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SENICKO-SKALICKO
SADROKARTÓN

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

Work

INZERCIA

0905 915 033

0944 716 337

ŽALÚZIE
ROLETY
SIEŤKY

work.byvanie@gmail.com

41-0010

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

Predajňa Farby Laky PAINT

ZAMERANIE
A MONTÁŽ ZADARMO

PRESŤAHOVANÁ

MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY
OPRAVY

T. ČÁRSKY: 0903 463 904

SPRACOVANIE

PÚ, JÚ
A MZDOVEJ
EVIDENCIE

PRE FIRMY AJ
ŽIVNOSTNÍKOV
0903 570 321

Nájdete nás na
Námestí mieru 2, Holíč (nad poštou)
Parkovanie pre zákazníkov vo dvore

63-0080

jú vznešenými heslami o nejakej čistote,
práve, spravodlivosti, heslami, ktoré
možno recyklovať od volieb k voľbám
tak, ako použitý papier. Nevoľte tých,
ktorí pre post kdekoľvek a za čokoľvek
striedajú politické strany a tričká podľa
toho, akú kde práve majú šancu na osobný profit a ak už ju nikde nemajú, založia
si stranu vlastnú. Tým vám jasne dokaSúhlasili by ste, aby vaše dieťa učil zujú, že im nejde o vás, ale o seba.
učiteľ bez vzdelania a kvalifikácie?
Boli by ste spokojní, ak by vaše matky
Ale hlavne voľte, pretože ak sa neoperovali lekári, ktorí sa možno dobre rozhodnete vy, iní, aktívnejší a ambivyznajú v automobilovej elektroinštalá- cióznejší rozhodnú za vás. Často je už
cii, ale nemocnicu poznajú iba z čakár- vopred jasné, ako. V ponuke sú predsa
ne pred ambulanciou? Alebo by ste sa aj slušné osobnosti. Ľudia, za ktorými
uspokojili s tým, že máte zamestnanca, sú výsledky ich práce pre iných ľudí.
ktorého platíte každý mesiac a za tridsať Preštudujte si ešte dôkladne listiny
rokov pre vás a pre vašu firmu nič ne- kandidátov, ktoré vám nedávno prišli
spravil?
do domácností. A voľte budúcnosť, nie
minulosť. Voľte perspektívu, nie tmu
Najmä o tomto by mali byť voľby, a stagnáciu. Voľte hrdosť a nie hanbu
teda, výber vašich zástupcov kdekoľ- Slovenska. Zaželajme si v tom šťastnú
vek, kde majú zastupovať vás. Vás, vaše ruku. Európsky parlament rozhoduje
o mnohých témach, ktoré
rodiny, váš štát.
sa nás v každodennom
Nevoľte tých, ktorí chcú už tradič- živote týkajú. Zvoľme si
vzdelaných,
ne zastupovať iba sami seba, svoje slušných,
peňaženky a svoje veľmi úzke stra- čestných a múdrych zánícke či ideologické záujmy. Nevoľte stupcov!
kandidátov s pochybnou, neraz až kriminálnou minulosťou či dokonca aj príŠťastnú ruku
tomnosťou, nedajte sa oklamať tým, že vám želá
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
sú na kandidátskych listinách, že máva-

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE
63-0045

Kandidátky nám začali už pomerne dávnejšie ponúkať do každých
volieb väčšinou notoricky známe
mená. Nositeľom týchto mien je úplne jedno, že sa tak vlastne sami odborne devalvujú, lebo odborník na
všetko je odborníkom na nič. Treba
sa nám teda zamyslieť.

MALIARSKE
A NATIERAČSKÉ
PRÁCE

41-0068

Pekný a najmä pokojný predvolebný
týždeň, vážení naši čitatelia!

Týždenne do 31 000 domácností

63-0079

Najčítanejšie regionálne noviny

OBCHODNÉ CENTRUM
ochranných pracovných
ých
h prostriedkov
Senica, Kolónia 1483/80

cena:

Tel.: 034/651 77 35, 0903 410 378
8

3€
1 kus

• PRACOVNÉ I VOĽNOČASOVÉ ODEVY,

NOSNICE

OBUV, RUKAVICE
• OCHRANNÉ OKULIARE A PRILBY

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

JAHŇATÁ
cena:

Otvorené: Po - Pia: 8.00 - 16.30, So: 9.00 - 12.00
0
Pozrite si našu ponuku na

1 kus

0940 601 904 • Senica

www.cammino.sk
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41-0030

Kŕmne zmesi
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POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

InzercIa

Erika Herzáňová
0905 915 033
Silvia Lukúvková
0908 979 377
Distribúcia:
Silvia Lukúvková
0908 979 377
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DIStrIbúcIa (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
Skalica
Holíè

Senica
Borský Mikuláš

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

STAVEBNÁ RODINNÁ FIRMA

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

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

63-0089

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

priestor na našej kandidátke a pokúsili sa z
neho spraviť prvého rómskeho poslanca parlamentu, aby sme z neho urobili pozitívny
vzor pre deti v osadách ... a podarilo sa.
A Peter urobil kus dobrej práce. Hoci
SNS rozkradla eurofondy špeciálne určené
na riešenie rómskeho problému, Peter dokázal v Bruseli presvedčiť kompetentných, aby
nám dali opäť dôveru. Svojim príbehom a odhodlaním získal pre Slovensko 380 miliónov
eur, ktoré vybojoval hlavne na postavenie
škôlok v dedinách, kde sú aj Rómovia (lebo,
ak výchovu malých detí nepodchytíme od
malička, nič z nich nebude a doplatíme na
to všetci).
Verím Peťovi, je mi ako brat. Vždy dodržal slovo, ktoré dal a plne mu dôverujem.
Prosím preto aj Vás, ktorí dôverujete mne,
pomôžme mu spoločne.
Ukážme hlasom pre
dobrého Róma, že Slovensko nie je čierna
diera Európy, ale odvážna krajina, ktorá
sa nebojí postaviť zoči-voči fašistom z celej
Európy, ktorí nám chcú
Náš európsky dom
mieru zbúrať.

€

SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ
FO typ A, B a právnických osôb

§

MZDY, PERSONALISTIKA
Senica | 0911 521 767

Sme plátci
DPH

63-0088

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

V sobotu sa môže
úplne reálne stať, že
Smer po predlhých
rokoch nebude víťazom volieb. Lenže
úplne reálne zároveň
hrozí, že v sobotu
voľby vyhrá Kotleba a o Slovensku budú v
celej Európe písať, ako o čiernej diere, kde
vyhrala fašistická strana.
Jednu hanbu vystrieda hanba druhá.
Minule sme boli krajina s najnižšou účasťou
a teraz môžeme byť kolískou fašistov. Neviem
ako Vás, ale mňa taká predstava vôbec neteší
a som odhodlaný urobiť čokoľvek, len, aby
sme tomu zabránili.
Rozhodol som sa, že nebudem pýtať vo
voľbách žiadne krúžky pre mňa, ale budem
prosiť ľudí, ktorí mi dôverujú o podporu iného človeka na našej kandidátke - podporu
pre Petra Polláka. Áno, je Róm, viem a zároveň viem, že je dobrý človek. Keď som ho
pred 8 rokmi spoznal na jednej vysokej škole,
od prvej chvíle ma zaujalo jeho odhodlanie
konečne vyriešiť rómsky problém.
Veľmi ho mrzelo, že politici reálne tento problém riešiť nikdy nechceli a tému len
zvykli zneužívať pre svoj vlastný prospech.
Riešenia, ktoré vtedy na mieste navrhol, boli
tak zaujímavé a efektívne, že som sa rozhodol
presvedčiť mojich kolegov, aby sme mu dali

KĽÚČOVÁ SLUŽBA
VLOŽKY, ZÁMKY
ZRKADLÁ NA MIERU
RÁMOVANIE OBRAZOV
SCHRÁNKY, TREZORY

VSTAVANÉ
SKRINE

HELPET BAU

• MURÁRSKE PRÁCE
• SADROKARTÓNOVÉ PRÁCE
• OBKLADY, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, CHODNÍKY
• PLOTY, BRÁNY

ZĽAVA -30%

0917 625 934 | www.helpetbau.sk

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

Vstavané skrine Ondrúš

63-0007

Potočná 16
SKaLIca
skalicko@regionpress.sk

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

redakcia:

Zlo zvíťazí, ak dobrí ľudia neurobia nič

63-0018

SENICKO-SKALICKO

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

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

Prečo rekuperačné
vetranie?
• úspora energie

Stredné Slovensko
bb
KY
LI
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51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000
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29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

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

• život bez plesní v interiéri
• vhodné pre alergikov

igorkrajcir01@gmail.com

0908 420 353

• komfortný spôsob bývania

Východné Slovensko

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

∙ Rekonštrukcie
bytov a RD
∙ Zatepľovanie RD
∙ Kúpeľne na kľúč
∙ Montáž
sadrokartónu
∙ Požičovňa lešenia
∙ Maliarske práce
∙ Domy na kľúč
∙ Dovoz materiálu
www.krajcirteam.sk

Vetranie s rekuperáciou Comair
info@rekuperacky.sk
+421 944 561 949
www.rekuperacky.sk

• výrazne nižšia prašnosť
v domácnosti
• spoľahlivá a bezúdržbová
prevádzka
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16-0059

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

63-0081

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

63-0017

západné Slovensko
bV
bz
DS
Ga
Hc
KM
LV
Ma
nr
nz
PK
Pn
Sc
Se
tO
tn
tt
zM

3
EDITORIÁL / SLUŽBY

Najlepšia sezóna
na nové Suzuki

ZIMNÉ KOLESÁ

V CENE
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HLAVU HORE / BÝVANIE

R03_BYTY_PREDAJ
03 BYTY / predaj
R04_BYTY_PRENAJOM
04 BYTY / prenájom
» Prenajmem 1-izb.byt v
Skalici, čiastočne zariadený, kompletná rekonštrukcia.Tel. 0905568471
» Prenajmem garsónku v
Skalici, samotný dvor.Tel.
0948303888
R05_DOMY_PREDAJ
05 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
» Predám starší udržiavaný 4-izb RD v Gbeloch, cena 45tis.€. Možná výmena za byt.Tel.
0904530119

» Ján Košturiak

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

ŤAŽNÉ

ZARIADENIA
0904 832 593

Montáž aj u zákazníka

ÚČTOVNÍCTVO

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

• JEDNODUCHÉ
• PODVOJNÉ
• DPH, MZDY
• DAŇOVÉ PRIZNANIE

terasy

zimné záhrady

Čáry / 0908 43 55 81

Vtipy
týždňa

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

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

a plast-hliníkové okno

- Môj syn sa chce dať na
politickú kariéru.
- A má na to predpoklady?
- Isteže. Keď sa hlási o
slovo, nevie čo povie. Keď
hovorí, nevie čo vraví a len
čo dohovorí, zabudne čo
povedal.
V parlamente sa začali hádať poslankyne. Zavolali
pána premiéra, aby urobil
poriadok.
- Ticho! - Okríkol ich. - Nech
hovorí tá najstaršia!
V tej chvíli všetky stíchli.

