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SENICKO-SKALICKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 31 000 domácností

Vyrojili sa šíky
odhodlaných upratovačov

0905 915 033

Ponúkame na prenájom kompletne
zariadenú reštauráciu v centre Senice

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

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

tel.: 0905 521 867

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

63-0032

» 100 % vodeodolná podlaha
» Aklimatizácia - nie je potrebná |
montáž od 0° - do 60°
» Integrovaná korková podložka
» Redukcia zvuku - 17 db
» Vhodné na podlahové kúrenie /
chladenie - Áno | tepelný odpor
0,027 K/W m2
» Odolnosť voči poškriabaniu
- Trieda záťaže 42
» Odolnosť voči domácim miláčikom
» Elektrostatické vlastnosti
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63-0085

INZERCIA

Prečo ich doteraz špina, amorálnosť,
hlúposť a svinstvo nezaujímalo? Prečo
nerobia pravidelne poriadok tak, ako
gazda každý deň zametá zádverie?
Prečo až vo voľbách?
Novodobí samozvaní upratovači sa
rozbehli po Slovensku, reálnom, skutočnom, i tom virtuálnom, na sociálnych sieťach a vnucujú nám poriadok,
dobro, spravodlivosť. A SEBA. Lebo
iba ONI to vedia zariadiť. Presviedčajú
nás, že voliť treba, lebo takto to ďalej
nemožno pripustiť. Že treba voliť zmenu, poriadok – teda – ICH. A kto (ICH)
nepôjde voliť, kto nebude účastný na
eurovoľbách, ten je ignorant.
Nie, ignorant nie, ani hlupák nie.
Pretože pod takýmto nechutným
nátlakom SPASITEĽOV sa nič nezmení. Iba, po ich prípadnom zvolení, ich osobný profit.
Ak máme definitívne zatočiť so
všetkou nanesenou špinou na našom
Slovensku,v prvom rade by sme si mali
identifikovať jej nositeľov.
Tých, ktorí roky neurobili nič a teraz rečnia a
presviedčajú. Šancu už
mali.
Takže, rozum do hrsti a pekný týždeň!

16-0154

Po dlhšom čase je konečne jeden celý „normálny“ týždeň pred
nami, milí čitatelia. Teda, normálny v rámci „nenormálna“, na aké si
chtiac nechtiac, žiaľ, zvykáme. Práve akceptáciou toho nenormálna
sa život na našom Slovensku stáva
neutešený až – najmä z pohľadu
mladej vzdelanej generácie – bezperspektívny.
Sme svedkami množstva chybných
rozhodnutí, neraz z hlúposti, ale čo je
ešte horšie, iba tak – z pozície neobmedzenej moci. Ktorá je aj tak obmedzená, iba si to odmieta priznať. Lebo
moc si vždy myslí, že je dokonalá.
A za žiadnu cenu o tom nebude diskutovať.
Neporiadku v našom štáte je viac
ako kedykoľvek pred rokmi. Vŕši sa
ako ilegálna skládka odpadu tesne
pred naplnením plánovanej kapacity.
A zrazu, po rokoch, teda, po rokoch
od posledných volieb do Európskeho
parlamentu sa vyrojili celé pluky, nie
iba čaty upratovačov. Tých, ktorí ZRAZU zistili, že je tu neporiadok. Tých,
ktorí sa ZRAZU stali „povolanými“,
aby ho oni ako jediní odstránili. Tých,
ktorí ZRAZU ponúkajú zázračné
riešenia na všetko zlé, ktoré šmahom
svojej verbálnej metly premenia na
dobré. Ako Ježiš vodu na víno.
Kde boli doteraz? Odkiaľ sa vyrojili?
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POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

DIStrIbúcIa (31.000 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

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

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

Predaj hydiny
na ďalší chov

Senica

Čáčovská cesta 5315/125

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

www.hydina.eu

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!

VÝROBA
A PREDAJ

Skalica
Holíè

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

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk
žalúzie · siete · rolety
· roletky · okná · dvere
· zasklenie balkónov
· zimné záhrady
ZAMERANIE · MONTÁŽ
· OPRAVY

0918 645 802
0907 784 324

NOVINKA
UVÁDZACIA
CENA

SPRACOVANIE

PÚ, JÚ
A MZDOVEJ
EVIDENCIE

SIETE RESPILON AIR - RESPILON®
Spoľahlivo ochránia pred ochoreniami,
alergiami a znečištením - pre domov
bez smogu a alergií

0903 526 876 | 0910 114 407
PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

41-0007

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

PALIVOVÉHO
DREVA

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

Senica
Borský Mikuláš
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PRE FIRMY AJ
ŽIVNOSTNÍKOV
0903 570 321

ELEKTRO

INŠTALAČNÉ
PRÁCE

a plast-hliníkové okno

• opravy
• rekonštrukcie
• revízie

Stredné Slovensko
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63-0005

výkup oceľového šrotu a farebných kovov
zber elektroodpadu

41-0013

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

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

41-0015

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

sov bude mať Kotleba, tým je väčšia istota,
že alternatíva bez Smeru ani nevznikne.
Inak povedané - voliť Kotlebu, je ako rovno voliť Smer či Fica.
Zároveň platí, že veriť Ficovi, že s
Kotlebom do jednej vlády nepôjde, by bolo
veľmi naivné. Fico totiž už raz sľuboval, že
nikdy nevstúpi do vlády s HZDS či SNS.
Nám, ktorým záleží na skutočnej
zmene a vláde bez Smeru, zostáva jediné zomknúť sa a poraziť zlo vo voľbách. Predtým by sme však mali ukázať dobrú vôľu
a rozprávať sa s každým bývalým voličom
Smeru. Lenže nie preto, aby sme im niečo
vyčítali za minulosť, ale preto, aby sme ich
presvedčili, prečo sa musíme spojiť pre
budúcnosť Slovenska a našich detí.
... a hlavne, poďte, prosím, voliť aj v
eurovoľbách. Nebojte,
neprosím o hlas pre
seba, to nedokážem.
Prosím o hlas pre
niekoho z našich
13 dobrých ľudí na
kandidátke. Ja budem určite voliť Petra
Polláka (č. 3) a druhý
hlas sa ešte rozhodujem.

