jednej strane zo  zá-
konnej definície krátkodobého nájmu 
bytu, ako aj z negatívneho vymedzenia 
pôsobnosti Zákona vo vzťahu k niekto-
rým nájomným pomerom. 

Na účely Zákona sa pod krátkodo-
bým nájmom bytu rozumie nájom zalo-
žený nájomnou zmluvou, ktorá je uzav-
retá podľa Zákona, spĺňa náležitosti 
podľa § 3 Zákona a na základe ktorej ná-
jom vrátane jeho predĺžení trvá najviac 
šesť rokov. V súvislosti s otázkou pôsob-
nosti Zákona na konkrétnu nájomnú 
zmluvu môže nastať situácia, kedy dôj-

de k  platnému uzatvoreniu nájomnej 
zmluvy, avšak túto nebude možné pod-
radiť pod pôsobnosť Zákona. V takomto 
prípade by sa táto zmluva spravovala 
právnou úpravou nájmu bytu obsiah-
nutou v Občianskom zákonníku. Pri 
pohľade na dĺžku trvania nájomného 
vzťahu založeného nájomnou zmluvou 
podľa Zákona možno postrehnúť zá-
sadný rozdiel oproti úprave nájmu bytu 
obsiahnutej v Občianskom zákonníku. 

Dĺžka trvania nájomného vzťahu 
podľa Zákona je limitovaná, a  to tým 
spôsobom, že nájomnú zmluvu je mož-
no uzatvoriť len na dobu určitú, najdlh-
šie na dva roky. Napriek vyššie uvede-
nému však Zákon zmluvným stranám 
umožňuje, aby si krátkodobý nájom 
bytu na základe dohody predĺžili, a to 
za rovnakých podmienok najviac na 
ďalšie dva roky, a  to dvakrát. Naopak 
Občiansky zákonník neustanovuje ča-
sové obmedzenie nájmu bytu, keďže 
účastníkom zmluvného vzťahu pone-
cháva možnosť, či sa rozhodnú nájom-
ný vzťah uzavrieť na dobu určitú alebo 
neurčitú.

Krátkodobý nájom bytu 
vo všeobecnosti a jeho doba trvania

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

Rozprava Marec 2019     
Kaviareň je miesto kde sa stretávajú rôzne ob-

čianske skupiny, či už to sú priatelia, umelci, pod-
nikatelia, mafiáni a všelijaké iné odnože spoločen-
ského diania so zámermi a témami, ktoré patria 
ich záujmovej skupine. Umelci vymyslia nejaký 
zámer, ktorý sa ukáže ako famózny, alebo sa na 
umeleckom trhu nepresadí a zostane v šuplíku. To 
mafiáni vymyslia zámer, ktorý je len famózny, av-
šak len pre nich do šuplíka si dávajú výnos z neho 
a niekedy im z toho vyjde chládok v base -risk je 
zisk sa hovorí.

My sme sa zišli v kaviarni ako mnoho krát s cie-
ľom príjemne si pohovoriť, pretože máme zhruba 
rovnaké názory na veci okolo nás. Začal Jozef tým, 
že objednal koňak gruzínsky, že vraj okrem iného 
a aj preto, že jeho vnučka má narodeniny. Dobrý 
začiatok. K tomu sme si poručili kávu Jacobs-Vel-
vet s výraznou chuťou a sametovou penou. Rozpra-
va začala témou prichádzajúcej jari a zopakovali 
sme si že, prvý rozkvitne -zlatý dážď, potom slivky, 
jablone ,hrušky, orgován ,čerešne a tak ďalej ako 
vždy ako sme si každý rok zvykli, a tak to má byť, 
radi sa tomu podriadime. Na jar každý pookreje a 
rád si zlepší kondíciu prácou na záhrade alebo vo 
vinohrade, ako kto. Jar a jej pozitívne pôsobenie na 
psyché človeka sa nedá odmietnuť, pretože dodá-
va sily a efektívnosť konaní každého po dlhej zime 
zníženej aktivity, ktorá nieje človeku vlastná. Za 
chvíľu odletia vrany a možno už väčšia časť odliet-
la. Pamätám si ako na jeseň Jožo pri ich prílete s 
nadsázkou konštatoval pri našom posedení, že by 
sa mali spočítať a zakrúžkovať. Nápad to je iste ne-
reálny, ale samotný návrh sme vyhodnotili ako  je-
dinečný, pretože to určite ešte nikoho nenapadlo, 
a tak sme v tom určite sami. Témou jari a prírody 
sme sa zaoberali s náležitou dôkladnosťou a na-
viac s istotou, že nám tu v regióne nehrozia žiadne 
prírodné katastrofy ako zemetrasenie, záplavy, 
zosuvy pôdy alebo tornádo s názvom napríklad 
Rubín, pretože všetky tornáda majú svoj názov, 
to asi preto, aby sa dala vyplniť kolónka v poistnej 
zmluve, kde je -príčina vzniknutej škody, a tak sa 
dostať k jej plneniu. Takto sme túto tému uzavreli.

Následne sme prirodzene prešli na tému nového 
vedenia mesta a zastupiteľstva, kde prišlo k neja-
kým problémom v komunikácii a zatiaľ sa to zrejme 
nevyriešilo. Veľa sme o tom nevedeli, a tak  vieme 
skonštatovať len to ,že sú tam preto, aby pracovali 
a pracovať sa dá len v prostredí, ktoré je vzťahovo 
kvalitné bez nejakých osobných alebo skupino-
vých podrazov, ktoré skutočnej práci prekážajú. 
Vieme len to, že sa tam oboznámia s mnohými ve-
cami, ktoré ich možno prekvapia, ale mnohí vedia, 
že je tam v hospodárení spústa -nášľapných mín v 
podobe dobabraných projektov z ktorých budeme 
musieť vrátiť peniaze a to sú peniaze, s ktorými sa 
už počítalo, a tak sa to bude musieť nejako riešiť, 
no a tam je jednou z možností navýšenie rozpočto-
vých príjmov, zvýšením daní.

Takže sme v tom až po uši. Ale čo už, veď sme si 
zvolili a nekontrolovali. Toto je náš výklad situá-
cie, vychádzajúc z istých zaručených informácií a 
čiastočne z pocitu, vediac ako sa to u nás na Slo-
vensku robí. Uvidí sa, až sa urobia vecné audity 
skutočného stavu vecí verejných a ich dopadu na 
rozpočet s výhľadom do ďalších rokov. Pán nám 
pomáhaj. Naša rozprava bola v čase pred prezi-
dentskými voľbami. Dohodli sme sa, že budeme 
voliť prezidentku. V Skalici, kaviareň, streda, 
účasť: Jan, Jozef, Karel, zapísal: Řepa Karel.