R06_POZEMKY_PREDAJ
06 POZEMKY / predaj
» Predám pozemok
900m 2 v obci Dubovce, cena dohodou.Tel.
0902495749

Myslel už vtedy Kristus
na politikov, keď povedal:
Pane, odpusť im, pretože
nevedia, čo robia?

R07_REALITY_INE
07 REALITY / iné
R08_STAVBA
08 STAVBA

- Aká je najobľúbenejšia
divadelná hra nášho ministra financií?
- Lakomec.
41-0005

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.
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63-0005

» Kúpim Babetu.Tel.
0944082135
» ČZ 175, JAWA 90, 250,
350, PIONIER, STADION,
MUSTANG, SIMSON, kúpim tieto motorky.Tel.
0915215406
» Predám Zetor S611 po
GO motora + čerpadla,
2.000 €.Tel. 0902370919

šovania života. Nechať život plynúť a s
úžasom sledovať, že ciele a projekty, ktoré sme si plánovali, nie sú ničím v porovnaním s tým, čo pre nás pripravil Boh.
Nemať ciele neznamená sedieť na
mieste a nič nerobiť. Robíme to, čo nám
vnútorne robí dobre. Človek je stvorený
tak, že správne veci mu prospievajú a
nesprávne ho ničia. Naše plány a ciele sú aj tak každý deň konfrontované s
tým, že stretávame nových ľudí, objavujeme v sebe a vo svete okolo ďalšie
inšpirácie. Neustále sa nám otvárajú
nové ciele a vedú nás k ďalším krokom.
A práve v tom je život krásny.
Som presvedčený, že firmy budúcnosti budú mať menej cieľov a viac radosti z každodennej práce. Bude v nich
menej kontrol plnenia cieľov a viac nadšenia z nových nápadov a výsledkov.
Menej úsilia sa bude
venovať generovaniu
ešte vyšších ziskov
pre akcionárov, ale
viac sa budú ľudia
sústrediť na to, čo
dáva zmysel a je
prospešné
ľuďom a prírode.

16-0148

R02_AUTO_MOTO_INE
02 AUTO-MOTO / iné

O ľuďoch bez cieľa sa hovorí, že nevedia riadiť svoj život. Manažéri podnikov neustále vytyčujú ciele, rozdeľujú ich na jednotlivé oddelenia a ľudí,
kontrolujú ich plnenie. Výkonnosť
človeka je schopnosť zameriavať sa
na priority.
Priority sú činnosti, ktoré nás dovedú do cieľa. Problém cieľov je niekedy v
tom, že nám ich definuje niekto druhý,
alebo naše vlastné ego. Dôležitejšie je
smerovanie – aký život chceme žiť, akú
stopu chceme zanechať?
Lao’c napísal: „Ak sa vzdáte cieľov,
všetko sa vám podarí. Na svete sú úspešní tí, ktorí sa vzdali cieľov. Pri svojom
snažení môžete totiž zabudnúť, že svet
je viac ako len víťazstvo.“ Iba vytyčovanie a dosahovanie cieľov môže viesť k
honbe za dobrým pocitom z dosiahnutia
cieľa, k ďalším ambicióznejším cieľom a
postupnému vzďaľovaniu sa od šťastia –
vďačnosti za to, čo máme, radosti z toho,
čo práve prežívame.
Čo sa stane, keď sa každý deň budeme venovať veciam, ktoré sú kľúčové
– láska a vzťahy k blízkym ľuďom, zlepšovanie seba, budovanie užitočných návykov, modlitba, cvičenie, učenie...?
Veriaci ľudia vedia, že odovzdanie sa
Bohu, je tá najväčšia forma zjednodu-

» redakcia

63-0047

01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ

Bez cieľa

63-0054

Občianska
riadková
inzercia

5
SLUŽBY
www.drslim.sk

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.

KOMPLEXNÉ
RIEŠENIE
NADVÁHY

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

Aj malé zmeny môžu
priniesť veľké výsledky

41-0051

Soňa Janičková

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

MUZIKÁLOVÉ KONZERVATÓRIUM
v bratislavskej Dúbravke vyhlasuje

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

15-0117

2. kolo prijímacích skúšok dňa 14. júna 2019

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.

A-izolacie Striekaná izolácia pur penou
• Izolácia bez tepelných mostov

tel.: 0944 958 096

• S vysokým tepelným odporom

e-mail: aizolacie@gmail.com

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

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

KRTKOVANIE

INTERIÉROVÉ

KANALIZÁCIE

VCHODOVÉ

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

63-0036

EXTERIÉROVÉ
BEZPEČNOSTNÉ

PLECHOVÉ POZINKOVANÉ

PODLAHY
16-0010

VIZITKY

LAMINÁTOVÉ PVC KORKOVÉ

AKCIOVÉ SETY

UŽ OD 110
DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA

0905 915 033

EUR

CENTRUM DVERÍ

RENOVÁCIA
VANÍ

KOMPOMENTY

KAMENNÉ KOBERCE
TAPETY
KĽUČKY
www.klucnik.sk
Klúčnik, s.r.o.
Sasinkova 17,
908 51 Holíč
(smer Hodonín)

5 ROKOV ZÁRUKA

CENA 70 €

+421 918 536 949
infoklucnik.sk
CentrumDveríKlucnik

52-0079

Otváracie hodiny:
Po - Pia: 9.00 - 16.00, So - Ne: Zatvorené
príp. telefonická dohoda

SE19-20 strana -
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41-0006

29 ROKOV PRAX

Tel.: 0904 267 926
www.renovaciavani.sk

0908 979 377

PROTIPOŽIARNE

NON STOP

www.upchaty-odpad.sk

INZERCIA

DVERE

ČISTENIE
0915 213 700

16-0154

-10%

Dr.Slim Skalica, Potočná 15, Skalica (vedľa evanjelickej fary)

63-0055

AKCIA

Dohodnite si termín: 0940 624 415

• Súčiniteľ tepelnej vodivosti
λ 0,036

41-0074

6
SLUŽBY
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41-0074
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SLUŽBY
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PRÁVNIK RADÍ/ SLUŽBY

Po zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len
„BSM“) sa v zmysle Občianskeho
zákonníka (ďalej len „Zákon“) vykoná jeho vyporiadanie. Zákon pozná tri spôsoby vyporiadania BSM,
a to dohodou, súdnym rozhodnutím
a zákonnou domnienkou.

R10_ZAHRADA
Z
10 ZÁHRADA AAZVERINEC
» Predám cápka a kozičku, odber koncom júna.
Tel. 0905442706
» Predám dve 8-týždňové
kozliatka.Tel.
0907276042
» Darujem mačiatka.Tel.
0903414309
» Predám domáce vajcia
v obci Prietržka, 10ks za
1,50 €.Tel. 0910299273
R11_HOBBY
SPOTR
11 HOBBY A AŠPORT
» Kúpim ľudové kroje
.Tel. 0902708047
» Kúpim staré odznaky,
mince, vyznamenania,
veci po vojakoch a armáde, staré pohľadnice
a knihy.Tel. 0908707350
» Kúpim rôzne starožitnosti aj v poškodenom
stave.Tel. 0903753758
» Kúpim staré hodinky,
mince, bankovky, odznaky .Tel. 0903753758

V súvislosti s formou dohody o vyTo znamená, že dohoda uzatvorená
poriadaní BSM je potrebné uviesť, že v čase pred zánikom BSM by bola pre
aj napriek možnosti uzavretia dohody rozpor so zákonom neplatná.
o vyporiadaní BSM ústne či konkludentne, sú manželia povinní vydať si
na požiadanie písomné potvrdenie
o tom, ako sa vyporiadali. V zmysle
vyššie uvedeného je v prípade vyporia» Tím advokátskej kancelárie
dania BSM potrebné riadiť sa určitými
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
zásadami, ktoré ustanovuje Zákon. Bý-

ER

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

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

AZBESTOVÝCH STRIECH
0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

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

NOVINKA
UVÁDZACIA
CENA

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

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

JARNÁ AKCIA

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

R13_ROZNE_PREDAJ
13 RÔZNE / predaj
» Predám kladívkový
šrotovník, cena 200
€.Tel. 0918020944

Návod nájdete na strane 10 dolu.

ZĽAVAEZ

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

R12_DETOM
12 DEŤOM

Chcete si podať inzerát?

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

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)

SE19-20 strana -
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41-0009

» Predám rohovú lavicu
Dortmund Olše-Iknus
127 x 157, nová 250 €.Tel.
0903929397

Ak by teda nastala situácia, kedy
by bývalí manželia úplne vylúčili predmetné zásady a v dohode o vyporiadaní BSM by sa dohodli tým spôsobom,
že všetky aktíva by nadobudol len
jeden z bývalých manželov, bol by takýto právny úkon s najväčšou pravdepodobnosťou považovaný za absolútne neplatný právny úkon. O platnosti
takejto dohody o vyporiadaní BSM by
bolo možné uvažovať v prípade existencie dôvodu ospravedlňujúceho jej
uzavretie v takomto znení. Vzhľadom
na zmysel vyporiadania BSM je dohodu o vyporiadaní BSM možné uzatvoriť
až po jeho zániku.

komínov

41-0007

R09_DOMACNOST
09 DOMÁCNOSŤ

Najčastejšie využívaným spôsobom
vyporiadania BSM je uzatvorenie dohody o vyporiadaní BSM. Dohodu o vyporiadaní BSM možno uzatvoriť ústne,
písomne a mlčky - konkludentne, pričom Zákon vyžaduje písomnú formu
len v prípade, že sa takáto dohoda týka
nehnuteľnosti. Z dôvodu právnej istoty
je však vhodné dohodu o vyporiadaní
BSM uzatvoriť v písomnej forme, keďže pri ústnej či konkludentnej forme
dohody existuje väčšie riziko budúcej
spornosti, týkajúcej sa zhody prejavov
vôle bývalých manželov.

valí manželia sa však môžu dohodnúť
tak, že aplikáciu týchto zásad vylúčia.
V tomto prípade je potrebné si uvedomiť, že na dohodu o vyporiadaní BSM
sa vzťahujú všeobecné ustanovenia
Zákona ako na každý iný právny úkon.

