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SENICKO-SKALICKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 31 000 domácností

Chcem byť požiarnikom

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

63-0100

0907 211 797

ČISTENIE

KANALIZÁCIE

MURÁRSKE
A OBKLADAČSKÉ
PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
0903 607 781

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

NEMECKÝ
PROFIL

41-0021

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

GARÁŽOVÉ BRÁNY A
Kátovská 33, Holíč
0907 724 254
www.ter-co.sk

VJAZDOVÁ TECHNIKA
Imitácie dreva v nástreku

ZĽAVA

-40%

- koniec zlúpaným fóliám

AKCIA

SIEŤKY
ZDARMA!!!

správny pomer kvality a ceny od roku 1998
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63-0023

0905 478 303
Vally 9, Skalica
www.bomont.sk
41-0040

Vchodové dvere
Plastové okná
Parapety, PVC, AL
Sieťky, žalúzie, rolety
Montáž, demontáž,
murárske práce

94-0091-1

predaj - montáž - servis
Predajňa: Nádražná ul., Malacky

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

63-0008

0918 645 802
0907 784 324

41-0015

PALIVOVÉHO
DREVA

Najlepší výber KOTLOV

KRTKOVANIE

Murárske práce
0904 259 971

VÝROBA
A PREDAJ

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

16-0010

Vysielali sa v čase, v ktorom sa
dnes vysielajú pornopríbehy o manželských neverách, trojuhoľníkoch,
bitkách a hádkach, súdnych sporoch
medzi kedysi sa milujúcimi a teraz
zas nenávidiacimi sa a iné oplzlosti.
Lebo národu treba dať „hry“. Keď už
na ten chlieb až tak nemá. Treba ho
zahltiť animálnou (ne)zmyselnosťou,
pudovosťou, chtíčom a sexom, to vždy
zaberalo, keď bolo treba odpútať pozornosť. Aj za socializmu vo vypätých
chvíľach išla v jedinej televízii Angelika. Aby tí jednoduchšie mysliaci dumali nad jej krivkami a nie nad svojou
slobodou a osudom demokracie.
V našom verejnom živote prevláda pudová a bez obáv povedzme,
že zvrhlá animálnosť. Tak na strane
ponuky, ako aj dopytu. Pritom z nás
mnohých okázalá „čistota“ priam tečie prúdom, máme ju na fasádach domov, na naleštených karosériách áut a
na kozmetických maskách. Veď kto by

nechcel byť za slušného a pekného?
Ak už to nedotiahne na „za bohatého“?
Mnohí naši politici chcú hasiť ako
ten dráčik Soptík. Málokto žiaľ však
zreteľne vidí, že tak, ako ten dráčik,
snažia sa nám vsugerovať, že chcú
hasiť, čo hasiť treba, no pritom celkom
bez okolkov zamlčia to podstatné, že
horí ten oheň, ktorý založili práve oni
sami vo farbách politických strán a
názorov, ktorými už v minulosti prešli
ako bohato vybavenou prekážkovou
dráhou na ceste k vlastnému profitu.
Urobia si tlačovku, oznámia nám,
kto bude premiér a kto minister financií a vysmejú sa nám do očí. Dráčikovia nastúpili. Ale, zdá sa, že predsa
nie je automaticky povinné, aby sa
stalo to, čo sa im zachcelo. To však je
na vás, milí čitatelia a voliči. Slovami
klasika filmu - „tento spôsob leta zdá sa mi mierne
nešťastný.“
Hm, iba mierne?
Všetko dobré vám!