63-0079

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Už 12ty rok vládne Róbert Fico. Nemýľme sa, aj dnes
je tomu tak. Je síce
pravdou, že formálne je to Pellegríni,
ten však nemôže
urobiť nič bez toho, aby mu Fico na to dal
súhlas. Dvanásť rokov nám tu Smer akože
buduje „sociálny štát“, ale v skutočnosti
je štát pre nich samých, ich kamarátov a
sponzorov.
Naši vládcovia rozkradli miliardy
eur z nášho spoločného a doplácajú na to
nevinní ľudia. Nemocnice plné plesnivých
izieb, nezaplatené sestry, učitelia, státisíce
ľudí žijúcich z almužny ... a naše deti a
vnúčatá zadĺžili po krk.
Dnes si však už mnohí ľudia, našťastie, uvedomujú, že Smer na plnej čiare zlyhal. Kde sú tie časy, keď Smer volilo
44% ľudí? Nenávratne preč. Dnes už je
Smer rád, ak má v prieskume 19%, ako
tento týždeň. Z toho vyplýva, že viac ako
polovička voličov Smeru, od Smeru odišla
a chcú voliť zmenu.
Lenže máme opäť problém. Mnohí sklamaní voliči Smeru dnes prešli ku
Kotlebovi a chcú jeho stranu voliť, lebo
vraj „on urobí poriadok“. A mne je to ľúto.
Platí totiž základná rovnica - čím viac hla-

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

0910 732 716

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

ZAMERANIE
A MONTÁŽ ZADARMO

63-0065

Potočná 16
SKaLIca
skalicko@regionpress.sk

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

ŽALÚZIE
ROLETY
SIEŤKY

Východné Slovensko

MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY
41-0005

OPRAVY
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T. ČÁRSKY: 0903 463 904

41-0068

redakcia:

Hlavy hore, Deň po Ficovi príde
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

SENICKO-SKALICKO
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ZAMESTNANIE, SLUŽBY

€

MZDY, PERSONALISTIKA

§

Senica | 0911 521 767

Sme plátci
DPH

63-0088

63-0060

0907 211 797

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

FO typ A, B a právnických osôb

SME PRVÁ FIRMA,

A ZIMNÉ ZÁHRADY

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

320 €

370 €

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

480 €

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.

26. 4. - 2. 6. 2019

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

Aj malé zmeny môžu
priniesť veľké výsledky

41-0051

Soňa Janičková

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

ZÁHRADNÍCTVO
SKALICA
POZÝVAME VÁS
NA PREDAJ
BALKÓNOVÝCH
RASTLÍN

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ OKNÁ

SADROKARTÓN
63-0017

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

MALIARSKE
A NATIERAČSKÉ
PRÁCE

63-0045

SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

Horská 2005

smer Zlatnícka dolina
Výlučne len v piatok: 14 – 18,
v sobotu: 8 – 14, v nedeľu: 8 – 12 h
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41-0064

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

4
BÝVANIE

05 DOMY / predaj
R05_DOMY_PREDAJ
» Predám novostavbu samostatne stojaceho rodinného domu na pozemku o
výmere 584 m2. Je v Holíči
v novovybudovanej lokalite
A. Dubčeka. Dom je skolaudovaný v roku 2014. Má
rozlohu zastavanej 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

Nedeľa 12.5.
ĎEŇ MATIEK – Čo sme komu urobili
2 18:00, DETSKÉ KINO – Ako si vycvičiť draka 3 13:40, Princ Krasoň 13:30,
Chrobáčikovia 2: Ďaleko od domova
13:50, Pokémon Detektív Pikachu 2D
SD 15:40, Avengers: Endgame 2D ST
16:10, 19:50, Mia a biely lev 15:50, Pokémon Detektív Pikachu 3D SD 18:00, Pokémon Detektív Pikachu 2D ST 20:20,
Beach Bum 20:50

Streda 16.5.
PREDPREMIÉRA – John Wick 3:
Parabellum 20:30, ARTMAX FILMY –
Nebezpečné city 18:40, Princ Krasoň
15:00, Pokémon Detektív Pikachu 2D
SD 15:40, Avengers: Endgame 2D ST
17:00, Pokémon Detektív Pikachu 3D
SD 18:00, Láska na druhý pohľad 16:10,
Pokémon Detektív Pikachu 2D ST 20:20

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

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

JARNÁ 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)

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
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

Murárske práce
0904 259 971

Prečo rekuperačné
vetranie?

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

• úspora energie
• život bez plesní v interiéri

09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST

KRTKOVANIE

• vhodné pre alergikov

10 ZÁHRADA AA ZVERINEC
ZVERINEC
R10_ZAHRADA

» Predám cápka a kozičku, odber koncom júna.Tel.
0905442706
» Predám dve 8-týždňové
kozliatka.Tel. 0907276042
» Predám 10kg vlašských
vylúpaných orechov, cena
1kg/6€.Tel. 0346620202
» Darujem mačiatka.Tel.
0903414309

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

» red

06 POZEMKY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ
07 REALITY / iné
R07_REALITY_INE
» Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt 35 km od Bratislavy.Tel. 0903765606

41-0021

Utorok 14.5.
BABSKÁ JAZDA – Daddy Cool 18:00,
ARTMAX FILMY – Dobrý smrť 20:20,
Pokémon Detektív Pikachu 2D SD
15:40, Avengers: Endgame 2D ST 16:10,
19:50, Mia a biely lev 15:50, Pokémon
Detektív Pikachu 3D SD 18:00, Láska
na druhý pohľad 20:50,

63-0003

04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM
» Dám do prenájmu garzónku v centre mesta Skalica, volať po 17 hod.Tel.
0902555258
» Dám do prenájmu 2 izbový byt v Skalici na ulici Mallého 20. Cena 350€/mesačne.Tel. 0915678127

Sobota 11.5.
DETSKÉ KINO – Ako si vycvičiť draka 3 13:40, Princ Krasoň 13:30, Chrobáčikovia 2: Ďaleko od domova 13:50, Pokémon Detektív Pikachu 2D SD 15:40,
Avengers: Endgame 2D ST 16:10, 19:50,
Mia a biely lev 15:50, Pokémon Detektív
Pikachu 3D SD 18:00, Láska na druhý
pohľad 18:20, Pokémon Detektív Pikachu 2D ST 20:20, Beach Bum 20:50

ČISTENIE

• komfortný spôsob bývania
Vetranie s rekuperáciou Comair
info@rekuperacky.sk
+421 944 561 949
www.rekuperacky.sk

KANALIZÁCIE

• výrazne nižšia prašnosť
v domácnosti
• spoľahlivá a bezúdržbová
prevádzka
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41-0009

03 BYTY / predaj
R03_BYTY_PREDAJ
» Predám 2-izbový byt na
Clementisovej ul. v Skalici,
v pôvodnom stave, zateplený, 3. poschodie bez výťahu.Tel. 0903706973

Pondelok 13.5.
Pokémon Detektív Pikachu 2D SD
15:40, Avengers: Endgame 2D ST 16:10,
19:50, Mia a biely lev 15:50, Pokémon
Detektív Pikachu 3D SD 18:00, Láska
na druhý pohľad 18:20, Pokémon Detektív Pikachu 2D ST 20:20, Beach Bum
20:50