15-0004

» 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
» Predám nové: WC,
umývadlo, obkladačky
do kuchyne-kúpeľne,
dlažbu, stol. hoblicu,
píly na cirkulár, el. káble.
A staršie: rezačka kostí, poľovn. vešiak .Tel.
0911234710

Frézovanie

59-0161

Vyporiadanie bezpodielového
spoluvlastníctva manželov dohodou

75-24

Občianska
riadková
inzercia

9
ZDRAVIE / SLUŽBY

Vitamín D, alebo
- kam nechodí lekár, chodí slnko
Diagnostika nízkej hladiny vitamínu
D je možná na základe klinického obrazu. Je pravdepodobná, ak má človek
dve a viac z ochorení ako sú únavový
syndróm, chronická bolestivosť, osteoporóza alebo depresia. Ak má navyše ochorenie srdca a ciev, cukrovku,
poruchu metabolizmu tukov, obezitu,
alebo ochorenie imunitného systému,
pravdepodobnosť sa zvyšuje.
Hladinu vitamínu D je možnú stanoviť
laboratórne vyšetrením vzorky krvi.
Zdroje vitamínu D: Hlavným zdrojom
je slnečné žiarenie, preto 2-3 krát do týždňa, hlavne na jar a v lete, by sme mali telo
vystaviť slnečným lúčom aspoň na 20minút na väčšom povrchu tela. Vyhýbať sa
treba ale silnému žiareniu na pravé poludnie – vhodné je ráno do 11.hodiny a poobede po 15.hodine, 10-15 minút bez krému
s ochranným filtrom a potom samozrejme
s ochranným faktorom ako prevencia
pred spálením a vznikom rakovinových
ochorení kože, výšku ochranného faktora
treba zvoliť podľa typu kože. Vo vyššom
veku však významne klesá schopnosť získať vitamin D zo slnečného žiarenia.
Stravovanie dopĺňa do 10 percent potrebného vitamínu D. Nakoľko je rozpustný v tukoch, vyskytuje sa v potravinách,
ktoré prirodzene obsahujú rôzne druhy
tuku. Zdrojom sú hlavne ryby, najmä
tuniak, makrela, losos, sardinky, ale
aj naše sladkovodné. Ryby patria do

jedálneho lístka minimálne 2 krát do
týždňa. Nachádza sa aj v treščej pečeni,
rybom oleji. V teľacej a kuracej pečeni je
ho o niečo menej. Vyskytuje sa vo vajíčku, najviac v žĺtku, masle a smotane, v
syroch. Obsah v kravskom mlieku závisí
od ročného obdobia. V rastlinných potravinách je ho málo, hlavne v orechoch a
avokáde.
Pri zistenej nízkej hladine vitamínu D
aj napriek dostatočnému príjmu potravou a pravidelnom a rozumnom slnení je
vhodné dopĺňať vo forme kvapiek alebo
tabliet. Predtým je vhodné poznať hladinu vitamínu D v krvi a skontrolovať po 2
mesiacoch užívania.
Nízka hladina vitamínu D sa týka
veľkej časti populácie. Hlavnou príčinou je podcenenie slnečnej expozície ako
hlavného zdroja vitamínu D pre organizmus. Čoraz viac sme v uzavretých priestoroch, ľudia sú schovaní v dopravných
prostriedkoch namiesto chôdze peši, deti
sa menej hrajú vonku, menej času sa trávi vonku, či už v záhradách,
pri športoch, alebo najbežnejšej chôdzi. Tento trend
je celosvetový a preto aj je
nízka hladina vitamínu D
pozorovaná celosvetovo,
nás nevynímajúc.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Staňte sa odporúčaným elektrikárom
a získajte nových zákazníkov
Ako sa stať odporúčaným elektrikárom
Ste elektrikár alebo zastupujete spoločnosť,
ktorá zamestnáva elektrikárov?

Rozšírte
svoju
klientelu!

Chcete bezplatne zverejniť
ponuku vašich služieb na stránke
Západoslovenskej distribučnej?
Ročne evidujeme viac než 20 000 žiadostí o pripojenie.

Staňte sa preto súčasťou výberu
preverených elektrikárov a technikov
a rozšírte svoju klientelu.

Kliknite na odkaz Ako sa stať odporúčaným elektrikárom,
kde nájdete postup zverejnenia a všetky potrebné informácie.

94-0065

www.zsdis.sk/elektrikari

RegionPress Zapad_207x137mm.indd 1

30.4.2019 8:48
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R15_HLADAM
PRACU
15 HĽADÁM PRÁCU
» Hľadám si prácu počas víkendov, Skalica.Tel.
0944758131
R16_ZOZNAMKA
16 ZOZNAMKA
» Muž 51r. bez záväzkov
hľadá kamarátku, časom viac, len zo Skalice.
Tel. 0944096549
» Muž 52r. hľadá ženu
na vážny vzťah, len zo
Skalice.Tel. 0907127508
» Hľadám priateľku
na ID od 40 - 50 r..Tel.
0915204433
» Hľadám ženu v zrelom
veku zo Skalice na cyklo
túry, do prírody a nielen
pre potešenie ! (deti neprekážajú) Len vážne!
SMS.Tel. 0907192837

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SE medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP SE 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, SE zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk
technicChcete
si podať inzerát?
ky
zabezpečuje
s.r.o.
Návod
nájdete naELET,
strane
8 dolu.

Milí spoluobčania, zamysleli ste sa niekedy nad
tým, v akej uponáhľanej dobe žijeme? Viete aký to
ma vplyv na Naše zdravie? V spolupráci s mojimi
kolegyňkami a zároveň priateľkami, sme 5.4.2019
v priestoroch salónu YS Design v Skalici, organizovali podujatie venované všetkým, ktorých zaujíma krása a zdravie. Čakal na Vás Welcome drink,
občerstvenie a mnoho iného. Nakoľko spolupracujeme s nadnárodnou Nemeckou spoločnosťou,
ktorá sa zaoberá zdravým a krásou a riešením
zdravotných problémov, mali ste možnosť vyskúšať a ochutnať Naše kvalitné produkty, poskytli
sme Vám odborné poradenstvo a počas celého
večera sme viedli diskusiu na tému zdravie vo veľmi priateľskom duchu. Sme nesmierne radi, že sa
Vám Naše podujatie páčilo a rozhodli sme sa takéto akcie pre Vás robiť častejšie. Naším poslaním je
pomáhať Vám zlepšiť Váš zdravotný stav a ďakujeme za každú pozitívnu správu. Už teraz sa môžete
tešiť na ďalšie podujatie, ktoré pre Vás chystáme a
veríme, že sa vidíme v čo najväčšom počte. Zaujíma Vás čo pre Vás chystáme? Sme Vám k dispozícii
na mailovej adrese healthybeauty.nl@gmail.com.
Neberme zdravie na ľahkú váhu! Máme iba jedno!

Nenávidia inakosť, lenže pestrofarebnosť je pre život a prírodu prirodzená. Slobodu, človečinu a intelekt nevyhubí žiadna zbraň na svete. Akokoľvek
dokonalá bude.

Prosím všetkých ľudí navôkol,
aby pri najbližšej voľbe uvažovali
„Neverila som, že režim, kedy sme rozumom aj srdcom. Pretože my sme
sa deň čo deň triasli od strachu, keď toto pre svoje deti a vnúčatá nechceli.
ľudia zomierali pre besnenie názorov Nechceli sme, aby čo i len náznakom
a inakosť, keď sme bežali a ukrývali sa opäť prežívali tie pekelné hrôzy a vôbosí v noci a v zime po lesoch, boli sme bec sa nad tým museli zamýšľať. Aby to
smädní a hladní, že ten režim bude nie- všetko raz a navždy zostalo mementom
kto znovu obdivovať. Utekali sme pred doby a varovaním.“
frontom a všetkým tým zlom a nevedeli
sme, aké bude ráno. Neverila som, že
Pani Emília v časoch vojny dostala
tie myšlienky sa môžu v civilizova- reumu a ohluchla na jedno ucho z tej
nom svete vrátiť. Je jedno, či tie ha- zimy v lese keď sa ukrývali pred fašisnebné myšlienky hlásajú priamo alebo tami. A dostala týfus keď pila z potoich cynicky skrývajú do odkazov.
ka vodu a v ružomberskej nemocnici
skoro s kamarátkou zomrela... Dnes
Ospravedlňujem sa za moju generá- vo veku 86 rokov prosí ľudí, aby mali
ciu, že sme vás dostatočne nenaučili ro- rozum.
zoznať cynickú pretvárku. Pretože aj v
našej dobe sme ich právoplatne zvolili
» red

» Lamprechtová

Organový koncert
žiakov ZUŠ Dr. Janka
Blaha v Skalici a ZUŠ
Jozefa Rosinského
v Nitre

INZERCIA

0908 979 377

-61%

1600

AKCIA
Chcete si
podať
inzerát?

Myslime na svoje
zdravie

OD

1500

30EU0R

OD

OD

2100

34EU5R

1200

21EU0R

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

3x

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

V piatok 10. mája 2019 sa v Jezuitskom kostole v
Skalici konal koncert žiakov hry na organ zo základných umeleckých škôl v Skalici a v Nitre. V úvode podujatia moderátorka Pavlína Barbaričová,
žiačka dramatického odboru ZUŠ Skalica privítala
riaditeľa ZUŠ Dr. Janka Blaha v Skalici Marka Gulu,
účinkujúcich a všetkých prítomných. Dve maturantky, jeden maturant gymnázia a traja vysokoškolskí študenti hudobného odboru hra na organ
z tried učiteliek Márie Kosovej a Lucie Vaňkovej
v Nitre a Magdalény Benešovej v Skalici sa predstavili verejnosti prednesom 10 skladieb z tvorby
známych i menej známych autorov z Nemecka,
Francúzska, Čiech od 17. storočia až po súčasnosť.
Účinkujúci presvedčili prítomných, že hre na organ sa venujú zodpovedne, je pevnou súčasťou
ich života a viacerí pôsobia popri štúdiu už aj ako
organisti v kostoloch. Koncertu v Skalici predchádzal koncert, ktorý sa uskutočnil 3. mája v
katedrále sv. Emeráma v Nitre. V Skalici hrali v jezuitskom kostole na organe, ktorý má 14 registrov
a 846 píšťal, bol do Skalice privezený zo Sheffieldu
vo Veľkej Británii postavený v roku 1894 Albertom
Koztesom. Koncert sa mohol uskutočniť v týchto
priestoroch vďaka sponzorovi podujatia Poľnohospodárskemu družstvu Popudinské Močidlany.