63-0061

Určite si ešte viacerí z vás pamätajú na milé animované rozprávky o
dráčikovi Soptíkovi, ktorý síce ako
správny dráčik, chrliaci oheň, všetko zapaľoval, no predsa chcel byť
požiarnikom.
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Osvojenie alebo aj adopcia (dve slová rovnakého významu) je trvalý
zväzok, ktorým sa vytvorí obdobný
vzťah, aký je medzi biologickými rodičmi a ich deťmi.
Osvojenie je prijatie cudzieho dieťaťa
za svoje vlastné, a taktiež prijatie cudzieho / cudzích ľudí za svojich vlastných rodičov. Osvojením vzniká medzi dieťaťom,
resp. osvojencom a osvojiteľom rovnaký
vzťah, aký je medzi dieťaťom a rodičom
a medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa vzniká príbuzenský vzťah. Na rozdiel od príbuzenského vzťahu, ktorý má
svoj základ v biologickom zväzku rodičov
a dieťaťa, v prípade osvojenia daný vzťah
vzniká umelo, a to súdnym rozhodnutím.
Z uvedeného vyplýva, že dieťa sa včleňuje do rodiny osvojiteľa a jeho vzťahy
s biologickou rodinou zanikajú. Keďže
osvojenie výrazne zasahuje do právneho
postavenia nielen osvojovaného dieťaťa ale i jeho rodičov a osvojiteľa, zákon
stanovuje podmienky, ktoré musia byť
v procese osvojovania dodržané. Predpoklady osvojenia musí spĺňať tak osvojenec, ako i osvojiteľ.
O osvojení dieťaťa rozhoduje súd,
a to na návrh osvojiteľa. Osvojiť možno
iba maloleté dieťa, ktorým v zmysle Občianskeho zákonníka je dieťa od narodenia do dovŕšenia 18. roku veku, pričom
osvojenie musí byť v záujme dieťaťa. Na
Slovensku je povolené aj osvojenie individuálne, teda osvojiť si dieťa môže, aj
keď sa to deje výnimočne, osamelá oso-

ba. Osamelá osoba je definovaná ako
osoba, ktorá nežije v manželskom zväzku t. j. osoba, ktorá je slobodná, rozvedená alebo ovdovená. Medzi osvojencom
a osvojiteľom musí byť primeraný vekový
rozdiel. Zákon neurčuje presné vekové
rozhranie, ale túto otázku necháva na
posúdení súdu. Osvojiteľom môže byť iba
fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na
právne úkony v plnom rozsahu. Takáto
osoba musí byť zapísaná v zozname čakateľov o osvojenie. Na účely osvojenia
sa posudzuje aj zdravotný stav osvojenca a osvojiteľa. Maloleté dieťa musí byť
ešte pred rozhodnutím súdu o osvojení
v predosvojiteľskej starostlivosti, ktorej
náklady znáša budúci osvojiteľ. Účelom
predosvojiteľskej starostlivosti je vytvoriť predpoklady, aby si dieťa a osvojiteľ
vybudovali citové väzby a prežívali spolu
každodenný život s radosťami i problémami. Predosvojiteľská starostlivosť je
povinnou podmienkou osvojenia, inak
osvojenie nenastane. Osvojením nadobúda osvojiteľ právne postavenie rodiča
a maloleté dieťa, resp. osvojenec postavenie dieťaťa osvojiteľa. Celý proces osvojenia musí byť riadený v zmysle zásady
najlepšieho záujmu dieťaťa.

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

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

41-0011

redakcia:

Osvojenie dieťaťa

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

63-0005

SENICKO-SKALICKO

INZERCIA

0908 979 377

Senica
Borský Mikuláš
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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

Stredné Slovensko
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žalúzie · siete · rolety
· roletky · okná · dvere
· zasklenie balkónov
· zimné záhrady
ZAMERANIE · MONTÁŽ
· OPRAVY

NOVINKA
UVÁDZACIA
CENA

29 ROKOV PRAX
5 ROKOV ZÁRUKA

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

CENA 70 €
Tel.: 0904 267 926
www.renovaciavani.sk

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

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

LETNÁ 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

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

RENOVÁCIA
VANÍ

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

okna@hotel-san.sk
holic@abc-okna.sk

tel.: 034/668 33 87 kl. 66, 0903 761 642
0948 344 401, 0911 761 642

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)
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41-0009

západné Slovensko

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

41-0007

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

52-0111

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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ZA ŽIVOT / SLUŽBY

Staré a nové

1,38€

za 1 kg

Pri odbere nad 100 ks je cena za 1 kg/1,34 Eur vrátane DPH
SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ OKNÁ

FIRMA KIPA ∙ SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955

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

A ZIMNÉ ZÁHRADY

CELKOVÉ CENY

320 €

370 €

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

480 €

VSTAVANÉ
SKRINE

» Mária Raučinová, Fórum života

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

vrátane
DPH.