63-0008

02 AUTO-MOTO / iné
R02_AUTO_MOTO_INE
» Kúpim havarované alebo
motoricky poškodené auto,
motocykel.Tel. 0905218938

Piatok 10.5.
Pokémon Detektív Pikachu 2D SD
15:40, Avengers: Endgame 2D ST 16:10,
19:50, Mia a biely lev 15:50, Pokémon
Detektív Pikachu 3D SD 18:00, Láska
na druhý pohľad 18:20, Pokémon Detektív Pikachu 2D ST 20:20, Beach Bum
20:50

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

16-0010

01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ
» Predám KARAVAN FORD
240 tis.km, rok.v. 89, neskorodovaný. Cena 4000€,
rýchle jednanie, veľká zľava.Tel. 0908112672

Program kina Cinemax Skalica

63-0081

Občianska
riadková
inzercia

49-0051

5
EDITORIÁL / SLUŽBY
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ZAUJALO NÁS / BÝVANIE
Občianska
riadková
inzercia
11 HOBBY AA ŠPORT
R11_HOBBY
SPOTR
» Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu.Tel.
0907374235
» Kúpim po starence z húre
staré sukne, spodničky,
prucleky, čepce a vyšívané
plachty.Tel. 0347770277
12 DEŤOM
R12_DETOM

41-0011

13 RÔZNE / predaj
R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám ľahký vápencový
kameň, tuf, na skalku, fontánu a pod.Tel. 0918458359
» Predám 1000 lt. kadu
na vodu a nové benzínové čerpadlo na vodu.Tel.
0944857349

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.
Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

15 HĽADÁM PRÁCU
R15_HLADAM
PRACU

PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH KAMEŇOV
ZA 11 EUR/t. ZABEZPEČUJEME DOPRAVU.
41-0016

Predajňa Farby Laky PAINT

PRESŤAHOVANÁ

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

DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI = SERIÓZNOSŤ

Parkovanie pre zákazníkov vo dvore

ZÁRUČNÝ AJ POZÁRUČNÝ BEZPLATNÝ SERVIS OKIEN A DVERÍ

63-0080

Nájdete nás na
Námestí mieru 2, Holíč (nad poštou)

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF
TEPLÝ
MEDZISKLENNÝ
RÁMIK
ZDARMA
Sobotište 314, objekt reštaurácie MATULŮV DVŮR
sobotiste@lux-sobotiste.sk

75-24

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

KLIMATIZÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

Pri predložení konkurenčnej
ponuky Vám vypracujeme
nižšiu cenovú ponuku.

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

tel. 0908 702 522

INZERCIA

AKCIA

2,5 kw – cena 720 EUR s DPH
3,5 kw – cena 780 EUR s DPH

0905 963 819

0908 979 377
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63-0040

AKCIA:

vrátane
montáže

SPOMIENKA
SPOMIENKA
Dňa 16.5.2019 uplynie 20
smutných rokov od chvíle,
čo nás po tragickej nehode navždy opustil vo veku
nedožitých 24 rokov náš
milovaný syn a brat Martin
Režný z Malaciek. Prázdno
a ticho, bolesť a žiaľ, kde je
Martin Tvoja usmiata tvár?
Chceli by sme zastaviť tú
chvíľu a späť vrátiť čas, pre
nás si však nezomrel, vždy
budeš žiť v nás. S láskou a
bolesťou v srdci spomína
maminka a sestra Ingrid s
rodinou. Kto ste ho poznali
a mali radi, spomínajte s
nami.

Vaše objednávky prijímame na tel.:

034/659 2101, 0905 471 325

41-0038

R16_ZOZNAMKA
» 54/180 hľadá priateľku,
čas ukáže.Tel. 0904128008
» Hľadám ženu v zrelom
veku zo Skalice na cyklo
túry do prírody a nielen pre
potešenie! (deti neprekážajú) Len vážne! SMS.Tel.
0907192837
» Hľadám priateľku aj ID
vek 49 - 51.Tel. 0915204433
» 30r. Skaličan štíhlej postavy, slobodný hľadá
ženu od.18-40.r. tiež štíhlej
postavy, foto nutné.Tel.
0944851744
» Muž 51r. bez záväzkov
hľadá kamarátku, čas
viac, len zo Skalice.Tel.
0944096549
» Muž 52r. hľadá ženu na
vážny vzťah, len zo Skalice.
Tel. 0907127508

Ceny sú
vrátane DPH

ZNÍŽENIE
CIEN

HNEDÉ UHLIE
od 86 €/t
ČIERNE UHLIE od 200 €/t
BRIKETY
od 160 €/t
KOKS
od 295 €/t

14 RÔZNE / iné
R14_ROZNE_INE
» Hľadám opatrovateľku
detí s nejakými skúsenosťami na opatrovanie deti v
Skalici.Tel. 0949464766

7
SLUŽBY
ŠAŠTÍN - STRÁŽE

tel.: 034 / 651 14 11

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

POHREBNÁ SLUŽBA

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

DOJČ

41-0018

41-0019

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

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

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

(v priestoroch tržnice)
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

Inzerát, ktorý predáva

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.

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

VJAZDOVÁ TECHNIKA

AKCIA NA ROK 2019

Imitácie dreva v nástreku

1-hrob od 1140 € • 2-hrob od 1440 €

- koniec zlúpaným fóliám

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

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

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

správny pomer kvality a ceny od roku 1998

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

50% ZĽAVY

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

• výber z 300 nápisných tabúl • 5-ročná záruka

Vstavané skrine Ondrúš

63-0007

ZĽAVA -30%

Môžete si vybrať
asi zo 100 druhov
pomníkov

0908 742 287
Skalica, ul. Horská

0902 624 774 • 034/664 87 86

Stačí zavolať a my vás navštívime. www.kamenarstvostapav.sk

0903 342 475

rttrade@rttrade.sk

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR
Príďte sa presvedčiť
NAŠA FIRMA MÁ 28 ROKOV

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy
00-0000

M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

KAMAX PILÁT

41-0044

63-0053

AKCIA: ŠPECIÁLNE ZĽAVYY
NA EXKLUZÍVNE MATERIÁLY
Á

VSTAVANÉ
SKRINE

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

0910 902 635•0905 323 022

Pozrite na facebook: KAMENÁRSTVO KAMAX PILÁT

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

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

63-0023

ZADARMO:

www.kamenarstvo-bocan.sk

0907 928 212, 0915 732 830

GARÁŽOVÉ BRÁNY A

• 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

41-0020

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

0905 915 033, 0908 979 377

Vystavené sú nové druhy materiálu. Najlepšie ceny v Skalici a okolí.
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41-0039

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

POHREBNÁ SLUŽBA

PEKARr s.r.o., Skalica

63-0011

POHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.