VÝRAZNÉ
Z¼AVY
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

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

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

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor
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16-0002

» Hľadám nejakú súkromnú osobu, ktorá by
požičala peniaze, budem
ručiť autom. Všetko cez
notára.Tel. 0950267502

Pani Emília Žitná má 86 rokov.
Prežila si toho veľa. Ako dievča veľa
najmä zlého. Nedávno videla výsledky prieskumu volebných preferencií.
Keďže on-line svet je pre jej generáciu
nie až tak blízky, poprosila vnuka. A s
vnukom sme sa v redakcii dohodli, že
jej prosbu zverejníme. Pani Emília apeluje:

a neverili sme všetkým tým správam o
ich zločinoch. Nečakala som, že sa raz
tieto názory dokážu vrátiť v takej sile.
Ich nositelia obchodujú s myšlienkou, že hrdá krajina môže fungovať
len s poslušnými a odovzdanými
ľuďmi bez vlastného názoru. Lenže
človečina nie je obchod. Láska, pokora
a ľudskosť sa kúpiť nedá.

2400

R14_ROZNE_INE
14 RÔZNE / iné

Existujú ľudské postoje, ktoré stojí
za to zaznamenať. Lebo, našťastie,
ešte stále existujú ľudia, ktorým je
ľahostajnosť k veciam cudzia. Naopak, k spravodlivosti, morálke a
ľudskosti sa budú hlásiť do posledného dychu.

1600

» Predám invalidný skúter a bicykel skladačka-hliníková, cena dohodou. Informácie na.Tel.
0905759457

Prosba babičky plnej človečiny

1600

Občianska
riadková
inzercia
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Spíte dobre?

„

my áno...

„

pre prvý predražené
už50žiadne
0 OBjedncÁhvok
umelé matrace
vyrobené z ropy

zľava 20%
499 €

399 ,S0d0ph€

100% bavlna

Pratelný poťah
pre hygienu

pre spánok bez potenia

100% prírodný kaučuk

100% levanduľa

pre chrbticu bez bolesti

pre rýchle zaspávanie

Ortopedický
Antialergický
Antibakteriálny

0% PVC
pre Vaše zdravie

,,

pre alergikov

tel.: +421 905 601 198 / email: INFO@LEVANDULKA.SK / WWW.LEVANDULKA.SK

Spite kvalitne vďaka prírodným materiálom

Bavlna

Levanduľa

je dokonalo priedušje známa pre
ný materiál a tvorí ideálnu kombiná- svoje relaxačné a upokojujúce vlastciu s vlnou. Mäkká, silná a príjemná nosti. Vaša myseľ sa upokojí a zana dotyk.
spávanie bude rýchle ako u dieťaťa.
Levanduľa takisto pôsobí proti
moľom a roztočom.
pochádza zo stromu kaučukovník.
Zárukou najvyššej kvality je certi- PVC - aj ked 85% slovákov spí na
fikát 100% prírodného kaučuku.
penových matracoch z PVC,
Kaučuk je najlepšou alternatívou
umelých pen alebo molitánu. Na
rozdiel od pružín nevytvára rušivý
šum, neuchováva statickú elektrinu Ani na seba si neoblečieme tričko z
a lepšie pruží. Spolu s ortopédmi umeliny, radšej z bavlny, prečo posme vytvorili jednu tuhosť ideálnu tom spať na umeline..
pre každého.

Prírodný kaučuk

my
PVC nepoužívame.

Skúšobná doba 30 dnVámí domov)

Doprava zadarmo (kuriérom až ku

Až 87% Slovákov trápia bolesti chrbtice a 81% nie je spokojných s kvalitou
spánku. Na základe vyjadrení lekárov je jednou

z hlavných príčin spanie na umelých matracoch.
Nieje náhoda, že 85% Slovákov spí na umelých
matracoch z PVC peny.

My sme pre Vás vyvinuli riešenie v
podobe prírodného matraca zo 100%
bavlny, levanduly a kaučuku, ktorý Vám

,,

zmierni problémy s chrbticou a razantne zlepší
spánok.
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
85 0026

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

��
��������������������

KRBY

BY
OPERÁTOR VÝRO
tto
ne
800 - 1000 EUR/
�
��
������
tto
900 - 1100 EUR/ne
��
��
��
��
��
��
��
11 EUR/hod.
�
����������������
nie)
va
tko
ští
u,
(príjem tovar
delanie
vz
é
lsk
ko
oš
nutné stred
tto
900 - 1100 EUR/ne
.sk
er
kt
www.konstru

kachle

429,4

pece TUMA 362
362,-€

grily,
viac ako

300

modelov

Ruské skleníky - ZGT

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

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom
prev.: Pezinok
- 0917 861 305
prev.: ������������������- 0918 250 213
prev.: Košice
- 0915 147 170
- 0908 136 854
prev.: Nitra
prev.: Bans.Bystrica - 0915 905 112
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12

40-0050

DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý

sk
info@konstrukter. - 0905 218 177
0908 914 180

Tel.:

85-0005

SK.ABAINNOVATOR.COM

34-0001-3

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

Č. 20 / 17. MÁJ 2019 / 23. ROČNÍK

SENICKO-SKALICKO
Najčítanejšie regionálne noviny

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

0903 342 475

rttrade@rttrade.sk

0907 211 797

0918 645 802
0907 784 324

VIZITKY

Inzerát, ktorý predáva

0905 915 033, 0908 979 377

41-0015

PALIVOVÉHO
DREVA
63-0091

0905 106 735

VÝPREDAJ
SKLADOVÝCH
ZÁSOB
OBKLADY
DLAŽBA

od 3 €/m2

od 2
/m
3,30 €
ZRUBOVÝ PROFIL,
SAUNOVÝ PROFIL, PALUBOVKA,
DREVENÉ LIŠTY...

MIREX Holíč

www.mirex.sk

0910 933 663, 034 668 3064

0905 915 033

Mňa, prosím, nevoľte

Otvorené búdy Prietržka 2019

Prosím Vás, ktorí ste
chceli dať krúžok mne,
voľte miesto mňa
Petra Polláka (č.3).
Ukážme, že Slovensko
je odvážna krajina,
plná odvážnych ľudí,
ktorí sa neboja postaviť
zlu zoči-voči. Poďte,
prosím, voliť.

Prietržské vinohrady
v sobotu 8.6.2019 od 13:00 do 20:00
Vstupné 15€ (degustacný
mapka,
ˇ pohár, kapsicka,
ˇ
volná
vína)
´ degustácia, kupón na flašu
´

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

Predpredaj vstupeniek : - Môj obchod Erik
- obecný úrad Prietržka

KLIMATIZÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

Obcerstvenie
zabezpecené.
ˇ
ˇ

AKCIA

41-0071

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

SEzel19-20 strana1-

41-0072

pracovná výška 17 m
bočný dosah 9 m

031190081

VÝROBA
A PREDAJ

0905 963 819

63-0040

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

vrátane
montáže

VYSOKOZDVIŽNEJ
PLOŠINY

Murárske práce
0904 259 971

63-0008

PRENÁJOM

63-0060

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

00-0000

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

M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

Týždenne do 31 000 domácností a firiem

2
RADÍME / ZAMESTNANIE

InzercIa

Erika Herzáňová
0905 915 033
Silvia Lukúvková
0908 979 377
Distribúcia:
Silvia Lukúvková
0908 979 377
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DIStrIbúcIa (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
Skalica
Holíè

Senica
Borský Mikuláš

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

západné Slovensko
bV
bz
DS
Ga
Hc
KM
LV
Ma
nr
nz
PK
Pn
Sc
Se
tO
tn
tt
zM

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

bratislavsko Východ
bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
nitriansko
novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
topoľčiansko+PE+BN
trenčiansko+DCA+IL
trnavsko
zlatomoravsko

Stredné Slovensko
bb
KY
LI
Lc
Mt
Or
Pb
PD
zV
zH
za

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

bJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

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

Východné Slovensko

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

Na slnku s mierou
Aj pri letných radovánkach a opakovaní je nevyhnutné, aby sme mysleli
na svoje zdravie. Materské znamienka,
teda pigmentované kožné útvary sú na
slnečné žiarenie mimoriadne citlivé.
Znamienka sú vrodené alebo získané
deformity kožného povrchu.
Opaľujme sa s rozumom
Aj keď máme akokoľvek odolný a
zdravý organizmus, každé znamienko sa pri nadmernom pobyte na slnku
kože stať nebezpečným. Znamienka sú
v podstate drobné nádory kože a treba
ich mať neustále pod kontrolou a venovať im potrebnú starostlivosť. Pri túžbe
po bronzovej pokožke teda hráme nebezpečný vabank.
Ach, tá prevencia
Najdôležitejšie je sa v letných dňoch
vyvarovať najsilnejšiemu slnečnému
žiareniu od 11: 00 do 15: 00 kedy na
ľudskú kožu pôsobí najsilnejšie UV žiarenie. Dôležité je to najmä pri svetlom
type pokožky, ktorý je veľmi náchylný
na nárazové spálenie sa na prudkom

ponúka prácu

PREDAVAČA
PREDAVAČKY

ABCDE
Ak spozorujete jeden z nasledovných
varovných príznakov, bezodkladne
navštívte dermatológa, ktorý dôkladne
vyšetrí jednotlivé znamienka dermatoskopom a jednoznačne rozozná „nebezpečné“ štruktúry:
A – ASYMETRIA - znamienko nepravidelného tvaru s vyčnievajúcimi okrajmi
B – BORDERS - znamienko je nejasne
ohraničené od okolitého kožného reliéfu
C – COLOR – znamienko zmenilo prirodzenú hnedú farbu alebo je zakrvácané
D – DIAMETER – znamienko nemá
presiahnuť priemer 5-6 cm
E – EVOLVING – nepriaznivým príznakom je aj vyvýšenie znamienka nad
úroveň okolitej kože
V prípade klinicky a histologicky
nebezpečných znamienok sa vykoná
drobný chirurgický zákrok, ktorý sa
nutne uskutoční v akomkoľvek ročnom
období. Ak sa chcete vyhnúť nepríjemnému pocitu z chirurgického výkonu,
dbajte na prevenciu a opaľujte sa s mierou a po väčšinu času v tieni. Pokožka si
zachová sviežosť a elastickosť a vyhnete sa aj úpalu. Rozvaha je to najlepšie,
čo pre zdravie svojej pokožky môžete
urobiť.

vo svojej prevádzke v Skalici
na Predmestí.
Mzda: od 640 € + prémie.
Viac informácií na t. č.: 0905 864 238 alebo
osobne u vedúcej predajne.