01-0032 TT13

živé brojlerové
kurèatá
Cena

ZĽAVA -30%

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

VÝPREDAJ
SKLADOVÝCH
ZÁSOB
OBKLADY
DLAŽBA

od 2
/m
3,30 €

od 3 €/m

2

ZRUBOVÝ PROFIL,
SAUNOVÝ PROFIL, PALUBOVKA,
DREVENÉ LIŠTY...

MIREX Holíč

SE19-29 strana -

Vstavané skrine Ondrúš

www.mirex.sk

0910 933 663, 034 668 3064

3

63-0007

0905 915 033

odpredá dòa 26. 7. 2019 tj. v piatok
v èase od 7:00 do 13:00 hod.

63-0118

INZERCIA

919 51, tel.: 0902 956 512

41-0072

Priznám sa, riadne som sa pri tom narobila. Cítila som to na krížoch. Zaiste,
sú na to dnes platené vypratávacie služby. No predsa, triedenie starých vecí má
aj svoje čaro. A nikto nemôže nahradiť
osobné rozhodnutia na základe spomienok.
Sú to chvíle radostné aj bolestné. Čím
dlhšie to trvá, teda čím dôkladnejšie
treba zredukovať množstvo vecí, tým sú
úvahy náročnejšie.
Za dvadsať, tridsať či päťdesiat rokov
sa toho v byte hodne nazbiera. Každý
predmet, kus nábytku je naviazaný na
určité životné obdobie, na konkrétne
osoby, na situáciu, ktorá sa okamžite
vybaví v mysli. Veci sa tak stávajú symbolmi vzťahov, činností, svedkami rastu,
vývoja človeka. Tichými sprievodcami
životom. Cez veci sa vraciame do minulosti a otvoríme aj spomienky dávno
zabudnuté. Je to v istom zmysle osobná
spoveď, ako aj výpoveď o tom, čo pretrvá
a čo rýchlo stráca na význame. A my sme
toho sudcami aj aktérmi.
Hovorí sa, že na prežitie v skutočnosti
nepotrebujeme veľa vecí, že sme zahltení
výrobkami a že si v mene túžby „mať“
zapĺňame planétu haraburdím. Nasledujúce generácie budú tento prebytok
musieť rázne riešiť. Odpady sa už dnes

a.s. Špačince

hromadia a zaplavujú naše životné prostredie. Zamestnávajú celý jeden vedný
odbor, ba aj niekoľko súčasne. Aj tieto
myšlienky sprevádzajú triedenie osobných vecí. Kto ďalší po nás nadobudne
ten istý citový vzťah k určitému predmetu? Jednotlivé situácie v živote sú natoľko
originálne, že sa nikdy nezopakujú. Podržanie veci znamená skôr nutkavú potrebu zastaviť čas a vrátiť istých ľudí do
našej osobnej histórie. Nie je jednoduché
odtrhnúť sa od vzťahu, najmä ak dotyčná
osoba odišla od nás náhle, ak bola zvlášť
milovaná, ak nám spôsobila mimoriadne obohatenie.
A tak prenášame svoje spomienky
z bytu do bytu, zo skrine do skrine. Z
domácnosti do pivnice. Pomaly vyprcháva bolesť i radosť. Všetko sa v pamäti
premiešava, stláča a vytláča a do mysle
sa zakomponováva akýsi extrakt. Niečo ako duchovný elixír, ktorý zanechá
„chuť“ nášho života. Ako film, z ktorého
už nie sú dôležité jednotlivé scény, ale
celkovo zostavený scenár. Ako maliarske
dielo, v ktorom už nevystupujú do popredia konkrétne čiary, ale dojem z celku.
No bez tých detailností, by dielo nemalo
svoj výraz.
Triedenie starých vecí je vždy aj
skúškou schopnosti „transformovať“
hmotné veci do nehmotnej skutočnosti,
do duchovného sveta, v ktorom už niet
merateľného priestoru, kde sa všetko
zmestí, no nie všetko dáva nový zmysel.