8
VOĽBY/ SLUŽBY
DO EURÓPSKEHO
EDITORIÁL

1
3
PARLAMENTU EDITORIÁL
EDITORIÁL
SLUŽBY
Ž
2019Á // SLUŽBY
25. MÁJ

Vo voľbách do európskeho parlamentu sa o hlasy voličov uchádza viac ako 300 kandidátov združených na kandidátnych
listinách 31 strán a koalícií. Oslovili sme ich a dali možnosť odpovedať na dve základné otázky:

1. Predstavte sa a povedzte prečo kandidujete?

BUĎME
V EÚ PARTNERMI
narodnakoalicia.sk

31

Apelujem na ľudí, aby sa dňa 25. mája
2019 volieb do EÚ zúčastnili.
Hlavným dôvodom mojej kandidatúry je vyťažiť pre Slovensko z
únie maximum. Chcem sa podieľať
na riešení problémov, zaujíma ma
čerpanie eurofondov, ktoré by sme
mali pocítiť na kvalite života všetci.
Ako europslanec môžem toky týchto

peňazí cez ministerstvá kontrolovať,
poukazovať a riešiť prípadnú korupciu.
Zdravie a vzdelanie sú základné
témy, ktoré patria k najdôležitejším
bodom môjho programu. Nesúhlasím
s tým, aby moji spoluobčania boli rukojemníkmi zdravotných poisťovní a
farmaceutických spoločností, ktoré
na nás zarábajú nemalé peniaze. Existuje medzi nami veľa prípadov, kedy

ľudia pocítia neschopnosť zdravotného personálu pomôcť, lebo nie sú
peniaze v systéme. Učiteľská obec je
nespokojná, zaťažená zbytočnou byrokraciou a tiež nedostatkom peňazí
potrebných na inovatívne spôsoby vzdelávania a ich učiteľského
ohodnotenia. Chcem presadiť platy
Slovákov približujúce sa platom
vyspelých krajín Európy. Znížiť hrozby nekontrolovateľnej imigrácie, ako
i bujnejúcej byrokracie. Európske
právo zaviesť skutočne do praxe i u
nás. Ľudí chcem presvedčiť, že majú
moc ovplyvňovať chod Európskeho
parlamentu cez svojho zvoleného
poslanca, ktorý bude aktívne presadzovať spoločné záujmy.
Podnety a nápady každého z
Vás si so záujmom prečítam, ak mi
napíšete na: email@puskar.sk, alebo zavolajte na 0905 477 477.
Kandidujem na kandidátnej
listine strany Slovenská ľudová
strana Andreja Hlinku, číslo 26.
Je to ľudová strana s hodnotami
overenými históriou. Dôležité je na
volebnom lístku zakrúžkovať číslo
11 pri mene JUDr. Mgr. Peter Puškár.

33-19 Objednávateľ: Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, Bratislava, IČO: 00678449 Dodávateľ: COBOLT s.r.o. Bratislava, IČO: 46739432

Volám sa Peter Puškár, zaujímam
sa o životy ľudí na Slovensku ako
vyštudovaný právnik, i psychológ.
Intenzívne vnímam politické dianie doma, ale i v rámci celej Európy.
Rodičia mňa, i sestru vychovávali v
duchu tradičnej kresťanskej rodiny,
ktorá ma úprimne podporuje. Matka pôsobila ako riaditeľka materskej
škôlky, otec profesor STU, sestra Zlatica je v súčastnosti
spravodajkyňou úspešnej televízie.
Som odhodlaný zastupovať vás, mojich spoluobčanov a z pozície europoslanca vyťažiť pre Slovensko z Európy
maximum.
V kruhu mojich blízkych je o mne
známe, že som priamy, pracovitý a
presadzujúci pravdu a spravodlivosť. Zastupujem úspešné
spoločnosti, zabezpečujem
prácu asi 1400 ľuďom. Rád
sa naďalej vzdelávam, som
otvorený novým výzvam,
som odhodlaný zodpovedne plniť program,
ktorý prezentujem v
rámci volieb do Európskeho paralmentu.

Čo chce NÁRODNÁ KOALÍCIA
v Európskom parlamente presadiť?
Otvorenie diskusie o zavedení európskeho veku odchodu do dôchodku v 62 rokoch.
Zlepšenie ochrany vonkajších hraníc EÚ proti nekontrolovateľnej nelegálnej migrácii.
Investovanie miliárd eur na boj proti chudobe v členských krajinách,
nielen v Afrike.
Aby vo všetkých krajinách boli predávané potraviny a spotrebiče rovnakej kvality.
Obmedzenie kompetencií Európskej prokuratúry voči Slovákom.
Rovnaké pravidlá a výšky dotácii pre našich aj zahraničných farmárov
a podnikateľov.
Zákaz adopcie detí pármi rovnakého pohlavia.
Ochranu prírody, lesov a živočíchov, zabrániť nelegálnemu výrubu a
lovu na našom území.
Slobodu slova a zákaz cenzúry na internete.

KANDIDÁTNA LISTINA strany NÁRODNÁ KOALÍCIA s číslom
31 pre voľby do Európskeho parlamentu 25. mája 2019
(krúžkujte max. 2 kandidátov)

1. Ing. Peter Tomeček (57 rokov), manažér, Trnava
2. Mgr. Anton Martvoň, PhD. (38 rokov), právnik, vysokoškolský pedagóg, Dolný Kubín
3. Mgr. Slavomír Harabin (45 rokov), stredoškolský pedagóg, Košice
4. Radovan Znášik, MA. MPP. (40 rokov), manažér, Bratislava
5. JUDr. Marieta Okenková, PhD. (45 rokov), právnička, Bratislava
6. RNDr. Marta Rácová (65 rokov), poslankyňa MsZ, Nitra
7. Ing. Marián Rusznyák (39 rokov), CEO-výkonný riaditeľ spoločnosti, Košice
8. Ing. Sergej Kozlík (68 rokov), ekonomický analytik, Bratislava
9. PhDr. Ľubica Blašková (63 rokov), vysokoškolská pedagogička, Bratislava
10. Ing. Peter Švec (58 rokov), bezpečnostno-vojenský analytik, Bratislava
11. Ing. Juraj Srnec (34 rokov), manažér, Nové Mesto nad Váhom
12. Prof. Ing. Ján Piľa, PhD. (60 rokov), univerzitný profesor, Prešov
13. Petra Margušová (38 rokov), realitná maklérka, Bratislava
14. Ing. Andrej Gmitter (53 rokov), manažér, Bardejov

SE19-19 BZ
strana sablona
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Objednávateľ: NÁRODNÁ KOALÍCIA, Račianska 1571/66, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42359741