16 ZOZNAMKA    



SE19-13 strana - 9

9
HLAVU HORE / SLUŽBY

Nedávno mi jeden riaditeľ rozprával 
o tom, že jeho dcéra vyštudovala uni-
verzitu, má vysoký plat v konzultačnej 
firme a nič nevie. Teda vie - prezentovať 
seba. Stretávam sa s tým často – dob-
rá sebaprezentácia, slabšie výsledky. 
Mnohí ľudia dokážu diskutovať o všet-
kom a ich hlavným výstupom sú pre-
zentácie. Spoločnosť je plná hovorcov, 
ktorí nič nepovedia, analytikov a teore-
tikov, ktorí nevedia urobiť nič užitočné, 
ľudí, ktorí chcú ovládať druhých a ne-
vedia viesť ani sami seba, firiem, kto-
ré sa priživujú na stravných lístkoch, 
nepotrebných auditoch a certifikátoch.

Hlavné je vraj predať. A tak máme 
prezentácie, krásne obaly a kampa-
ne. Niekedy chýba obsah a výsledok. 
Predstavujem si kňaza Vladka Maslá-
ka z Dobrého pastiera ako si pripravuje 
prezentáciu o pomoci ľuďom. Smiešne. 
Jeho prezentáciou je skutočná pomoc. 
Ani chlapi, ktorých má okolo seba, by 
so schôdzami a  prezentáciami ďaleko 
nedošli. Treba pripraviť drevo, zakú-
riť, navariť jedlo, podojiť ovce, kravy 
a kozy, umyť a ošetriť tých, čo práve 
prišli. Jeden svätec raz povedal, že vie-
ra sa dá šíriť rôznym spôsobom, v nut-
nom prípade aj slovami.

Nedávno prišiel ku mne bývalý šéf 

z firmy Ryba Žilina, dnes dôchodca, 
Marián Beniač. Referoval mi o svojich 
projektoch – testovanie novej verzie 
systému Agrokruh, nové modulárne 
návrhy a prototypy kruhových domče-
kov. Ukazuje mi nové aktivity v zbere 
hliníkového odpadu na školách Pre 
Alina. Prišiel si ku mne po vrece ovčej 
vlny, ktorú som mu priniesol z Dobrého 
pastiera. Berie ju na testovanie do po-
nožiek Fusakle. Žiadne schôdze, popi-
sy a prezentácie – len práca a výsledky. 

Viem, že nestačí iba niečo vymys-
lieť a vyrobiť. Marketing a predaj sú 
dôležité. Aj prezentácie a workshopy 
sú niekedy potrebné. Len v akej miere? 
Niekedy sa mi zdá, že medzi schôdza-
mi, prezentovaním a robením zápisov 
už nezostal čas na prácu. Zdá sa, že 
žijeme v dvoch svetoch – v tom jednom 
sa oceňujú reči a čas 
na poradách. Ten 
druhý je o práci a 
výsledkoch, bez 
zbytočných slov. 
Učme deti práci, nie 
prázdnym rečiam.

Čo ich to učia?

» Ján Košturiak
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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

POSLEDNÉ
2 TÝŽDNE

BEZKONKU-
RENÈNÝCH

CIEN
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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) 

JARNÁ AKCIA
Najnižšie ceny na okná a dvere

Zľavy na novostavby

Garážové brány
Vonkajšie žalúzie
Rolety

Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
Markízy
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VÝROBA
A PREDAJ

0918 645 802
0907 784 324

PALIVOVÉHO
DREVA
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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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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.

0908 979 377
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ZA ŽIVOT, ŠKOLA / BÝVANIE

V školách vedieme žiakov k vzťahu k 
životnému prostrediu a k jeho ochrane. 
Realizuje sa to rôznymi aktivitami a 
existujú aj projekty na environmentál-
nu výchovu. 

Na našej škole pravidelne robíme 
brigády, triedime odpad, vysádzame 
zeleň a pozývame si odborníkov na 
stretnutia so žiakmi s témami životné-
ho prostredia a prírody. Takéto aktivi-
ty sa však dejú na mnohých školách. 
Tu si totiž veľmi dobre uvedomujeme, 
čo môže spôsobiť environmentálna 
negramotnosť, resp. čo spôsobuje. Na-
priek nekvalitným a preplneným štát-
nym vzdelávacím programom by sa 
dalo povedať, že škola sa stáva akýmsi 
centrom environmentalistiky pre deti a 
mládež. Avšak, máme to veľmi zložité. 
Na jednej strane žiakom ukazujeme dô-
ležitosť prírody, na druhej strane sme 
svedkami brutálnej devastácie biosféry 
nielen vo svete, ale aj u nás na Sloven-
sku, o čom nás presvedčujú mnohé do-
kumentárne fotografie, videozáznamy, 
ale  aj vlastné skúsenosti. Pília sa stro-
my v mestách, v lesoch a horách, ťaží 
sa drevo, v súvislosti s poľnohospo-
dárstvom sa využívajú škodlivé látky, 
znečisťujú sa rieky a jazerá, netriedi sa 
odpad, tvoria sa skládky a pod. Samot-
ný štát, miestna samospráva negatívne 
ovplyvňujú vzťah k zeleni. Často sa za 
devastáciou skrývajú osobnosti spo-
ločenského života, ktoré, paradoxne, 
filozofujú o životnom prostredí. 

Už vo fáze plánovania výstavby sa 
s požehnaním úradov vyrúbu stromu. 
Pod zámienkou chorobnosti a často 
bez náhradnej výstavby. Ignoráciu 
najvyššieho stupňa týchto dní bolo 
znivočenie zdravých borovíc v okolí 
Mohyly M. R. Štefánika pre zlý výhľad. 
Ak sa zase zapojíte do enviroprojektu, 
vyžiada si to toľko papierov, že sa strá-
ca ekologický cieľ. Na druhej strane je 
tu aj ľudská sebeckosť. Do práce radšej 
autom... Odpíliť strom, aby na niekoho 
nespadol (pozor, aj bilboardy sú poten-
ciálne nebezpečné)... Odstrániť strom, 
lebo tieni... Zabetónovať trávnik, lebo 
nemám kde parkovať... Bývať čo naj-
bližšie k lesu... Vystrieľať divú zver, 
ktorá sa utieka k ľudským obydliam... 

Ako to zmeniť? Žiaľ, škola to ne-
zvládne. Tá nerozhoduje o zeleni Slo-
venska. Často ani nie obyčajný občan. 
Všetko ničenie prírody je v súlade so 
zákonmi, tak nepomôže ani kvalitná 
envirovýchova.  