63-0048

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

slnku. Samozrejme, nedá sa žiť bez slnka a v akejsi vitríne. Dôležité sú pravidelne preventívne prehliadky.

Operátor výroby (Malacky)
» Spoločnosť Runtime hľadá pracovníkov
do výrobnej spoločnosti.
» Dlhodobá práca na trvalý pracovný pomer.
» Práca na 3 zmeny.
» Možnosť zárobku až 940 €/brutto
+ stravné lístky + nadčasy + príplatky.
» Miesto výkonu práce: Malacky
» Predpoklady na uchádzača:
• Flexibilita
• Dochvíľnosť
• Pracovitosť
• Zodpovednosť

» Miško Scheibenreif

AKE Skalica s.r.o.

Kontakt: tel. č.: 0905 855 810
e-mail: office@runtime.sk

Nádražná 33, Skalica 909 01
výrobca ložísk s viac ako 50-ročnou tradíciou
prijme do zamestnania nasledujúce profesie

• PRACOVNÍK MONTÁŽE LOŽÍSK
• TECHNOLÓG
• BRÚSIČ, SÚSTRUŽNÍK

16-0184

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Aj keď je počasie v posledných týždňoch mimoriadne turbulentné,
čoskoro k nám opäť zavítajú tropické horúčavy a dni plné slnka. Aj tento rok je nesmierne dôležité myslieť
na svoju kožu a materské znamienka.

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

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

Pre bližšie informácie volajte +421 905 769 175
director@ake-bearings.sk

www.ake-bearings.sk

PRIJMEME DO TRVALÉHO PRACOVNÉHO POMERU:

PRACOVNÍK TLAČIARNE
– SCREEN PRINT

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
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75-06-3

Potočná 16
SKaLIca
skalicko@regionpress.sk

COOP JEDNOTA SENICA,
spotrebné družstvo

41-0070

redakcia:

Znamienka bez bolesti

63-0004

SENICKO-SKALICKO

3
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Prijmeme na zrekonštruovanú čerpaciu
stanicu na nepretržitú prevádzku
diaľnica D2 pred Kútami:

0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

Trúfneš si na
cisternu?

do prevádzky kameňolomu
v Podbranči (okres SE).

Požiadavky: VP skupiny C a strojnícky preukaz
výhodou. Nástup ihneď, pozícia vhodná aj pre
občanov iných členských štátov EÚ.

Kontakt: ornoxinvest@ornoxinvest.sk
Spoločnosť RAMPAZZO, s.r.o. so sídlom v Šaštíne
zaoberajúca sa montážou elektronických
komponentov prijme do pracovného pomeru

Hľadáme vodičov do Rohožníka

VÝROBNÉ PRACOVNÍČKY
Práca je vhodná hlavne pre ženy. Pracovná doba:
pon–pia (7.00–15.30 h). Mzda: 520 €/mes. brutto.
Viac informácií na:
tel. 034/654 2136 (8.00 - 16.00 h)

Máš minimálne rok praxe a vodičský preukaz typu CE? Pošli
nám svoj životopis na recruitment@sk.crh.com alebo zavolaj
na tel. č. +421 911 911 186. Získaš prácu v okolí domova
a jazdiť budeš na nových vozidlách Mercedes Euro 6

SBS PROFI V+K

SBS
LAMA SK

prijme

ČLENOV STRÁŽNEJ
SLUŽBY

príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

na objekty v Skalici

v Senici

SEzel19-20 strana3-

(sklady, výrobný podnik)
Preukaz odbornej spôsobilosti
Plat: 3 € - 4 € brutto + príplatky

Kontakt:
0948 066 491

36-0006

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
Nástup IHNEĎ!
36-0090

Mzda: 4,98€/ hod + 20% odmena +
13. plat + príplatky + zahraničné diéty

41-0075

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

16-0176

41-0073

Požiadavky: vodičský preukaz "C". Nástupný plat
1100 EUR brutto.
Info: 0905 219 869

STROJNÍK, OBSLUHA
KOLESOVÉHO NAKLADAČA

OBSLUHA - POKLADNÍK

63-0092

VODIČA

Spoločnosť ORNOX Invest s.r.o. hľadá nových
kolegov pre pracovné zaradenie/pozíciu

0903 435 184
0903 918 949

volať po - pia: od 8 - 14 hod.

63-0012

NOBA - MERK FOOD, Staničná 1522/20, Holíč
prijme na trvalý pracovný pomer

4
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Program kina Cinemax Skalica
2D 20:00, Brightburn 20:30
Utorok 21.05.
ARTMAX FILMY Yao 20:00, UglyDolls 15:30, Pokémon Detektív Pikachu 3D
15:40, Mia a biely lev 16:10, Pokémon
Detektív Pikachu 2D 17:40, John Wick
3: Parabellum 18:00, 20:50, Daddy Cool
18:20, Brightburn 20:30
Streda 22.05.
UglyDolls 15:30, Pokémon Detektív
Pikachu 3D 15:40, Mia a biely lev 16:10,
Pokémon Detektív Pikachu 2D 17:40,
John Wick 3: Parabellum 18:00, 20:50,
Daddy Cool 18:20, Avengers: Endgame
2D 20:00, Brightburn 20:30

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

• obsluha polygrafického stroja
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, 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

personalne@grafobal.sk

034 6967330, 0914 222 739

41-0014

GRAFOBAL, a.s., personálne oddelenie, Mazúrova 2, 909 01 Skalica

AIR Hotel s.r.o. HOLÍÈ
h¾adá

CHYŽNÚ
» red

Práca na trvalý pracovný pomer / brigáda.
Jednozmenná prevádzka.
Pracovná náplò: príprava raòajok,
upratovanie izieb, spoloèných priestorov.
Termín nástupu: ihneï.
Mzda: 620 € brutto po skúšobnej dobe.

0905 915 033

Viac informácii na 0918 972 308

63-0094

Piatok 17.05.
UglyDolls 15:30, Pokémon Detektív
Pikachu 3D 15:40, Mia a biely lev 16:10,
Pokémon Detektív Pikachu 2D 17:40,
John Wick 3: Parabellum 18:00, 20:50,
Daddy Cool 18:20, Avengers: Endgame
2D 20:00, Brightburn 20:30
Sobota 18.05.
DETSKÉ KINO – Psie veličenstvo
14:00, Princ Krasoň 13:40, UglyDolls
13:30, 15:30, Pokémon Detektív Pikachu
3D 15:40, Mia a biely lev 16:10, Pokémon
Detektív Pikachu 2D 17:40, John Wick
3: Parabellum 18:00, 20:50, Daddy Cool
18:20, Avengers: Endgame 2D 20:00,
Brightburn 20:30
Nedeľa 19.05.
DETSKÉ KINO – Psie veličenstvo
14:00, Princ Krasoň 13:40, UglyDolls
13:30, 15:30, Pokémon Detektív Pikachu
3D 15:40, Mia a biely lev 16:10, Pokémon
Detektív Pikachu 2D 17:40, John Wick
3: Parabellum 18:00, 20:50, Daddy Cool
18:20, Avengers: Endgame 2D 20:00,
Brightburn 20:30
Pondelok 20.05.
UglyDolls 15:30, Pokémon Detektív
Pikachu 3D 15:40, Mia a biely lev 16:10,
Pokémon Detektív Pikachu 2D 17:40,
John Wick 3: Parabellum 18:00, 20:50,
Daddy Cool 18:20, Avengers: Endgame

Prijmeme na zrekonštruovanú
čerpaciu stanicu diaľnica D2 pred Kútami:

SKLADOVÉHO PRACOVNÍKA
0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

UPRATOVANIE A ČISTENIE

Firma zaoberajúca sa výrobou PET predliskov a HDPE uzáverov
prijme do pracovného pomeru do nepretržitej prevádzky na pozíciu:

byty, domy, reštauračné zariadenia, kancelárie,
hotelové izby a apartmány,
fitness, wellness

• VEDÚCI ZMENY – OPERÁTOR
• OBSLUHA VSTREKOLISOV
• POMOCNÝ PRACOVNÍK

TEPOVANIE
UMÝVANIE OKIEN
EXTERIÉROVÉ
PRÁCE

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

údržba okolia budov,
údržba zelene

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

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo

Viac informácií:
• Tel. číslo: + 421 910 801 368
• Email: office@generalplastic.sk
• web: www.generalplastic.sk
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Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

63-0003

• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera (noviny, časopisy,
letáky) cena 0,08 EUR/kg
41-0065

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

ENVIRO DATA s.r.o.