Kandidát na europoslanca
za stranu
Slovenská ľudová strana
Andreja Hlinku

Získať pre Slovensko z únie maximum

49-0042

Peter
Puškár

2. Ktoré témy by podľa Vás mala Európa riešiť a ako?

9
BÝVANIE

Frézovanie

Deviatakom! Rád spievaš, hráš a tancuješ?
Páči sa ti muzikál? Môžeš ho študovať.

komínov

MUZIKÁLOVÉ KONZERVATÓRIUM
v bratislavskej Dúbravke vyhlasuje

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

Viac na: www.alkana.sk, 0905 - 565220
Škola sa nachádza v blízkosti
ŽST Lamač, Batkova ul. 2, Bratislava

ZĽAVAEZ
ER

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

OD

900

20EU2R

tel.: 0903159 856

Okná plné nápadov

VÝRAZNÉ
Z¼AVY

• 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

DO KONCA
MÁJA

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

39R
4EU

15R
5EU

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

K PARKETT, KÁTOVSKÁ 25, HOLÍČ

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

63-0082

34EU5R

CIA PLAST s.r.o. • 0910 168 661 • holic@incon.eu

63-0010

OD

OD

2100

~ VÝSTAVBU NOVÝCH DOMOV
~ KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE DOMOV, BYTOV
~ KOMPLETNÉ BYTOVÉ JADRÁ
~ OBKLADY, DLAŽBY
~ OMIETKY, ZATEPLENIE, FASÁDY
~ ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE
~ VODOINŠTALÁČNÉ PRÁCE
~ SÁDROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE

16-0002

30EU0R

2400

OD

1500

1600

-61%

1600

AKCIA

1600

0905 915 033

Firma LEA INTERIÉR, s.r.o. ponúka:
15-0004

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

15-0117

2. kolo prijímacích skúšok dňa 14. júna 2019

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

0944 716 337
16-0002

work.byvanie@gmail.com

41-0010

Work

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce
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POLITICKÁ INZERCIA

KANDIDÁTI OĽANO
DO EURÓPSKEHO
PARLAMENTU
MICHAL ŠIPOŠ

IGOR MATOVIČ
Predstavujem Vám 13 výborných
kandidátov na našej kandidátke.
Ja volím určite Peťa Polláka č. 3 a druhý
krúžok sa ešte rozhodujem komu dám.

občiansky aktivista proti hazardu
Stará Ľubovňa | 37 rokov
Aj naše regióny sa môžu úspešne
rozvíjať, aby boli lepším miestom
pre život. Opravme si, nebúrajme
náš európsky dom.

PETER POLLÁK

ZITA PLEŠTINSKÁ

V krajinách EÚ nebola 74 rokov vojna.
Chcem mier aj pre naše deti a vnúčatá.
Poďme voliť a nedovoľme európskym
fašistom náš dom mieru zničiť.

Ak zlepšíme podnikateľské prostredie,
ľudia budú mať šancu na lepšie platy.
Nesmieme zabúdať ani na kresťanské
hodnoty, na ktorých stojí naša civilizácia.

poslanec NR SR | Trnava | 46 rokov

vysokoškolský pedagóg | Levoča | 46 rokov

starostka | Chmeľnica | 57 rokov

DOMINIK DRDUL

EVA HORVÁTHOVÁ

Chcem sa pričiniť o lepšie Slovensko
a lepšiu Európu pre každého.

Slovensko sa musí stať hrdým a rovnocenným
partnerom na európskej scéne. Budem
presadzovať také riešenia, aby sa šikovní ľudia
neboli nútení odchádzať za prácou do zahraničia.

študent a občiansky aktivista v oblasti
práv osôb so zdravotným postihnutím
Trnava | 21 rokov

lekárka | Bratislava | 44 rokov

MILAN POTOCKÝ

LUCIA
GREŠKOVITSOVÁ

novinár a občiansky aktivista
Michalovce | 43 rokov

asistentka poslanca NR SR | Košice | 29 rokov

EÚ je motorom rozvoja regiónov. Využime
preto jedinečnú šancu a príležitosti, ktoré
nám naše členstvo ponúka.

Aj tí najzraniteľnejší majú právo
na dôstojné životné podmienky.

IGOR DUŠENKA

DUŠAN ŠÁNDOR

Výhody členstva v EÚ sú nespochybniteľné.
Chcem zachovať a posilniť to, čo v Európskej
únii funguje.

Sme je krajina, tvorivých, pracovitých
a usilovných ľudí, ktorá má čo ponúknuť
Európe a svetu.

poradca pre výskum a inovácie
Pezinok | 47 rokov

právnik | Bardejov | 31 rokov

LUCIA RENNEROVÁ

PAVOL JUSKO

EÚ nám poskytuje nám mier, bezpečnosť,
ale aj ﬁnančnú podporu na rozvoj
a vyrovnávanie rozdielov.

Verím v ekonomicky prosperujúce,
sociálne, spravodlivé a sebavedomé
Slovensko, ktoré sa v EÚ nestratí.

EVA IVANOVOVÁ

MATÚŠ
BYSTRIANSKY

tlmočníčka v európskych inštitúciách
Košice | 55 rokov

vysokoškolský pedagóg
Bratislava | 55 rokov

ekonómka | Prievidza | 39 rokov

Chcem, aby sa európske rozvojové
fondy sa využívali na správne veci.
Projekty a investície, ktoré nám, ľuďom
na Slovensku, prinesú rozvoj.

Aj v európskych centrálach musí zanieť hlas
protikorupčného hnutia, ktorým je OĽANO.

obycajniludia.sk

www.

OLANO INZERCIA VSETCI.indd 1

07.05.19 14:57
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25. mája na hlasovacom lístku môžete dať
svoj krúžok až 2 kandidátom!