Všetko spomenuté je v protikla-
de so snahami škôl vychovať žiaka so 
vzťahom k Zemi. Takýchto protikla-
dov je veľmi veľa aj v iných oblastiach. 
Učitelia ťahajú za kratší koniec. A kým 
budú slová v rozpore so skutkami, k 
zmene nedospejeme, lebo žiaci si veľmi 
dobre uvedomujú tento rozpor. Kým to 
však svet pochopí, môže byť neskoro - a 
to nie je klišé. 

Envirovýchova

» Ján Papuga 
riaditeľ ZŠ
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silný partner

Tešíme sa na Vás
BRNIANSKA 4
MALACKY 
smer Veľké Leváre bývalý autoservis

0911 950 299
CESTA NA HOHENAU
MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN 
0949 636 264

PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO
Poradíme, obhliadneme, zameriame, naceníme ZDARMA

w w w. s t r e c h y b e j z . s k

Víkend nás opäť prekvapil svojou krásou. 
Jarné slnečné počasie vytiahlo mnohých 
ľudí do prírody. Mohli sme sa opájať sýtou 
farbou zlatého dažďa či bielych zakvitnu-
tých halúzok. Bolo nesmierne uvoľňujúce 
preniesť sa od ťažkých politických voleb-
ných dilem k jednoduchému obrazu „náde-
je“ prebúdzajúcej sa prírody. Všetko začínalo 
odznova. Nie úplne izolovane, lebo, pocho-
piteľne, zima tomu dala najprv predpoklad. 
Zimné obdobie je východiskom jari. Bez jej 
uspávajúceho statického tónu by sme ne-
mohli oceniť výšky dynamického rozkvetu. 

A hoci nie som fanúšikom moderného 
trendu bioštýlu vo všetkých oblastiach živo-
ta, dala som sa tentoraz prehovoriť na výlet 
do neďalekej biofarmy. A neoľutovala som. 
Objavila som staronové veci. Fascinovalo 
ma, koľko mladých rodín a  párov nanovo 
vdychovalo našu tradíciu: voľný chov domá-
cich zvierat, tradičné remeslá, potravinové 
výrobky bez stabilizátorov a konzervačných 
látok, pripravované metódou našich starých 
mám. Zvieratá neboli vybraté podľa krásy a 
výkonnosti, aby upútali. Jednoducho tam 
boli so svojím životným príbehom: jednooký 
koník, sliepočky so zdegenerovaným zobá-
kom menšie i väčšie tvary. Aj zruby, stajne 
a válovy mali celkom prirodzený ráz, taký 
odlišný od starostlivo ošetrovaného skan-
zenu, ktorý dnes slúži väčšmi filmovému 
priemyslu a  komercializácii než bežnému 
človeku. Skanzen je totiž mŕtvy, kým biofar-
ma žije. 

Tento výlet ma veľmi inšpiroval, do akej 
miery má význam presadzovať moderné 

umelé prostriedky, technológie, keď ľudia 
(a osobitne mladí) sa, naopak, vracajú čoraz 
väčšmi k pôvodnému, osvedčenému, tradič-
nému – so všetkými nedokonalosťami a chy-
bami. Nielen čo sa týka potravín a prírody, 
boom zažívajú aj slovenské remeslá, folklór, 
drevené a handrové hračky, prírodné detské 
ihriská, biobazény. Moderná architektúra 
a  stavebníctvo sa uberá smerom od ume-
lých napodobnenín (fejkov) k nefalšovaným 
prírodným materiálom. Bio sa uplatňuje aj 
v medicíne a priemysle, pokiaľ sa len dá. Bio-
similárne prípravky, biostimulačné hnojivá, 
biologické postreky, bylinkové produkty. 

Ľudia postupne objavujú cenu históriou 
overených receptov a princípov. Tradičné už 
neznamená zastarané, ale múdre a preziera-
vé, ktoré sa vyhne nežiaducim dôsledkom. 
Bio je je v kurze. Je návratom ku koreňom 
rozumnej previazanosti človeka s prírodou. 
Je konečne prehodením výhybky  od slepej 
koľaje ľudskej spupnosti. Tento jarný víkend 
mi dal nádej, že mladá generácia objaví opäť 
svoju dôstojnosť v  životnom štýle, ktorý sa 
uskromní, ktorý viac dáva ako berie, ktorý 
oceňuje minulé, aby stavalo z neho budúce. 
Generácia, ktorá nepodľahne neovereným 
experimentom a nestane sa ľahkou korisťou 
manipulácie reklamných trikov. 

Nadýchla som sa jari, aby spadol zo mňa 
tieň nedôvery, ktorý ma posledne tak spú-
taval. Črtá sa nádej, že nejdeme opačným 
smerom a  že nezavrhujeme všetko dobré, 
čo kedy bolo. Bio je modernejšie ako moder-
nosť.

Bio je znovu živé

» Mária Raučinová, Fórum života
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ZDRAVIE/ SLUŽBY

1. Deň začínajte raňajkami.
Prvé denné jedlo má najväčší efekt, 

keď môžete pokojne sedieť a vnímať chuť 
jedla. Ak nestíhate ráno doma, urobte si 
čas v práci, radšej príďte skôr a doplňte si  
energiu na doobedie hneď zrána.

2. Jedzte dostatok vlákniny. 
Má vysoký sýtiaci efekt a nebudete 

mať tak skoro hlad. Porcia ovsených vlo-
čiek s ovocím ráno dokáže naštartovať 
do celého dňa. Nezabudnite, že príjem 
vlákniny vyžaduje aj zvýšený príjem 
tekutín.

3. Zvoľte nízkotučné výrobky. 
Pred sardinkami v oleji uprednostnite 

tuniaka vo vlastnej šťave, pred tavený-
mi, veľmi často vysokotučnými syrmi, 
uprednostnite nízkotučné typu cottage, 
alebo tvaroh. Nízkotučné výrobky opro-
ti tým tučným môžu mať až o 30 percent 
energie menej, čítajte etikety. Množstvo 
tuku sa udáva vždy na 100 gramov.

4. Používajte malé taniere. 
Je to jednoduchý trik. Jedlo na veľ-

kých tanieroch sa ľahšie stratí, máte 
pocit, že ste zjedli málo, veď ani tanier 
nebol pokrytý. Ak jedlo zakrýva celý 
malý tanier, človek má skôr pocit, že si 
doprial hodne.

5. Každý deň si dajte porciu ovocia.

6. Na každú porciu ovocia zjedzte dve 
porcie zeleniny.

7. V chladničke si usporiadajte 
potraviny

A to tak, aby tie zdravšie a energeticky 
menej výkonné boli vpredu.