0903 489 433

63-0053

Ponúkame:
• Nástupný plat:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

16-0176

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

5
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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
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63-0034

Váš profil:

•• Stabilné
(niecez
cezagentúru)
agentúru)
Stabilné zamestnanie
zamestnanie (nie
•• Nástupná
bruomzda
mzda700€
700 €+ dochádzkový
+ dochádzkový
bonus
Nástupná bruo
bonus
50 €
50€
•• Mesačné
prémieza
zaprodukvitu
produkvitu40€
40 a€ kvalitu
a kvalitu
75 €
Mesačné prémie
75€
Nárast mzdy po
•• Nárast
po zapracovaní
zapracovanísasavo
vofunkcii
funkcii
Odmena za odporučenie
•• Odmena
odporučenienového
novéhokolegu
kolegu500
500€ €
Vernostné finančné
pracovné, životné
•• Vernostné
finančnéodmeny
odmeny( (pracovné,
životné
jubilea, príspevok
uzavre
jubilea,
príspevokpri
prinarodení
narodenídieťaťa,
dieťaťa,pripri
uzavre
manželstva..)
manželstva..)
•• Príspevok
Príspevok 1%
1% na
na doplnkové
doplnkovédôchodkové
dôchodkovésporenie
sporenie
•• Stravovanie
Stravovanie -- 0,31€/
jedlo
0,31 €/ jedlo
• Príplatky nad rámec Zákonníka práce ( za poobednú
• Príplatky nad rámec Zákonníka práce (za poobednú
zmenu 0,17€/hod. )
zmenu 0,17 €/hod.)
•• Možnosť
pracovných ciest do zahraničia
Možnosť pracovných ciest do zahraničia
(Nemecko, USAa ainé)
iné)
(Nemecko,USA
•• Pravidelné
prehodnoteniemiezd
miezdkaždý
každýrok
rok
Pravidelné prehodnotenie
•• Možnosť
kariérnehorastu
rastu
Možnosť kariérneho
•• Lístky
kultúrne podujaa
podujaa
Lístky na
na kultúrne
•• Odmeny
za zlepšovateľstvo
zlepšovateľstvo
Odmeny za

6
ZAMESTNANIE

Výsledky atlétov z AK Junior Holíč
Rohateck desiatka
Na deň oslobodenia Európy 8.mája
sa v Rohatci uskutočnil už 7.preteky
Grand Prix Záhoria. Za účasti kvalitných bežcov z Moravy pri účasti
111 pretekárov v hlavnej kategórii na
vzdialenosť 10 km sa darilo atlétom z
AK Junior Holíč. V hlavnej kategórii
sa Tomáš Skala umiestnil celkovo na
5.mieste. Jaroslav Topor v kat. nad 65
rokov bol na 3.mieste, Pavol Palkovič
v kat. nad 60 rokov 8.miesto, v kat.
nad 40 rokov sa na 12.mieste umiestnil
Gabriel Čermák. Na polovičnú vzdialenosť 5 km sa v hlavnej kategórii žien
do 35 rokov umiestnila Mária Truissard na 2.mieste a Soňa Gorbatenková
na 13.mieste v kat. žien nad 35 rokov.
V kategórii dorastu sa Pavol Riečický
umiestnil na 2.mieste a Simona Gorba-

tenková na 3.mieste a jej sestra Sofia sa
v kat. junioriek umiestnila na 5.mieste.
Beh o Malanskú Trnku
V Malej Vrbke sa 11.5. uskutočnil
cestný beh z Malej Vrbky do Veľkej Vrbky a späť na vzdialenosť 6,4 km. Bežci Holíča tu potvrdili dobrú bežeckú
formu. Suverénnou víťazkou sa stala
Mária Truissard v kategórii žien do 35
rokov. Tomáš Skala sa medzi mužmi do
40 rokov umiestnil na 3.mieste, v kat.
nad 40 rokov sa na 4.mieste umiestnil
Gabriel Čermák a Alex Gorbatenkov
na 19.mieste. Soňa Gorbatenková sa
v kat.žien nad 35 rokov umiestnila na
10.mieste. V kat. dorastu sa Adrián Duchoslav umiestnil na 2.mieste a Simona
Gorbatenková na 3.mieste, Sofia Gorbatenková sa v kat. junioriek umiestnila na 1.mieste.

Krojové slávnosti
v Borskom Svätom Jure
V sobotu 10.5.2019 sme náš „radošovský kroj“ úspešne prezentovali na
Krojových slávnostiach v Borskom Svätom Jure, na ktoré nás pozval náš rodák
Peter Holúbek. Aj keď počasie nebolo
úplne ideálne, organizátori zabezpečili celodenný program, na ktorom
vystúpili rôzne folklórne súbory. Večer
sa v kultúrnom dome konala krojová
zábava, ktorú usporiadatelia otvorili tradičnou Slovenskou besedou. Do
tanca i na počúvanie hrala cimbálová
muzika Vladimíra Beneše, CM Juránečka. Okrem domácich sa tu prezentovali
nadšenci ľudových tradícií a krojového
odevu z Kútov, Holíča, Borského Mikuláša a samozrejme i my z Radošoviec.

Prezentáciu nášho kroja na menovanej
akcii zorganizovalo Združenie žien Radošoviec a Viesky v rámci udržiavania
priateľských stretnutí rôznych regiónov Záhoria. Všetci zúčastnení krojoví
nadšenci sú aj každoročnými účastníkmi radošovského Krojového plesu.
Aj táto aktivita ukazuje, že regionálne
tradície sú základom šírenia kultúrno-spoločenského dedičstva našich predkov. Veríme, že táto spoločná aktivita
nebola poslednou a prezentácia Radošoviec cez tradičný krojový odev je
jedným z prostriedkov šírenia dobrého
mena našej obce. Náklady na dopravu
na toto podujatie boli hradené z dotácie
z rozpočtu obce Radošovce.

» Roučka

INZERCIA

0905 915 033

Inzerát, ktorý predáva

0905 915 033, 0908 979 377

» red

VIZITKY

0908 979 377

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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údaje o ich predpisovaní a výdaji neboli súčasťou údajov, ktorými disponuje zdravotná poisťovňa. Súčasťou
e-zdravia však už tieto údaje budú a
po hystérii, ktorá zavládla okolo nedostupnosti jedného z mnohých benzodiazepínov sa snáď začnú tieto dáta
zodpovedne vyhodnocovať.
Už dnes však môžeme zodpovedne
povedať, že čosi ako „chronický pacient“ by v prípade benzodizepínov
malo existovať výnimočne. Viaceré
publikácie potvrdzujú, že zvlášť u
starších pacientov sú benzodiazepíny predpisované zvykovo, dlhodobo a zbytočne, resp. neefektívne
– pričom sú pacienti, ktorí dokonca
užívajú kombináciu viacerých benzodiazepínov aj niekoľko rokov. Informácie o tom, že benzodiazepíny vo
vyššom veku majú oveľa vyššie riziko predávkovania a vzniku závislosti sú pri tom roky známe.
„Kauza“ Lexaurin by mala byť preto
poučením. Komercia, ktorá sa pevne usídlila v slovenskej medicíne
a farmácii nie je dobrá a snáď už
nastal čas, kedy ukazovateľom kvality
budú konkrétne medicínske dáta, merateľné výsledky zdravotného stavu
jednotlivca a populácie a nie iba obrat,
zisk či marža.

» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK

Prvého mája doobeda sme nášmu
starostovi Igorovi Petrovčikovi pomáhali
upratovať
košické
Staré Mesto. Natieral som detské ihrisko,
keď sa pri mne zastavili tri dámy. Jedna z
nich bola opatrovateľka, ďalšia lekárka a
bola učiteľka.
Počas nášho rozhovoru boli milé a
priateľské, ale bolo z nich cítiť, že sú hlboko nespokojné. Každou vetou jasne a
presne ukazovali, ako dnes štát a jeho politika zlyhávajú. U nich doma na východe, ale aj inde po celom Slovensku.
Prvá dáma napríklad hovorila, že
ako opatrovateľka chodí každý druhý
týždeň pracovať do Rakúska. Koľko by
potrebovala, aby mohla zostať doma? Odpovedala mi, že sedemsto eur v čistom.
Potom by sa starala o seniorov v Košiciach
a mohla by byť s rodinou každý deň.
Pani lekárka mi hovorila, že v ordináciách chýbajú zdravotné sestry. Z Košíc
aj z celého regiónu odišli preč za ako-tak
slušným príjmom. Na východe kvôli tomu
trpí kvalita starostlivosti o našich pacientov. A ona ako lekárka nevie, čo s tým má
robiť.
Tri dámy, ktoré som stretol, boli hlboko sklamané. Rovnako ako ľudia po
celom Slovensku nedokázali pochopiť, že
štát, ktorý bude pred voľbami opäť hlava-nehlava rozhadzovať peniaze, nevie zaplatiť opatrovateľky ani zdravotné sestry.

Mnohí sa pýtame, prečo sa na Slovensku
cítime ako druhoradí Európania, hoci
reči o sociálnom štáte počúvame od vládnych politikov každý deň.
Skutočný sociálny štát pomáha rodinám s deťmi nielen rok pred voľbami.
Skutočný sociálny štát dokáže seniorom
zabezpečiť opatrovanie a dôstojnú starobu. V skutočnom sociálnom štáte nemusia ľudia čakať na vyšetrenie pred ordináciou od piatej ráno.
S troma dámami sme sarozprávali o
ťažkých témach. Ale necítil som z ich slov
ani zlosť, ani nenávisť. Nechceli, aby im
politici sľubovali všetko možné aj nemožné. Aj ja som presvedčený, že byť najlepšie pripravený pomáhať ľuďom neznamená sľubovať všetko, ale vedieť rozoznať a
riešiť priority. Normálne služby pre mladých aj starších. Aby sa dočkali pomoci
vtedy, keď ju potrebujú. A dôstojné platy,
aby ľudia nemuseli utekať od rodiny do
zahraničia.
Chcem byť voči Vám fér a preto nebudem sľubovať, že urobíme všetko a naraz.
To sa nedá. Ale môžete si byť istí, že zmeníme to, čo ľudí trápi a čo
ich zo Slovenska vyháňa
preč.

» Miroslav Beblavý

predseda strany
SPOLU - Občianska demokracia

SPOLU - občianska demokracia, Koperníkova 47, 82104 Bratislava, IČO: 51313901

Možno si ešte spomíname na nedostupnosť viacerých životne dôležitých liekov pred dvoma – troma
rokmi. Avšak to všetko nebolo nič
oproti tomu, keď zrazu chýbal Lexaurin.
Učebnice farmakológie striktne
uvádzajú, že používanie benzodiazepínov nemá byť dlhodobé. Prísnejší
autori hovoria o týždni až dvoch, súhrny charakteristických vlastností jednotlivých benzodiazepínov o jednom
až troch mesiacoch. Samotný Lexaurin má medzi indikáciami symptomatickú liečbu úzkosti ťažkého stupňa,
subjektívne nezvládnuteľný pocit úzkosti v spojitosti s nespavosťou, stavy
úzkosti a tenzie, agitovanosť a nespavosť. Je možné použiť ho pri funkčných
poškodeniach kardiovaskulárneho,
respiračného, gastrointestinálneho
traktu, či psychogénne podmienenej
bolesti hlavy. Doba trvania liečby
má byť čo najkratšia a nemá byť
dlhšia ako osem až dvanásť týždňov,
vrátane doby potrebnej na postupné
znižovanie dávky. Dĺžka liečby nemá
prekročiť tento časový interval bez
predchádzajúceho prehodnotenia stavu pacienta.
Ako sú tieto limity v praxi dodržiavané a kto ich vlastne kontroluje? Keďže benzodiazepíny nie sú hradené
z verejného zdravotného poistenia,

Čo má robiť skutočne sociálny štát

33-0017

Lexaurin ako indikátor kvality
farmakoterapie na Slovensku

Í(567935/(ĵ,7267,
35,+/66$+1(Ï
BILLA, súčasť skupiny REWE Group, je úspešný potravinový reťazec na medzinárodnej úrovni s predajňami v 6 európskych krajinách.
Našich zákazníkov sa snažíme získať širokým sortimentom, kvalitou poskytovaných služieb a vždy ochotným personálom.