mediálny poradca | Dolná Strehová | 24 rokov

11
SLUŽBY

Rozprava Máj 2019
Téma -sociálne siete je preberaná v
poslednej dobe prakticky neustále a to
postojmi používateľov rôznych sociálnych a vekových občianskych skupín,
odborníkov, politikov i právnikov a
všetci majú svoju pravdu a horia za tú
svoju pravdu, pričom vzniká domnelý
chaos z pohľadu nezainteresovaného,
chaos nenapraviteľný a nezvládnuteľný. Pravdou je, že napríklad Facebook
a ostatné siete sú dnes fenoménom,
ktorý má svoje obrovské výhody, ale
tak ako to už chodí aj svoje zápory.
Myslím si, že výhod je viac ,tak ako to
bolo u mnohých iných objavov v minulosti či už vo fyzike alebo v iných,
ktoré posunuli civilizáciu k dnešnému
pohodlnému prežívaniu. Osobne chodím na FB a vidím o čo ide. Dostávaš
tam informácie, kde sa čo deje a môžeš
sa zariadiť. Korešponduješ so svojimi
priateľmi na rôzne témy , všeličo sa
dozvieš a keď to správne spracuješ,
tak prídeš k poznaniu, ktoré Ti dá potešenie v podobe príjemného výstupu
podľa toho čomu sa kto chce venovať,
alebo čo dokáže kto efektívne zúžitkovať. Vidím to tak ako používateľ, aj
keď vnímam aj odvrátenú stranu tohto
fenoménu, kde okrem prijímania informácií, aj keď sú v niektorých prípadoch
proti môjmu presvedčeniu a pohľadu,
čo beriem ako rozmanitosť, dochádza
k účelovému zavádzaniu, dezinformáciám, diskreditáciám užívateľov a osôb
verejne známych. Tu je treba len rozlišovať a vnucované hlúposti neprijať
ako informáciu, ktorá je vlastne škodlivá a tým zbytočná. Ako príklad môžem
uviesť iniciatívu akou je – Združenie
nezávislých slovanských štátov a vôbec akékoľvek podsúvanie, že orientácia európska je cesta do pekla. Aby som
ale neodbočil od témy. FB považujem
za užitočnú zábavu s určitými rizikami, ktoré sa dajú obísť, keď sa nenecháš

nachytať takými, ktorí Ťa chcú účelovo
a v niektorých prípadoch organizovane
účelovo, názorovo posunúť v prospech
určitej jemu blízkej diaspóry. Napriek
nevýhodám odmietam zasahovanie
cenzurovaním, až na výnimočné prípady trestného práva.
Toto bola naša téma pri našom posedení v kaviarni ako pravidelných kaviarenských predátorov, ktorí sa takto
chcú angažovať v najbližšom verejnom
priestore na témy aktuálneho diania k
rôznym témam, témam ktorým rozumieme aj tým ktorým rozumieme menej, veď nikto nieje vševedúci.
V nedeľu sme boli svedkami vyhlásenia poradia – Najväčší Slovák. K tomuto aktu toľko. Poradie sa určovalo
ako inak -najväčším počtom hlasov
pre jednotlivých kandidátov, ktorí mali
svojich obhajcov, a aby to bolo čo najviac objektívne ,boli tam poradcovia,
ktorí zabezpečovali vecnú a historickú oprávnenosť tvrdení obhajcov jednotlivých kandidátov. Poradie je tak
stanovené -myslíme si, že objektívne
a nás môže tešiť vysoký kredit nášho
-Antónia Srholca, ktorý sa presadil
ako morálna celebrita, keď jeho prácu
ocenili aj nižšie vekové kategórie-slovenský študenti stredných a vysokých
škôl potvrdiac tak svoj pohľad na veci
verejné a ich zástoj k morálke ako prvému atribútu zo všetkých pozitívnych.
Samotný priebeh akadémie mal dobrú
úroveň po každej stránke, aj keď tam
boli a mohli byť isté kontroverzie, no
vyhodnotili sme to tak ,že úspešné to
bolo tým, že tam nemali žiadnu rolu
naši dnešní politici, ale boli tam odborníci z kultúry, histórie, umelci a ostatní
normálni ľudia. Politici by to len pokazili.
V Skalici Kaviareň
účasť: Jozef,Ján,Karel
zapísal: Řepa Karel

0908 979 377

Servírujeme
to najlepšie

na všetko od Tescom
y

=ĀDYDSODW¯SULQ£NXSHQDGȜ

INZERCIA

0908 979 377

Skalica
Ross - Kuchynka, Potočná 29
Senica
DOMÁCE POTREBY u KATKY, Hviezdoslavova 1444/59

Inzerát, ktorý predáva

0905 915 033, 0908 979 377

VIZITKY

0905 915 033
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Výhodnú akciu môžete využiť
od 10. 5. do 31. 5. 2019 v predajniach
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Vitamín D, alebo
- kam nechodí lekár, chodí slnko

Vydržanie vlastníckeho
práva k pozemku

Vitamín D má hlavnú úlohu v regulácii metabolizmu vápnika a fosforu
a tým priamo v ovplyvňovaní tvorby
a vlastnosti kostí a zubov. Pri jeho
nedostatku vznikajú ochorenia kostí – osteomalácia, osteopénia, osteoporóza, rachitída.
Osteoporóza sa nazýva aj zlodejkou
kostí, dochádza k ich rednutiu a hrozia
tak rôzne zlomeniny, ktoré, hlavne v
staršom veku, môžu mať vážne následky. Obozretnosť treba už pri zistení
ľahšieho štádia rednutia, osteopénii.
Osteomalácia sa prejavuje citlivosťou alebo bolestivosťou kostí,
hlavne v driekovej oblasti a na nohách.
Predchádza jej dlhodobý pocit únavy,
môže byť bolesť svalov. Bolesť kostí je
výraznejšia pri zaťažení a pri pohybe.
Kosť sa v najťažších formách môže deformovať.
Rachitída, nazávaná aj krivica alebo anglická choroba, sa u detí prejavuje
rôznymi poruchami rastu kostí a ich
deformitami. Týkala až 90 percent detí
v Británii, ktorým sa v priemyselných
oblastiach v 19. storočí dostávalo málo
slnečného žiarenia.
Vplyv vitamínu D je aj mimo kostí
a zubov, objavujú sa stale nové úlohy v
rôznych systémoch a pri rôznych ochoreniach:
1. Metabolické ochorenia – nedostatok vitamínu D súvisí s nízkou hladinou

Vydržanie je jedným zo spôsobov nadobudnutia vlastníckeho práva k veci,
a to priamo zo zákona, pričom pri tomto spôsobe nadobudnutia vlastníckeho práva nie je potrebné rozhodnutie
štátneho orgánu či vykonanie právneho úkonu.
Týmto spôsobom môže nadobudnúť
vlastnícke právo každá osoba spôsobilá
nadobudnúť vlastnícke právo. Predmetom vydržania môže byť akákoľvek
vec spôsobilá byť predmetom vlastníctva s výnimkou vecí, ktoré môžu
byť len vo vlastníctve štátu alebo zákonom určených právnických osôb.
V tejto súvislosti je potrebné dodať, že
predmetom vydržania môže byť len celá
vec (hnuteľná alebo nehnuteľná). Napriek uvedenému pravidlu však v zmysle
judikatúry súdov možno vydržaním nadobudnúť aj časť parcely. Vzhľadom na
uvedené sa v praxi možno stretnúť so situáciami kedy vlastník pozemku môže prísť
o jeho časť tým, že túto vydržaním nadobudne vlastník susedného pozemku.
Je potrebné si uvedomiť, že k vydržaniu
dochádza na základe tzv. kvalifikovanej
držby. To znamená, že nejde o akúkoľvek držbu veci, ale o držbu oprávnenú.
Oprávneným držiteľom je ten, kto je
so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný v tom, že mu vec patrí. Za
takúto okolnosť môže byť považovaná len
skutočnosť, ktorá má objektívne znaky