16-0195

V poslednom období sa v našej rodine
pritrafilo vypratávať niekoľko bytov.
Či už po zomrelom príbuznom alebo
pred plánovanou rekonštrukciou.
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03 BYTY / predaj
R03_BYTY_PREDAJ
» Predám 2-izb byt v Malackách na sídlisku Juh,
posch. 1/8, 52 m2, + pivnica, nová fasáda (zateplená bytovka). V blízkosti
obchody, škôlka, pošta,
zdravotné stredisko. Cena
75.000 €, k dispozícii ihneď, s možnosťou vybavenia hypotekárneho úveru.
Tel. 0948091425
04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM
» Prenajmem 3-izbový zariadený byt na sídl. Lúčky
v Skalici.Cena dohodou.Tel.
0903959319
» Prenajmem izbu v rodinnom dome v Skalici.Tel.
0904449477
» Prenajmem alebo predám 1izbový byt v Skalici, novo zateplený.Tel.
0908845614
» Dám do prenájmu izbu v
rodinnom dome v Skalici,
je zariadená + internet.Tel.
0908648471

zákaz predajcovi, žiadať a prijať plnenie
(preddavky, poplatky) od spotrebiteľa
za predaný výrobok alebo poskytnutú
službu počas akcie a pred uplynutím
lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Dôvody, pre ktoré by sa spotrebiteľ
nemal zúčastňovať akcií:
Spotrebiteľ si musí uvedomiť, že telefonáty majú jediný zámer dostať spotrebiteľa na akciu s cieľom tovar zakúpiť
alebo aspoň objednať. Musí dôkladne
zvažovať znášanie hrozby nesprávnych
rozhodnutí a dôsledkov z uzatvorených
zmlúv. Musí byť ostražitý pri nákupnom rozhodnutí, aby nebol vystavený
nedostatočnému porozumeniu podmienok. Spotrebiteľ sa môže cítiť pod
psychologickým tlakom alebo môže
byť voči nemu využitý moment prekvapenia. Spotrebiteľ môže byť negatívnym spôsobom ovplyvňovaný v záujme
vyvolania zdania, že je mu ponúkaná
výnimočná príležitosť na kúpu.
Zákon zaviedol osobitnú ochranu
pri zmluvách uzavretých na predajných a prezentačných akciách, kedy sa
na akúkoľvek na akcii uzavretú zmluvu
hľadí, ako keby nikdy nevznikla ak organizátor alebo predávajúci neoznámi
uskutočnenie akcie SOI, ústredný inšpektorát SOI oznámenie nezverejní,
organizátor alebo predávajúci uskutoční akciu v rozpore s oznámením, na
akcii sú predávané tovary alebo poskytované služby v rozpore s oznámením.

» Zdroj: SOI

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

TATRANSKÝ PROFIL, dlážkovica,
plotové dosky, OSB dosky, lišty, hranolky,
zrubový profil, hoblované dosky, KV hranoly,
dvere, plávajúce podlahy, vstavané skrine
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9
0

» Holíč, sklad:
034/668 2082
0908 709 639
» Skalica:
034/662 8352
0908 032 982
» Senica, sklad:
OSB dosky
0908 110 549 www.stolarskepotreby.com

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE
Work

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

0944 716 337

work.byvanie@gmail.com

0905 915 033

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
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.
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41-0096

02 AUTO-MOTO / iné
R02_AUTO_MOTO_INE
» Kúpim havarované alebo motoricky poškodené auto, motocykel.Tel.
0905218938
» ČZ 175, JAWA 250, 350, PIONIER, STADION, MUSTANG,
SIMSON, Kúpim tieto motorky.Tel. 0915215406
» Predám moped Korado
typ 216, r.v. 1995, najazdené
asi 4000 km. Treba vidieť.
Cena 300 €, možná dohoda, Holíč.Tel. 0904327076
» Predám veterán CZ 175,
r.v. 1969.Tel. 0905562774