ČERSTVÁ PONUKA PRÁCE
ZÁSTUPCA VEDÚCEHO PREDAJNE
mzda 870 € brutto

POKLADNÍK/PREDAVAČ
mzda od 650 € brutto

HLAVNÝ POKLADNÍK
mzda 750 € brutto

SKLADNÍK
mzda 700 € brutto

(základná zložka 730 € brutto/mesiac + variabilná zložka
do 140 € brutto/mesiac + príplatky za soboty a nedele)

(základná zložka 624 € brutto/mesiac + variabilná zložka
do 126 € brutto/mesiac+ príplatky za soboty a nedele)

6 HQLF D

(základná zložka 624 € brutto/mesiac + variabilná zložka
26 € brutto/mesiac + príplatky za soboty a nedele)

(základná zložka 624 € brutto/mesiac + variabilná zložka
do 76 € brutto/mesiac + príplatky za soboty a nedele)

52-0056

V prípade svojho záujmu pošlite životopis na adresu BILLA, s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, e-mailom na praca@billa.sk alebo sa
informujte telefonicky na čísle 0910 836 603. Na zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a súvisiace nakladanie s údajmi o vás je
potrebný váš súhlas. V životopise preto, prosím, uveďte: „Súhlasím so spracovaním osobných údajov.“ Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať.
Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov na uvedený účel získate na www.billa.sk v časti Kariéra/Pracovné príležitosti.
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Chyba sa málokedy stane len tak, sama od seba

Politici nie, „to oni“!
Médiami rezonuje prieskum, v ktorom mladí ľudia preferujú politickú stranu s nevhodnými názormi
na tragické historické obdobie.
Schválne nepoužívam slovo extrémistická, keďže extrémistické
postoje sa udomácňujú aj u „štandardných“ strán.

Otázkou je, prečo mladých ľudí oslovujú strany, ktoré nič nedokázali, šíria
nenávisť a vyzdvihujú totalitné zriadenia. Politici sa vyhovárajú na médiá
či vzdelávanie. Pritom práve oni majú
možnosť ovplyvňovať verejnú mienku.
Ak by sme denne neboli svedkami nemorálneho, arogantného a devastačného správania moci, médiá by neškandalizovali. Keďže sa to deje, aj mladí to
vnímajú a nedôverujú stranám, ktoré
síce nepreferujú zločinecké ideológie,
ale konajú tak, že je to v rozpore s rozumom. Odmietajú „štandardnosť“, ktorá
nadobudla pejoratívny ráz. Je známe,
že občania sa v časoch krízy utiekajú ku
kadejakým alternatívam. Nepoučia sa,
kým si neoveria, ako sa alternatíva chopí
moci. A toto je kolobeh, ktorý preberajú
mladí.

Sporná legálnosť

Vinou zabetónovaného systému je aj
to, že predstavitelia kontroverzných zo-

skupení môžu pôsobiť v politike napriek
názorom na hranici legálnosti. Keď prejdú zákonnou registráciou, je prirodzené,
že ich cieľom je získavať hlasy a rovnako
sa dá očakávať, že si získajú popularitu.
Prvopočiatkom však je, že strana s problematickými názormi vznikla a pôsobí.
Nemyslím si, že mladí, ktorí v prieskume uprednostnili kontroverzné zoskupenie, sú prívržencami zločineckej
ideológie. Málokedy sa takáto strana
oficiálne hlási k propagácii neľudského
režimu.

Dobrá muška

Avšak reční o problémoch, ktoré vedia osloviť voličov iba z dôvodu, že ich
doterajšie vlády ignorovali. Problémy so
sociálne neprispôsobivými, vnucovanie
nevýhodných pravidiel inými štátmi,
znevýhodňovanie domácich firiem, poľnohospodárov, degradovaná mediálna
kultúra a pod. Hovoria dôrazne a populisticky, keďže nemajú vládnu moc. Volič
rád počúva sľuby a v súčasnej dobe i radikálne riešenia každodenných problémov. Pritom zabudne na to, že keď mali
šancu, nedokázali nič. Vyhovoria sa, že
s nimi nikto nechce spolupracovať, čo
im tiež získa hlasy.

Miesto školy

Škola v tvorení názoru budúcich vo-

Zdroj K2 Learning

Heslo, ktoré sa tiahne celým pokrokovým svetom
ličov ťahá za kratší koniec. Posledné
vlády zničili školy tak, že žiaci nemajú
dôvod vzhliadať k nim. Učebné osnovy sú nastavené na teóriu, abstrakciu a
bezúčelné memorovanie. Nie je priestor
na kritické myslenie, diskusie, hĺbkovú
analýzu a na aktuálne problémy. Škola
nie je pre žiakov autoritou, no nie vinou učiteľov. Totalitným ideológiám sa
na vyučovaní pravidelne venujeme. Na
základnej škole sa nám ako-tak podarí
viesť deti k ich odmietnutiu príležitostnými aktivitami. No po nich deti zabudnú, nie je priestor na systematickú

prácu. Po prechode na strednú školu si
už sami formujú názor, učitelia sú jedine
mentormi, no záverečné presvedčenie
študentov závisí od toho, čo som písal
vyššie: od systému politiky, od jej prezentácie, od fungovania spoločnosti.
Okrem toho v našej krajine sa degradoval význam vzdelávania. Je známe, že
obľúbenosť kontroverzných strán stúpa
s klesajúcim stupňom vzdelania voliča.
Politický kontext teda spôsobil to, že ľudia hľadajú alternatívu. Za každú cenu.
» PhDr. Ján Papuga, PhD.,
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

33-0022

KOALÍCIA Č. 29

Objednávateľ: SPOLU-občianska demokracia, Kopernikova 47, 821 07 BA, IČO: 51313901
Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36 252 417
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0905 915 033, 0908 979 377

SEzel19-20 strana8-

3 7 5
9 2

1

5

3
8

49-0042

Objednávateľ: NÁRODNÁ KOALÍCIA, Račianska 1571/66, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42359741
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OČKOVANIE
zdravie

Nezaočkované dieťa ohrozuje aj ostatné deti

Očkovať deti či radšej nie?
V súčasnosti medzi rodičmi veľmi
často rezonuje otázka či dať zaočkovať svoje deti. Na druhej strane
však narastá výskyt ochorení, najmä osýpok, ktorým je možné predchádzať práve očkovaním. Aj preto
je očkovanie mnohými odborníkmi vnímané ako veľmi dôležité a
žiaduce preventívne opatrenie.

ochorení, ktorým možno predchádzať
očkovaním,“ uviedla Andrea Kalavská s
doplnením, že predbežná informácia o
pripravovanom právnom predpise je už
zverejnená a do jeho prípravy sa môže
zapojiť aj verejnosť. Podľa hlavného hygienika Slovenskej republiky Jána Mikasa dochádza k tomu, že priaznivá epidemiologická situácia týkajúca sa výskytu
infekčných ochorení ovplyvniteľných
očkovaním na Slovensku viedla verejnosť v ostatných rokoch k domnienke,
že ak sa ochorenie u nás nevyskytuje, je
očkovanie proti nemu zbytočné. „Avšak
pri súčasnom pohybe obyvateľov medzi
krajinami, či už za prácou, alebo cestovaním, nie je zavlečenie akéhokoľvek
infekčného ochorenia na Slovensko vylúčené. Príkladom sú epidémie osýpok
v roku 2018 a 2019 na východnom Slovensku. Preto nemožno spochybňovať
dôležitosť pravidelného povinného očkovania,“ doplnil.

Aby sa zachovala ochrana a zdravie
detí, navrhujú Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) v
spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR),
aby bolo do predškolského zariadenia
prijaté iba zaočkované dieťa. Dôvodia
tým, že kolektívne zariadenie vytvára
podmienky, ktoré uľahčujú zavlečenie
a šírenie nákazy. Neočkované deti v kolektíve môžu byť potom prameňom pôvodcu nákazy aj pre deti, ktoré nemôžu
byť očkované pre kontraindikáciu alebo
sú neimúnne pre neschopnosť organizmu vytvoriť si protilátky.
Kolektívna imunita