dobrého (HDL) cholesterol a zvýšením
hladiny glykovaného hemoglobínu
(HbA1C), čo svedčí o zhoršení metabolizmu cukru a riziku vzniku cukrovky,
alebo jej zhoršenia
2. Srdcovo-cievne ochorenia – u ľudí
s nízkou hladinou vitamínu D je vyšší
predpoklad ochorenia srdca alebo ciev,
horšiu reguláciu krvného tlaku
3. Nádorové ochorenia – vitamin D
cestou svojich receptorov a aktívnej formy kalcitriol bráni vzniku malígnych
ochorení. Najviac je dôkazov pre rakovinu konečníka a hrubého čreva, prsníka,
prostaty a kože. Hraje úlohu ale aj pri
rozvoji už rozvinutých nádorov.
4. Imunitný systém – nedostatok
vitamínu D zvyšuje náchylnosť na autoimunitné ochorenia (celiakia, cukrovka 1.typu, psoriáza, reumatoidná
artritída, skleróza multiplex), ale aj na
bežné infekčné ochorenia dýchacieho
systému
5. Obezita – vitamin D je rozpustný v
tuku a ak je tukového tkaniva viac alebo veľa je uložený viac tu, potrebné hladiny v krvi sú nižšie, ide o
relatívny nedostatok.
(pokračovanie nabudúce)

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy
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» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

63-0087

Predpredaj vstupeniek v sieti Ticket-Art
Informácie: TIK Skalica +421 915 723 216, +421 34 664 5341 ~ www.trdlofest.sk

titulu domnelého nadobudnutia vlastníckeho práva. Bez existencie okolnosti,
na základe ktorej by držiteľ nadobudol
dôvodné presvedčenie, že mu pozemok
naozaj patrí, nemôže dôjsť k vydržaniu
vlastníckeho práva k nemu. Príkladom
takejto okolnosti je napr. dedičské rozhodnutie o nadobudnutí veci, ktorá v čase
smrti poručiteľa nebola v jeho vlastníctve,
či uzavretie kúpnej, darovacej či zámennej zmluvy, ktoré sú neplatnými. Takisto
môže ísť o oprávnenú držbu napr. vtedy,
ak vlastník susedného pozemku odjakživa užíval aj časť priľahlého pozemku,
ktorá fakticky (napr. v dôsledku jej oplotenia) tvorila časť jeho pozemku, pričom
skutočný vlastník nemusí mať vedomosť,
že je týmto spôsobom ukracovaný na
svojich právach. V prípade vydržania
pozemku je vydržacia doba 10 rokov,
pričom táto musí plynúť nepretržite.
Ak sú teda splnené všetky zákonom stanovené podmienky uplynutím vydržacej
doby nastávajú právne následky vydržania. V prípade vydržania nehnuteľnosti
je vydržanie potrebné zapísať do katastra
nehnuteľností.
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Prijmeme na zrekonštruovanú čerpaciu
stanicu na diaľnici D2
Plat 850 Eur brutto. Možnosť aj na živnosť.
Honorár dohodou. Vlastné vozidlo nutné.
0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica

Prijmeme na zrekonštruovanú čerpaciu
stanicu na nepretržitú prevádzku
diaľnica D2 pred Kútami:

0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

AKE Skalica s.r.o.

Nádražná 33, Skalica 909 01

51-0017

garancia platu 1000 €/mes.

výrobca ložísk s viac ako 50-ročnou tradíciou
prijme do zamestnania nasledujúce profesie

HLEDÁME MANUÁLNĚ
ZRUČNÉ ZAMĚSTNANCE
NA POZICE:

• PRACOVNÍK MONTÁŽE LOŽÍSK
• TECHNOLÓG
• BRÚSIČ, SÚSTRUŽNÍK

MONTÉR - ELEKTRIKÁŘ
ZVÁRAČ - ZÁMEČNÍK

Požiadavky: • vzdelanie v odbore
650 - 800 € • samostatnosť • flexibilita
Možnosť kariérneho rastu a sebarealizácie

Výhodné platové ohodnocení

» red

+420 602 504 061
www.rollo.cz

034 6967330, 0914 222 739

41-0014

personalne@grafobal.sk

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

Pre bližšie informácie volajte +421 905 769 175
63-0073

» Stredoveká vojna, stovky
padlých rytierov nehybne
ležia na lúke. Po zotmení
sa na bojisku objavia vlci.
Ako sa tak pozerajú okolo
seba, jeden nešťastne zalamentuje:
- Dočerta! Zase sa narobíme! Samé konzervy!

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, príplatky za sobotu a nedeľu) • 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
prijme do TPP aj živnostníkov

» Sedia si tak dva leňochody na strome a nehýbu sa
deň, nehýbu sa druhý deň,
nehýbu sa tretí deň. Nakoniec jeden otočí hlavu a
druhý na to podráždene:
- Nestresuj!

• obsluha polygrafického stroja
Mzda od 650 € do 1200 € (z toho základná zložka mzdy 550 €)

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

prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozície:

director@ake-bearings.sk

www.ake-bearings.sk

63-0004

» Malá mola sa vybrala v
jednom malom domčeku
po prvý krát na let. Keď sa
vrátila mama sa jej hneď
pýtalo ako bolo a ako všetko prebiehalo. Na to natešene malá odpovedala:
- Veľmi dobre to išlo, ako
som si lietala, všetci mi
tlieskali.

PREVÁDZKÁRA /-KU
16-0163

» - Haló, volám ohľadne
toho strážneho psa, čo
sme si od vás kúpili. Môžete nám poradiť, ako to
máme zariadiť, aby nás
pustil domov?

16-0176

Vtipy
týždňa

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

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
63-0078

•
•
•
•
•
•
•
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INTERIÉRY ÁUT Z PRÍRODNEJ A SYNTETICKEJ KOŽE

OPERÁTOR VÝROBY, ŠIČKY

Nástupný plat

750 €

Po zapracovaní

975 €

Ponúkame:

• 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

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

SE19-19 strana -
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63-0034

Váš profil:

• Stabilné zamestnanie (nie cez agentúru)
• Nástupná bruo mzda 700€ + dochádzkový bonus
50€
• Mesačné prémie za produkvitu 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)
• Pravidelné prehodnotenie miezd každý rok
• Možnosť kariérneho rastu
• Lístky na kultúrne podujaa
• Odmeny za zlepšovateľstvo
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PRIJMEME DO TRVALÉHO PRACOVNÉHO POMERU:

Chcete pracovať v stabilnej spoločnosti
zaoberajúcou sa pekárenskou výrobou?