V snahe obchádzať zákon o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku alebo
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
predajcovia telefonicky lákajú spotrebiteľov na akcie s pôsobivým pomenovaním „zdravotné semináre,
dni zdravia, prednášky o zdravom
životnom štýle, informačné kampane pri zavádzaní nových produktov,
gastronomický festival, ochutnávka
zdravých výrobkov“...
Predajcovia na takto označených
stretnutiach často zlosovaním výhier
manipulujú rozhodovanie spotrebiteľov s cieľom uzavrieť čo najviac zmlúv.
Čo by mal spotrebiteľ vedieť:
Povinnosťou predajcu je, v úvode
telefonického hovoru sa riadne identifikovať a oznámiť svoj obchodný zámer.
Spotrebiteľ určuje, či telefonický hovor
s obchodným zámerom ukončí, s dôrazným požiadaním, aby nebol s podobnými ponukami naďalej kontaktovaný, alebo či bude v telefonovaní ďalej
pokračovať.
Povinnosťou predajcu je spotrebiteľovi predložiť formulár na odstúpenie
od zmluvy pre prípad uplatňovania práva na odstúpenie od zmluvy. Tiež musí
zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru u spotrebiteľa (po odstúpení od zmluvy), ak
bol tovar zakúpený na akcii a bol dodaný spotrebiteľovi domov. Zákon ukladá

41-0010

01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ
» Predám Lancia lybra
1.9TDI na náhradne diely,
bez STK.Tel. 0903750249
» Predám Peugeot 308, 1,6
HDI, 82 kw, r.v. 2008, dobrý stav, cena dohodou.Tel.
0907688309

Pozor na telefonické pozvánky

63-0017

Občianska
riadková
inzercia
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WW diéta

ODBORNÍK NA VÝŽIVU
Konzultácia s výživovou
špecialistkou

teraz len za 7,90 € pre DVE OSOBY
Trápia Vás zdravotné problémy s obezitou?
(zvýšený tlak, cholesterol, krvný cukor, bolesti kľbov)
Máte tráviace ťažkosti? Neviete prečo nechudnete?
Chudnete pomaly a vracia sa Vám hmotnosť?

Poliklinika Senica / 0948 773 180

senica@invia.eu • 0911 10 22 44

32-0045-7

ťažšie ako zjesť 5 koláčikov.
Všetko je možné sledovať na internetovej stránke alebo v aplikácii telefóne. Body určené na deň, už spotrebované body, body určené na celý víkend.
Jedlo sa zadáva manuálne, alebo stačí
oskenovať kód z obalu potraviny. Jesť sa
môže prakticky kedykoľvek a čokoľvek,
ale nemožno presiahnuť denné pridelené body. Fotka jedla pripomenie, že ho
treba zarátať. Na internetovej stránke je
veľa nápadov na jedlo a cvičenia. V ponuke sú tisíce receptov, z ktorých každý
má hodnotu v bodoch. Ak pripravujete
jedlo, ktoré nie je uvedené v databáze,
môžete vypočítať body podľa zložiek,
v databáze je vyše 255 000 potravín.
Celý systém je motivačný. Je nastavený tak, aby povzbudzoval pri chudnutí, viedol k výsledkom, učí k neprejedaniu sa, opiera sa aj o psychologickú
pomoc, ktorá je pri liečbe obezity často
nevyhnutná.
Rady sú online cez mobilnú aplikáciu alebo internetovej stránke, alebo aj
v kombinácii s vedením po telefóne.
Poplatok za zapojenie
je symbolický. Takže ten,
kto je zdatný v angličtine, ochotný pre seba niečo urobiť, môže sa hneď
prihlásiť.