8. Užívajte probiotiká vprirodzenej 
podobe. 

Jogurt so zachovalou flórou alebo aci-
dofilné mlieko podporujú činnosť trá-
viaceho traktu.

9. Doprajte si. 
Malý kúsok horkej tmavej čokolá-

dy, alebo malý pohár vína Vám urobí 
radosť. Striktné odriekanie obyčajne 
vedie k rýchlemu porušeniu prísnych 
diétnych obmedzení. A pocit zlyhania je 
to najhoršie, čo sa pri vytrvalosti môže 
stať. Každý návrat k režimovým zme-
nám už môže ísť obyčajne ťažšie, alebo 
menej úspešne.

10. Hýbte sa. 
Pohyb je prevencia 

pred ochoreniami a aj ich 
terapia. Bez každoden-
ného pohybu to proste 
nejde.

Desatoro zdravého stravovania, 
alebo malé no efektívne zmeny v strave

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

metabolizmu a výživy
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Konzultácia s výživovou 
špecialistkou 

Trápia Vás zdravotné problémy s obezitou?
(zvýšený tlak, cholesterol, krvný cukor, bolesti kľbov)
Máte tráviace ťažkosti? Neviete prečo nechudnete?
Chudnete pomaly a vracia sa Vám hmotnosť?

Poliklinika Senica  /  0948 773 180 

ODBORNÍK NA VÝŽIVU

teraz len za 7,90 € pre DVE OSOBY
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VÝROBA A PREDAJ
HYDRAULICKÝCH,
VZDUCHOVÝCH,
PALIVOVÝCH HADÍC

Továrenská 5362/21E, 901 01 Malacky
+421 907 985 603, info@alfimex.sk, www.alfimex.sk

Predaj ostatných
hydraulických
prvkov – čerpadlá,
nádrže, rozvádzače,
filtre, chladiče...
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• fasády
• strojové omietky
  - vápenno-cementové, sadrové
• montáž/demontáž lešenia

REALIZUJEME

Tel. č.: 0902 440 1120905 915 033

V stredu 20. marca 2019 sa v Dome kul-
túry v Gbeloch uskutočnila Regionálna 
súťažná prehliadka detských folklórnych 
súborov, ľudových hudieb a sólistov okre-
sov Senica a Skalica. Organizátori podu-
jatia Trnavský samosprávny kraj, Zá-
horské osvetové stredisko Senica, Mesto 
Gbely a Správa mestského majetku Gbe-
ly, spol. s r. o., sa i v tomto roku tešili veľ-
kému záujmu účinkujúcich interpretov, a 
to najmä v prehliadkovej časti podujatia.

V súťažnej časti prehliadky sa pred-
stavili so súťažnými pásmami detské 
folklórne súbory Juránek z Borského 
Svätého Jura (Starci na zelách), Nádej z 
Kuklova – Smolinského (V tem Kuklovje 
u Marcinkú stojí starý mlyn), Kúcanek z 
Kútov (Záhorácký Jánošík), Valšátko z 
Holíča (Radosti a povinnosti našich sta-
rých mám) a Skaličánek zo Skalice (Ro-
venská šotyška). V prehliadkovej časti 
podujatia si návštevníci vypočuli pätnásť 
speváckych vystúpení v podaní jedenás-
tich interpretov a štyri hudobné vystúpe-
nia inštrumentalistky a dvoch ľudových 
hudieb z Borského Svätého Jura, Gbiel, 
Holíča, Kuklova – Smolinského, Kútov a 
Skalice.

Odborná porota v zložení – predseda 
poroty Ing. Marián Veselský, hudobník a 
upravovateľ ľudových piesní, PhDr. Hana 
Kyseľová, muzikologička, speváčka a 
hlasová pedagogička, a Mgr. art. Vero-
nika Miščíková, pedagogička ľudového 
tanca na základnej umeleckej škole a v 
detských folklórnych súboroch v Tren-

číne rozhodla, že na Krajskej súťaži det-
ských folklórnych súborov Trnavského 
kraja – Záhorie spieva a tancuje, ktorá 
sa uskutoční 7. mája 2019 v Senici, bude 
náš región reprezentovať s udelením zla-
tého pásma s postupom detský folklórny 
súbor Skaličánek zo Skalice s pásmom 
Rovenská šotyška. Ocenenia za spev 
získali speváčky Natália Bolebruchová z 
Gbiel, Nella Horečná z Kútov a spevácke 
duo Vanessa Antálková a Sára Macejko-
vá z Kútov. Pre vedúcich súťažiacich sa v 
rámci podujatia uskutočnil hodnotiaci a 
rozborový odborný seminár.

Srdečne ďakujeme všetkým účinku-
júcim, a osobitne deťom, ako aj ich vedú-
cim a pedagógom za ich obetavú prácu 
pri príprave detí na súťažnú prehliadku 
detského folklóru. Úprimné poďakovanie 
patrí aj spoluusporiadateľom prehliadky 
Mestu Gbely a Správe mestského majetku 
Gbely, spol. s r. o., za finančnú podporu 
a spoluorganizátorsky vynikajúco zvlád-
nutú realizáciu kultúrneho podujatia.

Gbely opäť rozoznel detský folklór 

» Miroslav Koprla

MŠK BO Holíč  –  MBK AŠK Slávia Tr-
nava 95 : 59 (52:28). Zostava a body Holíča: 
Rypák, Jaborník 26, Masaryk 5, Snopko 14, O 
Marenčík, Hnusek 27,Došek 7, Mihaliska 4, Za-
jároš 6, Rozboril 6, Surový. Tréner: Ľ Marenčík.

Basketbalisti MŠK BO Holíč v II. lige zá-
pad privítali na domácej palubovke súpera 
z Trnavy, ktorý pricestoval s omladeným 
kádrom. V úvodnej štvrtine ovládli dianie 
na palubovke domáci basketbalisti dobrou 
obranou, rýchlim prechodom do útoku a 
predovšetkým úspešnou streľbou čoho vý-
sledkom bol šestnásť bodový rozdiel v skóre 
stretnutia po prvej štvrtine. Druhá štvrtina 
pokračovala v duch tej úvodnej a tak do 
diania na palubovke sa postupne zapojili aj 

hráči z lavičky domáceho mužstva. Keďže 
aj v druhom polčase sa nevedeli Trnavčania 
presadiť v útočnej fáze, keď zaznamenali len 
päť košov, náskok domácich basketbalistov 
narástol po troch štvrtinách na tridsaťsedem 
bodov. Keďže hosťom sa nepodarilo zmobi-
lizovať sily na zdramatizovanie zápasu ani 
v záverečnej štvrtine, tak si basketbalisti 
Holíča pripísali do tabuľky ďalšie víťazstvo, 
ktoré zároveň znamená, že úž dve kolá pred 
koncom základnej časti súťaže si zabezpečili 
prvé miesto v II. lige západ a účasť v závereč-
nom turnaji final-four II.ligy. Ďakujeme Mes-
tu Holíč, všetkým sponzorom, mediálnym 
partnerom a fanúšikom za podporu!!!