PRACOVNÍK TLAČIARNE
– SCREEN PRINT

Firma ERI BAKERY, a.s.

najväčšia pekáreň v skalickom okrese,
prijme do svojho kolektívu zamestnancov na pozície

• PEKÁR
• POMOCNÝ PRACOVNÍK
v pekárenskej výrobe
aj bez praxe

Požadujeme: pracovné zručnosti (polygrafická škola výhodou)
• pravidelná dochádzka • dobrý zdravotný stav
Mzda: 3,35 €/h

Práca sa vykonáva v jednozmennej prevádzke (ranná)
Pracovná doba: 6:00 - 14:30

Kontaktujte nás od Po-Pia na
tel. č. 034/6684747, 034/6684742
alebo osobne na adrese:
Bratislavská 3225, Holíč 908 51

41-0070

Kontakt: personalne@eribakery.eu, 0911 963 237

63-0086

Priemerná mesačná mzda je
cca 700 € + motivačné odmeny a možnosť kariérneho
rastu. Podmienkou prijatia do zamestnania je vlastniť
zdravotný preukaz pre prácu s potravinami a českí
občania si po podpísaní zmluvy musia vybaviť
slovenskú zdravotnú poisťovňu.

COOP JEDNOTA SENICA,
spotrebné družstvo

ponúka prácu

PREDAVAČA
PREDAVAČKY
vo svojej prevádzke v Skalici
na Predmestí.
Viac informácií na t. č.: 0905 864 238 alebo
osobne u vedúcej predajne.

Firma zaoberajúca sa výrobou PET predliskov a HDPE uzáverov
prijme do pracovného pomeru do nepretržitej prevádzky na pozíciu:
• VEDÚCI ZMENY – OPERÁTOR
• OBSLUHA VSTREKOLISOV
• POMOCNÝ PRACOVNÍK

INZERCIA

0905 915 033

Ponúkame:
• Nástupný plat:

0905 387 063

» Vedúci zmeny – operátor - 728 € + osobné ohodnotenie do 25% zákl. mzdy
» Obsluha vstrekolisov - 624 € + osobné ohodnotenie do 25% zákl. mzdy
» Pomocný pracovník - 624 €

Chcete si
podať
inzerát?

Pracovná zmluva na dobu neurčitú s 3 mesačnou skúšobnou dobou
Mzda vyplatená vždy do 12. dňa v mesiaci
Príplatky v rámci zákona, 13. plat
Príspevok zamestnávateľa 2% na doplnkové dôchodkové poistenie
Stravovanie prostredníctvom stravovacej karty, denné stravné v hodnote 3,65 €
Možnosť zvýšenia základnej mzdy po skúšobnej dobe
Miesto práce: Senica
Zamestnanie v stabilnej spoločnosti, možnosť kariérneho rastu
Zabezpečenie odborných školení

SBS
LAMA SK

Prijmeme na zrekonštruovanú
čerpaciu stanicu diaľnica D2 pred Kútami:

SKLADOVÉHO PRACOVNÍKA

príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

Plat 900 € brutto. Možnosť aj na živnosť.
Honorár dohodou.

v Senici

Kontakt:
0948 066 491

75-06-3

0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
Nástup IHNEĎ!
36-0006

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Príklad:
RP SE 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Viac informácií:
• Tel. číslo: + 421 910 801 368
• Email: office@generalplastic.sk
• web: www.generalplastic.sk
41-0065

Požiadavky:
• Manuálna zručnosť
• Ochota pracovať na zmeny
• Zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita
• Práca vhodná pre mužov, aj pre absolventov

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

16-0176

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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 technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

63-0048

Mzda: od 640 € + prémie.
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

bezrámové

bezrámové

AKCIA ZĽAVA DO 30%
0948 787 777 | www.balkona.eu

rámové

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

Firma REMIREL s.r.o., CZ

SENIORSKÝ POBYT " LETNÁ DOVOLENKA v Oravskej horárni "

Práca v Českej republike

so štátnou dotáciou iba za 178€ ������������������������������������������������������
Cena zahŕňa:

VODIČ VZV

Voľné termíny:

ZVÁRAČ CO2
OPERÁTOR
VÝROBY
ELEKTRIKÁR
PRACOVNÍK
DO PLASTOVEJ
VÝROBY

6 x pohodlné ubytovanie, plnú penziu, čaj o piatej s domácimi
koláčikmi, folklórne vystúpenie, táborák a tanečný večierok,
100 % zľava z dopravy k Oravskému hradu, Múzeum kočov, plte,
30 % zľava na vstup do sauny a ochladzovacieho bazéna,
50 % zľava na dopravu celodenného výletu na návštevu Múzea Oravskej
dediny v Zuberci a prehliadku Oravskej priehrady

ŤAŽNÉ

7.7. - 13.7. | 28.7. - 3.8. | 4.8. - 10.8. | 11.8. - 17.8. | 18.8. - 24.8. | 25.8. - 31.8. | 1.9. - 7.9. | 8.9. - 14.9.2019

ZARIADENIA

NOVINKA

��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������iba za 125€ / 1 osoba a pobyt
Rezervácie na: recepcia@oravskahoraren.sk | 0918 591 942 | www.oravskahoraren.sk
Teší sa na Vás | Penzión *** Oravská horáreň | Oravský Podzámok č. 396 | lokalita Hruštín-Zábava

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

��
��������������������

BY
OPERÁTOR VÝRO
tto
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����������������
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900 - 1100 EU
www.konstrukter.sk

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

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

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0063

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!
85-0005

sk
info@konstrukter. - 0905 218 177

Montáž aj u zákazníka

DUBOVÉ
Y
PODLityAwH
ood.eu

PRÁCA V NEMECKU
��������������
dlhodobá a stabilna práca

výhodné platové podmienky

www.trin

ELEKTRIKÁRI
SADROKARTONISTI

facebook

10 - 20 €/hod. netto

888 702ood.eu
tel.: 0915
trinityw
@
pg
l:
ai
m

85_0332

sokolova@granila.eu
0950 301 301

85_0286

ubytovanie a doprava hradené
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VHODNÉ PRE MUŽOV, ŽENY AJ PÁRY
16-0177

ZDRAVIE
ZDR
ZDR
ZD
DRAV
AVI
A
VIIE Z PRÍRODY
V
PR
PRÍRO
RÍÍRO
ÍR
RO
RODY
DY ROZDÁVA
ROZ
RO
ZDÁ
DÁ
ÁVA
A !!!

Tel.: 0908 914 180

0904 832 593
27-0061

ORAVA
ORA
OR
O
RA
R
AV
VA
A

63-0054

rámové

zasklievanie terás

CALL CENTRUM: 0905 552 537

VÝBORNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

85_0336

balkóny