39-0 TT27

Strážcovia hmotnosti - Weight Watchers je vedenie k štíhlosti prostredníctvom mobilných aplikácií a internetovej komunikácie.
Stravovací režim spojil prvky zdravej
výživy, motiváciu a to všetko z pohodlia domova. Skratka WW je v súčasnosti
komerčne najúspešnejšou diétou. Celosvetovo je v programe zapojených 4
a pol milióna účastníkov. Očakávaný
pokles hmotnosti je 0,5 – 1 kg za týždeň. Diéta podporuje konzumáciu
ovocia, zeleniny, nízkotučných výrobkov, málo cukru a nezdravých
tukov.
Program vychádza zo systému bodov
SmartPoints, ktoré sú pridelené každému jedlu a nápoju na základe ich výživových hodnôt – obsahu kalórií, cukrov,
saturovaných tukov a bielkovín. Každý
účastník má určený počet bodov na deň
a na týždeň. Body sú stanovené podľa
cieľa, ktorý chce dosiahnuť, podľa fyzickej konštitúcie, veku a aktivity. Body si
každý môže využiť v podstate ako chce,
ale musí s nimi rozumne hospodáriť tak,
aby si ich rozvrhol na celý deň, na celý
týždeň. Prínosom je viac ako 200 potravín, ktoré majú bodové ohodnotenie 0
a teda ich príjem nie je potrebné vôbec
započítavať. Patria sem napríklad vajíčka, kuracie a morčacie prsia bez kože,
losos, zelenina, ovocie. Tieto potraviny
pomáhajú položiť základ pre zdravšie
stravovanie a je pri ich nízke riziko prejedania. Veď zjesť 5 porcií lososa je oveľa

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Frézovanie

CIA
R
E
Z
IN
377

komínov

0908

979

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

ZĽAVAEZ

www.izolaciapurpenou.sk

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

15-0004
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ŠKOLA / BÝVANIE

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

30EU0R

OD

OD

2100

34EU5R

1200

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

21EU0R

AKCIA

2,5 kw – cena 750 EUR s DPH
3,5 kw – cena 840 EUR s DPH

0905 963 819

00-0000

OD

900

20EU2R

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

POSLEDNÉ
2 TÝŽDNE
A
M XIMÁLNYCH
ZLIAV

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

63-0003

KLIMATIZÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

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

3x

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

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

OD

1500

• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera
(noviny, časopisy, letáky)

63-0040

-61%

Odťahová služba zadarmo

7 3

39R
4EU

S 2
4
3
1
9
U

15R
5EU

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

D3

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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Nie vodítko, ale vôdzka. Slovenčina naša U
Nie vyprosťovací, ale vyslobodzovací.
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59-0215

10 ZÁHRADA AA ZVERINEC
ZVERINEC
R10_ZAHRADA
» Predám malé šteniatka
za symbolickú cenu.Tel.
0907276042
» Predám králikov.Tel.
0902424426
» Predám HUSI živé aj
očistené.
Kopčany.Tel.
0903572514
» Darujem mačiatka.Tel.
0903414309
» Darujem mačiatka. Krásne, odčervené, s hygienickými návykmi. Odber v
Holíči.Tel. 0904400362
» Predám pšenicu, jačmeň,
cena za metrák 14€ . Unín.
Tel. 0948509556
» Predám marhule na
jedlo, aj zaváranie, aj kvas
za 1€ a džem 315ml za 2,50
€.Tel. 0907780472
» Predám tohtoročné seno
v malých kockatých balíkoch, cena 2€/ kus po dohode môžem doviezť.Tel.
0907704948
» Predám hrozno - FRANOVKA,RUL.BIELE, RIZLING
VLAŠSKÝ.Tel. 0904580780
» Predám kvas marhule.
Tel. 0904287465

AKCIA

zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

vrátane
montáže

09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST
» Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú linku, rôzne.Tel. 0919176233

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

16-0002

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
» Predám vchodové dvere
z masívu, plné ľavé 100 x
205, zárubne, obloženie,
150 €.Tel. 0904287465