Holíčania víťazne  

» red
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ZÁHRADA, RADÍME / ZAMESTNANIE

Teplé slnečné lúče prebúdzajú k no-
vému životu prírodu navôkol – trvalé 
okrasné rastliny, ovocné stromy, ale aj 
nadšených záhradkárov. Marec a apríl 
sú najvhodnejšími mesiacmi na začatie 
prípravných prác v záhrade, či začatie 
výsadby nových okrasných kvetín a 
drevín  a na tvorbu domácej zeleninovej 
záhrady. 

Do záhradných prác sa treba pustiť 
s vopred premysleným plánom, čo vám 
vaša záhrada niekoľkokrát do roka vráti, 
tým, že krásne rozkvitne, či bohato uro-
dí. V dnešnej dobe je práve starostlivosť 
o vlastnú záhradu vhodným relaxom a 
doplnkom k zamestnaniu.

Práce v zeleninovej záhrade závi-
sia hlavne od počasia, ktoré býva na jar 
väčšinou premenlivé. Počas slnečného 
a suchého počasia sa zemina v záhrade 
dobre drobí, preto je dobre ju pripraviť 
na siatie semien. Najprv povrch pôdy 
jemne prehrabeme, vytriedime z nej ka-
mene, konáriky a ďalšie nečistoty, ktoré 
na záhon nepatria. Následne si vytýči-
me, ktorým smerom pôjdu zeleninové 
riadky. Najlepšia orientácia riadkov je v 
smere sever – juh, teda množstvo dopa-
dajúceho svetla je dostatočné, rastlinky 
pohltia vychádzajúce ako i zapadajúce 
slnko. V prípade, ak budete riadky sme-
rovať v smere východ – západ, rastlinky 
na severnej časti riadkov sú  počas celé-
ho dňa v tieni, preto pomalšie dozrievajú 
a menej rodia. 

Ako prvú v poradí môžeme začať siať 

popínavú zeleninu ako napríklad hrach 
a bôb. Bôb umiestňujeme  do stredne 
ťažkých až ťažkých pôd bohatých na hu-
mus. Obe rastlinky majú pomerne veľ-
ké semená, ktoré sadíme do vzájomnej 
vzdialenosti 40-60 cm. Tieto rozostupy 
dodržiavame aj pri ďalších druhoch ze-
leniny. Dobrou radou na záver je umiest-
nenie niekoľkých semien navyše na 
konci riadku, aby sa nimi mohli nahra-
diť prípadné nevyklíčené semená. 

V našich klimatických podmien-
kach sadíme cibuľu začiatkom apríla 
potom, hneď ako pôda po zime pre-
schne. Pre pestovanie cibule je potrebné 
pripraviť záhon. Záhon prerýľujeme do 
maximálnej hĺbky 15 -20cm a necháme 
ho uľahnúť. Semená umiestňujeme do 
ľahších až stredne ťažkých pôd oboha-
tených humusom do hĺbky 1 – 1,5 cm. 
Počas vegetácie pravidelne okopávame 
záhon s cibuľou, aby nebol zarastený 
burinou a počas suchých dní záhon pra-
videlne zalievame. Avšak cibuľu nepo-
lievame v druhej polovici vegetačného 
obdobia. Počas celého obdobia rastu a 
dozrievania neprihŕňame k cibuli zemi-
nu, aby neutvárala dlhé krky. 

Roboty ako „na kostole“

» red

Použitá kávová usadenina je v do-
mácnosti pomerne vzácna vec. Preto si 
nezaslúži iba to, čo s ňou robíme, a to, 
že ju vyhadzujeme. Napríklad, určite 
je výborná na absorbovanie pachov v 
chladničke. Stačí, ak ju dáte do misky 
a uložíte do zadnej časti chladničky. 
Účinná bude niekoľko týždňov.  Po vy-
bratí z chladničky ju dajte do kompostu 
alebo použite ako hnojivo.

Kávový usadenina spoľahlivo od-
stráni zaschnuté škvrny na kuchyn-
skom pulte, sporáku či hrncoch

Pri odstraňovaní škvŕn postupujte 
tak, ako keby ste používali bežný čis-
tiaci prostriedok. Kávovú usadeninu 
naneste na handričku a niekoľkokrát 
prejdite po zašpinenom povrchu.

Len málokto vie, že zvyšky kávy 
obsahujú veľké množstvo minerálov, 
ktoré správnym využitím obohacujú 
pôdu. Nájdeme v nich meď, draslík, 
horčík, fosfor, no azda najdôležitejší 
je dusík. Jeho postupné uvoľňovanie 
sa do pôdy prináša rovnaký osoh ako 
dlhotrvajúce hnojivo. Omamná vôňa 
kávy je navyše pre veľa škodcov neprí-
jemná. Kávová usadenina odpudzuje 
spoľahlivo slimáky, mravce a chrobá-
ky. Keď ju zmiešate s kôrou z citrusové-
ho ovocia (citróny, pomaranče, grepy), 
zmes vône presvedčí mačky, aby sa 
takto označeným miestam vyhýbali. 
Možno by stálo za zváženie ochrániť 
takto pred mačacími výkalmi aj detské 
pieskoviská. 

Ak idete vysádzať nové rastlinky, 
máme tiež skvelý tip. Odhrňte približne 
20 cm zeme na viac, pôdu zasypte ká-
vou, zahrňte a až potom saďte. Pozor na 
to, aby sa korene rastliny, či semienka 
nedotýkali kávy (minimálny odstup by 
mal byť 10 centimetrov).

Vysušenú usadeninu rozsypeme 
okolo kvetov a kríkov ešte pred tým, 
ako ich polievame.  Aj tu však platí, 
že treba správne zvoliť rastliny, ktoré 
kávou pohnojíme - z tých záhradných 
volíme tie, ktoré obľubujú kyslejšiu 
pôdu - rajčiny, zemiaky, jahody, brus-
nice. Rovnaký postup môžete zvoliť pri 
črepníkových rastlinách a kvetoch. Ak 
používate radšej tekuté hnojivá, zalej-
te odpad z kávy ešte raz vodou (tento 
raz môžete použiť vlažnú, či priamo 
studenú), dobre premiešajte a zalie-
vajte. Zvyšky kávy nikdy nevylievajte 
do umývadla, ale založte si kompost, 
ktorý skvele obohatí či už bytové, alebo 
záhradné rastliny dusíkom.  