Chcú zaviesť povinné očkovanie

V súčasnosti môže byť do predškolského zariadenia prijaté aj dieťa, ktoré
neabsolvovalo povinné očkovanie. „V
pripravovanej novele zákona o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia navrhujeme zabezpečiť povinnosť, aby do
predškolského zariadenia bolo prijaté
len dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému
pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu veku dieťaťa podľa očkovacieho
kalendára, alebo má potvrdenie od
ošetrujúceho lekára, že je proti nákaze
imúnne alebo nemôže byť očkované
pre trvalú kontraindikáciu,“ povedala
ministerka zdravotníctva SR Andrea
Kalavská. Zdôraznila, že ona i epidemiológovia si uvedomujú, že uvedená
téma je pre rodičov mimoriadne citlivou
témou. Aj z tohto dôvodu MZ SR spolu
s ÚVZ SR pristúpili k rozhodnutiu zrušiť
sankcie za nepodrobenie sa povinnému
očkovaniu. „Vysielame tým jasný signál, že cieľom povinného očkovania nie
je vyberanie pokút za jeho odmietanie,
ale prevencia závažných infekčných

ilustračné foto

je dôležitá pre všetkých

Pri aktuálnych zdravotných hrozbách ako sú napríklad práve spomínané osýpky, odborníci zdôrazňujú
nevyhnutnosť zabezpečiť kolektívnu
imunitu pred infekčnými ochoreniami.
„Dostatočná úroveň zaočkovanosti detí
a zachovanie kolektívnej imunity populácie nám zabezpečí ochranu pre všetkých ľudí. Z tohto dôvodu je potrebné
realizovať aj zmeny v oblasti prijímania
detí do predškolského zariadenia na
základe ich očkovacieho statusu. Obmedzenia pre prijímanie neočkovaných
detí do materských škôlok zaviedla napríklad už Česká republika, Litva ako aj
Francúzsko,“ vysvetlil hlavný hygienik.
Povinnosť očkovania pred nástupom
do predškolského zariadenia podporuje aj Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť. „V súčasnosti
deti, ktoré rodičia odmietli dať očkovať,
zneužívajú kolektívnu ochranu, ktorú
tvoria očkované deti, čo je neetické. Neočkované deti ohrozujú deti, ktoré si aj
napriek očkovaniu nevytvorili ochrannú hladinu protilátok. To môže byť z

zdroj whitesession pixabay

ilustračné foto

zdroj FeeLoona pixabay

dôvodu, že očkované dieťa má oslabený vo všetkých kontrolovaných ročníkoch
imunitný systém, alebo má chronické narodenia. Úrad verejného zdravotnícochorenie. Ďalej ohrozujú aj deti, kto- tva SR však na krajskej úrovni eviduje
ré z vážnych zdravotných dôvodov nemôžu byť očkované, ako sú napríklad
deti po transplantácii, s onkologickým
ochorením a podobne. Rovnako podporujeme zrušenie pokút za odmiet- - v 3. mesiaci života záškrt, tetanus,
nutie povinného očkovania, pretože čierny kašeľ, vírusová hepatitída B,
zaplatenie pokuty dieťa pred nákazou invazívne hemofilové nákazy, detská
obrna, pneumokokové invazívne ochonechráni. Rodičia si musia uvedomiť,
že osobná sloboda sa v prípade pre- renia, I. dávka (základné očkovanie)
vencie prenosných chorôb končí pri - v 5. mesiaci života II. dávka (základslobode druhého dieťaťa, ktorého môže né očkovanie)
neočkované dieťa nakaziť,“ hovorí pre- - v 11. mesiaci života III. dávka (zákzidentka Slovenskej epidemiologickej ladné očkovanie)
a vakcinologickej spoločnosti Zuzana - od 15. mesiaca, najneskôr do 18. mesiaca života osýpky, mumps, ružienka
Krištúfková.
(MMR) základné očkovanie
- v 6. roku života záškrt, tetanus, čierRodičia odmietajú najmä
ny kašeľ, detská obrna (preočkovanie)
očkovanie MMR vakcínou
- v 11. roku života osýpky, mumps, ruNajviac rodičov odmieta očkovanie
žienka (MMR) (preočkovanie)
prvou dávkou vakcíny proti osýpkam,
- v 13. roku života záškrt, tetanus, čiermumpsu a ružienke, čiže MMR vakcíny kašeľ, detská obrna (preočkovanie)
nou pričom ide v priemere o 1 700 odmietnutých očkovaní každý rok. Ďalej
je to odmietanie očkovania proti pneu- zaočkovanosť detskej populácie za pomokokovým invazívnym ochoreniam, a sledný rok pod 95%, teda pod hranicou
to v priemere 1 200 odmietnutých očko- potrebnou na dosiahnutie kolektívnej
vaní ročne a očkovanie hexavalentnou ochrany populácie a to v rámci základvakcínou odmieta každý rok v priemere ného očkovania proti MMR v 15. - 18.
1 100 rodičov. Počet rodičov odmietajú- mesiaci života v ročníku narodenia 2016
cich očkovanie sa pohybuje ročne pri- v troch krajoch a v ročníku narodenia
bližne na tej istej úrovni pri všetkých 2015 v dvoch krajoch. Nižšia ako 95 %
druhoch očkovania. Na Slovensku sa zaočkovanosť bola pritom zistená vo
pritom povinne očkuje proti desiatim viacerých okresoch.
infekčným ochoreniam.
Informácie poskytol Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky a
Úroveň zaočkovanosti pod 95%
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
Celoslovenské výsledky zaočkovanosti v rámci pravidelného povinného
republiky
očkovania detí prekročili hranicu 95 %
Stranu pripravila Renáta Kopáčová
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KANDIDÁTI OĽANO
DO EURÓPSKEHO
PARLAMENTU
IGOR MATOVIČ

MICHAL ŠIPOŠ

Predstavujem Vám 13 výborných kandidátov na našej
kandidátke. Ja som sa rozhodol voliť Petra Polláka (č.
3) a prosím aj Vás, ktorí mi dôverujete o krúžok pre
neho. Doba je mimoriadne vážna a chcem aj týmto
gestom dokázať celej Európe, že Slovensko je odvážna
krajina a pred fašistami hlavu neskloní. Áno, Peťo je
Róm, ale zároveň Človek hodný našej dôvery. Ďakujem.

Aj naše regióny sa môžu úspešne rozvíjať, aby boli lepším
miestom pre život. Aby sme to dosiahli, európske peniaze
sa musia používať na rozumné projekty, z ktorých budú
mať úžitok obyčajní ľudia a nie oligarchovia.

poslanec NR SR | Trnava | 46 rokov

občiansky aktivista proti hazardu
Stará Ľubovňa | 37 rokov

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. Veľmi si
vážim dôveru Igora a celého hnutia OĽANO. Budem
Vaším hlasom.

Ak zlepšíme podnikateľské prostredie, ľudia budú mať
šancu na lepšie platy. Pri tvorbe európskej legislatívy
nesmieme zabúdať ani na kresťanské hodnoty, na
ktorých stojí naša civilizácia.

DOMINIK DRDUL

EVA HORVÁTHOVÁ

vysokoškolský pedagóg | Levoča | 46 rokov

starostka | Chmeľnica | 57 rokov

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

lekárka | Bratislava | 44 rokov

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

Chcem sa pričiniť o lepšie Slovensko a lepšiu Európu
pre každého. Mojim cieľom je, aby v Európskom
parlamente znel náš hlas aj pri témach práv
marginalizovaných skupín.

MILAN POTOCKÝ

LUCIA GREŠKOVITSOVÁ

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

Aj tí najzraniteľnejší majú právo na dôstojné životné
podmienky a plnohodnotné začlenenie do spoločnosti.
Kľúčovým je rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu
či rovnosť príležitostí na trhu práce.

IGOR DUŠENKA

DUŠAN ŠÁNDOR

Výhody členstva v EÚ sú nespochybniteľné. Chcem
zachovať a posilniť to, čo v Európskej únii funguje a
nestrácať čas tým, čo dokážu národné štáty lepšie a
efektívnejšie zvládnuť sami.

Sme je krajina, tvorivých, pracovitých a usilovných ľudí,
ktorá má čo ponúknuť Európe a svetu. Spolu vytvoríme
podmienky, aby sme sa dokázali ešte lepšie presadiť v
silnej konkurencii.

LUCIA RENNEROVÁ

PAVOL JUSKO

novinár a občiansky aktivista
Michalovce | 43 rokov

asistentka poslanca NR SR | Košice | 29 rokov

právnik | Bardejov | 31 rokov

poradca pre výskum a inovácie | Pezinok | 47 rokov

tlmočníčka v európskych inštitúciách
Košice | 55 rokov

vysokoškolský pedagóg | Bratislava | 55 rokov
Verím v ekonomicky prosperujúce, sociálne, spravodlivé
a sebavedomé Slovensko, ktoré sa v EÚ nestratí.
Garanciou dôstojného postavenia našej vlasti je však aj
ochrana tradícií a hodnôt.

EÚ nám poskytuje mier, bezpečnosť, ale aj finančnú
podporu na rozvoj a vyrovnávanie rozdielov. Preto
budem mať vždy na zreteli záujmy obyvateľov svojej
krajiny a regiónov.

EVA IVANOVOVÁ

MATÚŠ BYSTRIANSKY

Chcem, aby sa európske rozvojové fondy využívali
na správne veci. Na projekty a investície, ktoré nám,
ľuďom na Slovensku, prinesú rozvoj, prosperitu a viac
lepšie platených pracovných miest.

Aj v európskych centrálach musí zaznieť hlas
protikorupčného hnutia, ktorým je OĽANO od svojho
vzniku. Máme jasnú víziu, výborný program a reálne ciele
pre lepší život všetkých ľudí.

ekonómka | Prievidza | 39 rokov

obycajniludia.sk

www.
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25. mája na hlasovacom lístku môžete dať
svoj krúžok až 2 kandidátom!

mediálny poradca | Dolná Strehová | 24 rokov
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SLUŽBY
Môžete si vybrať
asi zo 100 druhov
pomníkov

Skalica, ul. Horská

0902 624 774 • 034/664 87 86

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

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR
Príďte sa presvedčiť

41-0011

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

41-0039

NAŠA FIRMA MÁ 28 ROKOV

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

Pozrite na facebook: KAMENÁRSTVO KAMAX PILÁT

50% ZĽAVY

AKCIA: ŠPECIÁLNE ZĽAVYY
NA EXKLUZÍVNE MATERIÁLY
Á

• výber z 300 nápisných tabúl • 5-ročná záruka

1-hrob od 1140 € • 2-hrob od 1440 €
Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

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

ZADARMO:

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

NOVÉ TVARY
POMNÍKOV
2019

KAMAX PILÁT

0908 742 287

KAMENÁRSTVO - POLÁK - SENICA

NAJVÄČŠÍ výber
vystavených pomníkov

ZĽAVY
PRE SENIOROV

Príďte sa presvedčiť!

MÁJ – JÚN

ZĽAVY
%
AŽ DO -35

OTV.: Pon - Pia: 09.00 - 16.00 h

0903 792 674
www.kamex.sk

ZADARMO:

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

Hurbanova 2942, Senica

GARÁŽOVÉ BRÁNY A

Ak nemôžete prísť, radi Vás navštívime.

VJAZDOVÁ TECHNIKA

16-0001

AKCIA NA ROK 2019

www.kamenarstvo-bocan.sk

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

20 rokov na trhu!

63-0011

41-0021

ZAVOLAJTE NÁM, UROBÍME VÁM NAJLEPŠIU CENU

41-0044

1-HROB 500 € | 2-HROB 700 €

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

Imitácie dreva v nástreku

PLASTOVÉ OKNÁ

- koniec zlúpaným fóliám

A ZIMNÉ ZÁHRADY

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

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

370 €

správny pomer kvality a ceny od roku 1998

63-0023

480 €
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Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou
41-0017

320 €