M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

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

2400

07 REALITY / iné
R07_REALITY_INE
» Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt 35 km od Bratislavy.Tel. 0903765606
» Prenajmem zrekonštruovanú garáž s pivnicou v
Skalici (elektrina 240V).Tel.
0902175048

ich dôsledkom. Okrem toho, máloktoré
inštitucionalizované vzdelávanie, ktoré stretávame v celom živote, je populárne. Je niekto vrcholne nadšený, keď
sa musí učiť na vodičský preukaz? I keď
má v tomto prípade silnú motiváciu? Aj
tam musí písať, memorovať, aj nepotrebné informácie. Škola len kopíruje
potreby spoločnosti, teda búrať osnovy
nestačí.
Riadiť ministerstvo a meniť školstvo si vyžaduje myslenie v kontexte.
Dôležité sú aj osobné skúsenosti, no
nemôžu byť aplikované spôsobom mne
to fungovalo, bude to aj iným. Šťastie
detí (mimochodom, poznám ich dosť,
čo sú rady v škole) sa nebuduje rozbitím
osnov, uvoľnením formálnejších spôsobov vyučovania či odovzdaním absolútnej slobody školám. To všetko môže
fungovať, ale prvotné zmeny sú racionalizácia školstva (vrátane vysokého),
dôkladná debyrokratizácia, dôraz na
ľudí, čo sa zžijú s reformou ministra
- rozhľadeného odborníka - a v neposlednom rade kvalitné financovanie
vybavenia škôl, aby nemusela vznikať
obdoba knihy plesní v školách. Myslíte
si, že deti budú šťastné, keď budú môcť
na telocviku robiť všeličo, no nebudú
mať kvalitnú telocvičňu a pomôcky?
Od záujemcov o ministerstvo by
som žiadal reálnejšiu, konkrétnejšiu a
uveriteľnejšiu kampaň.

1600

06 POZEMKY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ
» Predám pozemok 900m2
v obci Dubovce, cena dohodou.Tel. 0902495749

Keďže sa zaujímam o školstvo, sledujem aktivity politikov, ktorí sa
chcú chopiť školstva. Je smutné, že
riadenie apolitického školstva je v
rukách spolitizovaného ministerstva a vôbec v rukách politikov.
Kým to tak je, nezostáva nám nič
iné, ako sledovať, kto ovládne rezort.
A dúfať, že ho rázne a s podporou vlády zreformuje. Uvidíme, čo sa stane, ak
nastúpi politická opozícia, ktorá teraz
poukazuje spolu s nami na katastrofálne fungovanie školstva, čo však nemusí
byť garanciou zmeny.
Jeden z uchádzačov o rezort, odborník v istej oblasti školstva, vypustil do
éteru prezentačné video. Vystupujú v
ňom vybraní žiaci, ktorí tendenčne odpovedajú na otázky o školách. Odpovedajú v zmysle, že ich škola ako-tak baví,
že sa v nej nudia, že zo školy je najlepšia
družina, že si musia otvárať pracovné
zošity, písať si poznámky a potvrdzujú
to sprofanovaným výrokom, že treba
zmeniť metódy učenia. Uchádzač o ministerstvo sa nakoniec vyjadrí, že deti
v škole budú šťastné a budú sa učiť pre
život.
Táto prezentácia ma sklamala. Jednak bola populistická, jednak šťastie
detí v školách je dôsledkom širokého
kontextu zmien, nie skratkami typu
zariadim to. Kandidát ma zatiaľ nepresvedčil. Uvedomujem si, že v škole ide o
žiakov, ale tí nie sú stredobodom prvotných a závažných zmien v školstve, sú

0903 342 475

rttrade@rttrade.sk

1600

na portále nehnutelnosti.sk. Cena 210.000 €.Tel.
0903342475

Kampaň a kampaň

1600

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

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2390 € • 1-hr. 1790 €
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

Potočná 175/73
Skalica

+421 907 499 218
cyklobeef@gmail.com

Elektrobicykle • Cyklodoplnky
Náhradné diely • Predaj na splátky

Môžete si vybrať
asi zo 100 druhov
pomníkov

63-0116

1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1490 €

www.kamenarstvo-bocan.sk

AKCIA

63-0011

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

PREDAJ A SERVIS BICYKLOV

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

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

41-0039

NOVOOTVORENÉ KAMENÁRSTVO V SENICI S DLHOROČNÝMI SKÚSENOSŤAMI

30% ZĽAVA

NA VYSTAVENÝ TOVAR

• 1-hrob, 2-hrob
• sekanie písma
• brúsenie, čistenie
terazza
Akcia na výrobu a montáž kuchynských pracovných dosiek