Káva je užitočná aj po vypití

» red     
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Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
prijmú do pracovného pomeru alebo na dohodu:

Ponúkame aj iné benefi� súvisiace
s dovolenkou – bližšie informácie na pohovore
Žiadosti so životopisom posielajte na adresu: 

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky 906 03
alebo e-mailom: kucharovad@spasmrdaky.sk

Tel. kontakt: 034/ 6959 101

• Kuchára
     Požiadavky: vzdelanie v odbore
     Mzda: 624 € + 50 € osobné + ďalšie motivačné
     zložky mzdy

• Distribútora procedúr
   - pracovník kúpeľnej recepcie
     Požiadavky: práca aj počas víkendov
     Mzda: 624 € + 50 € osobné + ďalšie motivačné
     zložky mzdy

• Chyžnú
     Mzda: 520 € + 20€ osobné + ďalšie motivačné
     zložky mzdy

16
-0

12
2

OBCHODNÍK - PREDAVAČ
do Malaciek

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

0949 636 264 

prijme zamestnanca na pozíciu

Zábava verzus obava
   Témou besedy, ktorá prebehla v čase písomných 
maturitných skúšok, boli sociálne siete. Stali sa na-
ším každodenným partnerom, spoločníkom, pre 
niektorých neodlučiteľným miláčikom, ktorý nám 
ponúka informácie užitočné, zbytočné, pravdivé, 
nepravdivé, rady dobré i zlé a tiež zábavu, ktorá nás 
povzbudí alebo znechutí. Podľahnú im skôr či neskôr 
mnohí z nás. Jednoducho, sú súčasťou nášho života. 
Pomyselnú hranicu pokiaľ sú naším pomocníkom a 
kedy sa stávajú pre nás doslova trýzniteľom, si však 
určujeme , vedome či nevedome, sami. A ako  hovorí 
ľudová múdrosť: Všetkého veľa škodí, aj tu je potreb-
né pre zdravý psychický vývin mladého človeka určiť 
pomyselnú hranicu ,, kamarátstva“ so sociálnymi 
sieťami a  každodennej zábavy v ich priestore. Obavy 
múdrych a triezvych upozorňujú na to, aby sa nesta-
li príťažou , ktorej sa ťažko zbavuje a začarovaným 
kruhom, z ktorého sa nedá len tak ľahko vystúpiť. 
Ako si užívať svoj život bez toho, aby sme sa nestali 
otrokmi mobilov, smartfónov, notebookov a neuviazli 
vo virtuálnych sieťach? O tom bola beseda, ktorú 
pre našu školu tradične realizujeme v spolupráci so 
Slovenským národným strediskom pre ľudské práva  
(SNSĽP) Bratislava.                                                                                                                    
Na čo mám právo...? Dospievam, pomaly budem mať 
osemnásť. Hurá! Budem mať svoj občiansky preukaz, 
budem svojprávny, nezávislý, budem slobodný. Ko-
nečne si budem môcť robiť, čo chcem! Je táto predsta-
va ozaj tak jednoduchá a lákavá? Čakajú na ,,...násť-
ročných“ len ich práva? Aké práva máme my všetci? 
O ľudských právach (a povinnostiach) sa zhovárali 
študenti 3.roč. s lektorom zo SNSĽP Bratislava.

» Eva Otepková

Program kina
Cinemax Skalica
  Piatok 29.03.: Sklená izba 15:30, Dumbo 2D 
15:40, Ženy v behu 16:20, Captain Marvel 2D 17:50,  
LOVEnie 18:10, Úhoři mají nabito 18:30, My 20:30, 
Arctic: Ľadové peklo 20:40, Zranené srdcia 20:50
Sobota 30.03.: DETSKÉ KINO – Lego príbeh 2 2D 
14:00,  Ako si vycvičiť draka 3 2D 13:00, Dumbo 
3D 13:10, Sklená izba 15:30, Dumbo 2D 15:40, Ženy 
v behu 16:20, Captain Marvel 2D 17:50,  LOVEnie 
18:10, Úhoři mají nabito 18:30, My 20:30, Arctic: Ľa-
dové peklo 20:40, Zranené srdcia 20:50
Nedeľa 31.03.: DETSKÉ KINO – Lego príbeh 2 2D 
14:00,  Ako si vycvičiť draka 3 2D 13:00, Dumbo 
3D 13:10, Sklená izba 15:30, Dumbo 2D 15:40, Ženy 
v behu 16:20, Captain Marvel 2D 17:50,  LOVEnie 
18:10, Úhoři mají nabito 18:30, My 20:30, Arctic: Ľa-
dové peklo 20:40, Zranené srdcia 20:50
Pondelok 01.04.: Sklená izba 15:30, Dumbo 2D 
15:40, Ženy v behu 16:20, Captain Marvel 2D 17:50,  
LOVEnie 18:10, Úhoři mají nabito 18:30, Arctic: Ľa-
dové peklo 20:40, Zranené srdcia 20:50
Utorok 02.04.: ARTMAX FILMY Punk je hneď 
20:00, EKOTOPFILM, Sklená izba 15:30, Dumbo 
2D 15:40, LOVEnie 18:10, Úhoři mají nabito 17:50, 
Arctic: Ľadové peklo 20:40, 
Streda 03.04.: Sklená izba 15:30, Dumbo 2D 15:40, 
Ženy v behu 16:20, Captain Marvel 2D 17:50,  LOVE-
nie 18:10, Úhoři mají nabito 18:30, My 20:30, Arctic: 
Ľadové peklo 20:40, Zranené srdcia 20:50

» red
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VÝROČIE JÁNA PAVLA II. / ZAMESTNANIE

Bol druhý apríl 2005. Pápež Ján Pavol 
II. zomrel o 21:37 CEST (19:37 UTC), 46 dní 
pred svojimi 85. narodeninami vo svojom 
súkromnom apartmáne. 

Svätý Ján Pavol II. , vlastným menom 
Karol Józef Wojtyła sa narodil 18. mája 
1920 vo Wadowiciach pri Krakove. Bol 
poľský duchovný a 264. rímsky pápež, 
prvý netaliansky pápež od roku 1522 a 
najmladší od roku 1846.

Teológ, intelektuál, básnik, drama-
tik, profesionálny filozof vyškolený vo fe-
nomenologickej tradícii, ktorá sa snažila 
pokresťančiť existencializmus; na druhej 
strane zbožný človek milujúci kultúru 
ľudového katolicizmu, kostoly, zázraky, 
púte, svätých, ruženec a Matku Božiu.

14. marca 2004 dĺžkou svojho ponti-
fikátu predstihol pontifikát pápeža Leva 
XIII. a jeho pôsobenie vo funkcii pápeža 
sa stalo tretím najdlhším v histórii (po 
Piovi IX. a sv. Petrovi). 

Pápež Ján Pavol II. zomrel po dlhom 
boji proti Parkinsonovej chorobe a ďal-
ším chorobám v prvú sobotu po Veľkej 
noci, vo vigíliu slávnosti Božieho Milo-
srdenstva. Jeho posledné slová boli „Po-
zwólcie mi iść do domu Ojca“ (Nechajte 
ma ísť do domu Otca).

Ako najmladší zvolený pápež od čias 
pápeža Pia IX. (1846) začal Ján Pavol II. 
svoj pontifikát ako mimoriadne zdravý, 
relatívne mladý muž, ktorý na rozdiel 
od svojich predchodcov chodieval na 
túry, plával a lyžoval. Napriek tomu, po 
dvadsiatich piatich rokoch úradu, po-

kuse o atentát v roku 1981 a množstvu 
problémov s rakovinou, fyzické zdravie 
Jána Pavla upadalo. Mal nádor, ktorý mu 
odstránili z hrubého čreva v roku 1992, 
vykĺbené rameno v roku 1993, zlomenú 
stehennú kosť v roku 1994 a v roku 1996 
mu vyoperovali slepé črevo.

Ortopedická operácia v roku 2001 
potvrdila, že pápež Ján Pavol II. trpí na 
Parkinsonovu chorobu, o ktorej sa už 
dlhšiu dobu špekulovalo; Vatikán to po-
tvrdil v roku 2003. Mal problémy súvisle 
povedať viac ako niekoľko viet a aj slabo 
počul. Takisto mal v pravom kolene bo-
lestivú artritídu, ktorá sa mu vyvinula 
po výmene bedrového kĺbu, takže iba 
zriedkavo chodil na verejnosti. Aj na-
priek tomu pokračoval vo svojich cestách 
po celom svete. Tí, ktorí sa s ním stretli 
ku koncu života, potvrdili, že hoci bol po 
fyzickej stránke veľmi zničený, mentálne 
bol stále veľmi čulý. Pápež vždy hovoril, 
že jeho smrť by mala byť oslavovaná ako 
cesta k ďalšej etape jeho večného života. 
Množstvo svetových vedúcich predstavi-
teľov vyjadrilo svoju sústrasť a nechalo 
spustiť vlajky na pol žrde.

Deň, keď odišiel náš Otec

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

• obsluha polygra�ckého stroja
• vodič motorových vozíkov
• kontrolný robotník
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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Zamestnanecké výhody: 
Ročná odmena, bonusy (k okrúhlym
narodeninám, svadbe, narodeniu dieťaťa
a pod.). Ovocný deň, family day, vianočný
večierok, príspevok na regeneráciu
(masáže, plaváreň).

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 %

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 

ELEKTRIKÁR

Hlavné úlohy:
· Vykladanie a nakladanie kamiónov
· Práca na VZV aj ručná manipulácia s tovarom
  v sklade
· Zabezpečovanie zásobovania výroby
  materiálom
· Príjem a výdaj tovaru zo skladu
· Prebaľovanie a označovanie tovaru
· Účasť na inventúrach
· Práca s PC,  so skenerom
· Práca na dve zmeny 
Požiadavky na pracovné miesto:
· stredoškolské
· Platný preukaz VZV (min. trieda II.;
  druh W1, W2)
· Skúsenosti vo vedení VZV min. 2 roky
· Skúsenosti s prácou v sklade min. 2 roky
· Znalosť práce s PC
· Presnosť a spoľahlivosť
Plat:
· 4,20 EUR brutto
  + mesačná odmena do výšky 20 %

OPERÁTOR SKLADU

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
· Práca na dve zmeny
Požiadavky na pracovné miesto:
· Stredoškolské vzdelanie s maturitou
· Anglický jazyk – začiatočník
· Skladové hospodárstvo – pokročilý
· Platný preukaz VZV (min. trieda II.; druh W1, W2)
· Skúsenosti vo vedení VZV min. 2 roky
· Skúsenosti s prácou v sklade min. 2 roky
· Znalosť práce s PC
· Presnosť a spoľahlivosť
· Word, Excel – pokročilý
Plat:
· 5,56 EUR brutto
  + mesačná odmena do výšky 20 %

ZMENOVÝ OPERÁTOR SKLADU

Informácie pre uchádzačov: Svoj životopis spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov
môžete poslať poštou na uvedenú adresu alebo mailom: lenka.mendlova@iko.com.

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

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

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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Lesy sú neoddeliteľnou súčasťou ob-
razu Slovenska. Tvoria najdokonalejšie 
rastlinné spoločenstvo v prírode. Lesné 
porasty sú živými organizmami, ktoré 
rastú, dospievajú a hynú podľa toho sa k 
ním treba správať. Význam lesov pre člo-
veka je nenahraditeľný preto si zaslúžia 
našu ochranu a to nielen počas mesiaca 
lesov.

Les a všetko čo v ňom žije po stáročia 
existovalo v dokonalej harmónii. V lese 
nič nezostane nazmar, všetko má svoje 
miesto, význam a trvanie, to je prirodze-
ný kolobeh života. Apríl je u nás od roku 
1952 oslavovaný ako mesiac lesov. Lesy 
pokrývajú plochu okolo 2 miliónov hek-
tárov, čo je asi 42 percent rozlohy Sloven-
ska. Z hľadiska štruktúry sú u nás zastú-
pené listnaté lesy (50 percent) ihličnaté 
(31 percent) a zmiešané (19 percent).

Lesy majú ekologický význam, sú 
súčasťou krajiny, majú hospodársky vý-
znam a sú dôležité pre zdravie a pohodu 
človeka. Lesy upravujú teplotu aj vlhkosť 
krajiny. Pod stromami je vždy o niekoľko 
stupňov chladnejšie. (Zatiaľ nie je známy 
iný materiál ktorý by pri danej hmotnosti 
odviedol toľko tepla ako živý strom). Ko-
rene stromov spevňujú pôdu, čo je dôleži-
té najmä na brehoch riek, alebo strmých 
svahoch hôr, kde spomaľujú eróziu. Stro-

my sú veľkí producenti kyslíka a zo vzdu-
chu naopak odbúravajú hromadiaci sa 
oxid uhličitý, ktorý potrebujú na proces 
fotosyntézy. Les tiež zachytáva pracho-
vé častice a podieľa sa na odstraňovaní 
niektorých škodlivých látok zo vzduchu. 
Lesy sú domovom mnohých rastlín a živo-
číchov, ktorým poskytujú úkryt a potra-
vu. Tie sú súčasťou potravinového reťaz-
ca. V lese je vysoká druhová biodiverzita.

Život lesa závisí aj od zdrojov staveb-
ných látok a stopových prvkov, ktoré rast-
liny čerpajú vo forme vodných roztokov. 
Na základe toho sa vyvinula určitá orga-
nizácia koreňov. V najvyššej, na živiny 
najbohatšej vrstve hrubej 5-20 cm je horné 
koreňové poschodie. Nachádza sa v ňom 
až 80 percent všetkých živých koreňov. 
Pod ním je stredné koreňové poschodie 
a napokon spodné koreňové poschodie, 
ktoré môže siahať až po hladinu spodnej 
vody.

Začal sa mesiac lesov

» red
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Hľadáme operátorov na montáž kotlov  
a skladníkov:

•	 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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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

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

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.
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Prijmeme na zrekonštruovanú čerpaciu
stanicu na diaľnici D2

REFÍŽISTU - POMOCNÉHO SKLADNÍKA
Plat 700 Eur brutto. Možnosť aj na živnosť.
Honorár dohodou. Vlastné vozidlo nutné. 
0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

Najčítanej
šie

regionálne

noviny

ZUŠ Šaštín-Stráže 19. marca 2019 už 
po siedmykrát privítala účastníkov regi-
onálnej súťaže v speve ľudových piesní, 
určenej žiakom základných škôl, Borin-
kin sláviček. Kultúrny dom sa zaplnil 
nielen malými spevákmi, ale aj priaz-
nivcami ľudovej hudby a niekdajšieho 
folklórneho súboru Borinka, ktorý kedysi 
v meste roky úspešne pracoval. Celkom 
sa v súťaži predstavilo 27 súťažiacich, 
odznelo 30 piesní v štyroch kategóriách. 
Prišli zástupcovia 8 škôl z regiónu, kto-
rých starostlivo pripravili ich pedagógo-
via. Päťčlenná porota nemala svoju prácu 
vôbec jednoduchú, pretože úroveň piesní 
sa z roka na rok zvyšuje. Štedrí sponzori 
pomohli organizátorom s odmenami pre 
deti, ale aj občerstvením pre všetkých 
prítomných. 

 Borinkin sláviček 2019 – 7. ročník - 
výsledky:

1.kategória - najmladší žiaci: 
1.miesto: Mária ŠarkÖzyová (Holíč): 
Tenká som ja tenučká, 2.miesto: Timea 
Hušeková (Sekule): Cože to tam šustí?, 
3.miesto: Klára Ruchovanská (Borský Mi-
kuláš): Javor, javor, vysoký si

2.kategória  - stredný vek: 1.miesto: 
Peter Pavelka (Kúty): Dajte mňa, mamič-
ko, 2.miesto: Kamila Kovaničová (Borský 
Mikuláš): Nebola som veselá, 3.miesto: 

Zuzana Poláková (Štefanov): Šaštínsky 
pernikár

3.kategória - najstarší žiaci: 
1.miesto: Lívia Petrášová (Sekule): Z Vý-
chodnej dievčatá, 2.miesto: Marianna 
Danielová (Šaštín-Stráže): A ja taká dzi-
vočka, 3.miesto: Lucia Križánková (Štefa-
nov): Ot Kopčan g Holíču

4.kategória - duetá: 1.miesto: Ka-
mila Kovaničová + Klára Ruchovanská 
(Borský Mikuláš): Záhorská dzedzina, 
2.miesto: Sabina Vilémová + Aneta Mly-
narčíková (Lakšárska Nová Ves): Včielka, 
3.miesto: Monika Iršová + Petra Kotláro-
vá (Šaštín-Stráže): V Mistříně na dolině

Cena Ing. Márie Vítovcovej: Pavol 
Pavelka (Kúty), Kamila Kovaničová (Bor-
ský Mikuláš), Zuzana Poláková (Štefa-
nov)

Borinkin sláviček - 7. ročník    

» Ľudmila Machová
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Ponúkame:

• Stabilné zamestnanie (nie cez agentúru)
• Nástupná bru�o mzda 700€ + dochádzkový bonus 

50€
• Mesačné prémie za produk�vitu 40€ a kvalitu 75€
• Nárast mzdy po zapracovaní sa vo funkcii
• Odmena za odporučenie nového kolegu 500 €
• Vernostné finančné odmeny ( pracovné, životné 

jubilea, príspevok pri narodení dieťaťa, pri uzavre� 
manželstva..)

• Príspevok 1% na doplnkové dôchodkové sporenie
• Stravovanie - 0,31€/ jedlo
• Príplatky nad rámec Zákonníka práce ( za poobednú 

zmenu  0,17€/hod, za nepretržitú prevádzku 
0,50€/hod, za prácu v sobotu 25% z min. mzdy)  

• Možnosť pracovných ciest do zahraničia 
(Nemecko,USA a iné) 

• Pravidelná prehodnotenie miezd každý rok
• Možnosť kariérneho rastu
• Lístky na kultúrne poduja�a
• Odmeny za zlepšovateľstvo

Eissmann Automotive Slovensko s.r.o. |  Lesná 880/1 | 908 51 Holíč |
Kontaktná osoba: Ing. Eva Beneková
Telefón +421 34 6900 604,  praca@eissmann.com

• základné vzdelanie
• stredoškolské vzdelanie 

výhodou
• manuálna zručnosť, 

precíznosť, 
samostatnosť, 
dochvíľnosť

Náplň práce:

• opracovávanie 
kožených interiérových 
častí luxusných vozidiel 
(Mercedes, Audi..)

• rôzne druhy materiálov 
– koža, koženka, PVC

OPERÁTOR VÝROBY, ŠIČKY

Nástupný plat
750 €

Po zapracovaní
975 €

INTERIÉRY ÁUT Z PRÍRODNEJ A SYNTETICKEJ KOŽE

Váš profil:
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

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

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

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

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

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

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

Ruské skleníky - ZGT

     429,- 
362,-€

viac ako
300

modelov

        4

362

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom  
prev.: Pezinok          -   0917 861 305 
prev.: ������������������-   0918 250 213 
prev.: Košice            -   0915 147 170  
prev.: Nitra                -   0908 136 854 
prev.: Bans.Bystrica -  0915 905 112  

www.krby-tuma.sk
tel. 0905 394 055

KRBY

kkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk
Tel.: 0908 914 180

OPERÁTOR VÝROBY 
800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto
�������������� 

11 EUR/hod.

����������������������
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0904 832 593

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA
Montáž aj u zákazníka

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

         

 
          