0948 099 890 • 0915 101 677 • www.kamenarstvok2.eu

63-0112

Piatok 19.7.
Leví kráľ 2D 15:10, 20:30, Stará láska nehrdzavie
16:00, Tajný život maznáčikov 2 2D 16:10, Leví kráľ
3D 17:50, 100 vecí 18:20, Loli paradička 18:40, Spider – Man: Ďaleko od domova 2D ST 20:40, Annabelle 3: Návrat 20:50
Sobota 20.7.
Tajný život maznáčikov 2 2D 13:00, 16:10, Spider
– Man: Ďaleko od domova 2D SD 13:30, Willy a kúzelná planéta 14:00, Leví kráľ 2D 15:10, 20:30, Stará
láska nehrdzavie 16:00, Leví kráľ 3D 17:50, 100 vecí
18:20, Loli paradička 18:40, Spider – Man: Ďaleko
od domova 2D ST 20:40, Annabelle 3: Návrat 20:50
Nedeľa 21.7.
Tajný život maznáčikov 2 2D 13:00, 16:10, Spider
– Man: Ďaleko od domova 2D SD 13:30, Willy a kúzelná planéta 14:00, Leví kráľ 2D 15:10, 20:30, Stará
láska nehrdzavie 16:00, Leví kráľ 3D 17:50, 100 vecí
18:20, Loli paradička 18:40, Spider – Man: Ďaleko
od domova 2D ST 20:40, Annabelle 3: Návrat 20:50
Pondelok 22.7.
Leví kráľ 2D 15:10, 20:30, Stará láska nehrdzavie
16:00, Tajný život maznáčikov 2 2D 16:10, Leví kráľ
3D 17:50, 100 vecí 18:20, Loli paradička 18:40, Spider – Man: Ďaleko od domova 2D ST 20:40, Annabelle 3: Návrat 20:50
Utorok 23.7.
ARTMAX – Punk je hneď 18:40, Leví kráľ 2D
15:10, 20:30, Stará láska nehrdzavie 16:00, Tajný
život maznáčikov 2 2D 16:10, Leví kráľ 3D 17:50, 100
vecí 18:20, Spider – Man: Ďaleko od domova 2D ST
20:40, , Loli paradička 20:20
Streda 24.7.
Leví kráľ 2D 15:10, 20:30, Stará láska nehrdzavie
16:00, Tajný život maznáčikov 2 2D 16:10, Leví kráľ
3D 17:50, 100 vecí 18:20, Loli paradička 18:40, Spider – Man: Ďaleko od domova 2D ST 20:40, Annabelle 3: Návrat 20:50

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

JÚL – AUGUST

16-0001

Program kina Cinemax

NAŠA FIRMA MÁ 28 ROKOV

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy
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11 HOBBY AA ŠPORT
R11_HOBBY
SPOTR
» Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu.Tel.
0907374235
12 DEŤOM
R12_DETOM
13 RÔZNE / predaj
R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám bicykel skladačka-hliníková, cena dohodou. Informácie na.Tel.
0905759457
» Predám stoly a stoličky.
Tel. 0905254090
» Predám krovinorez ešte
v záruke, špeciál profesionál.Tel. 0907276042
» Predám štvorkolový
malotraktor, šnekovú štiepačku, cena dohodou.Tel.
0944295367
» Ponúkam zavarovacie
poháre 0,75 šrubovacie.Tel.
0905828543
14 RÔZNE / iné
R14_ROZNE_INE
» Kúpim 10m tvrdého palivového dreva v metroch.
Tel. 0944634153
15 HĽADÁM PRÁCU
R15_HLADAM
PRACU
16 ZOZNAMKA
R16_ZOZNAMKA
» Hľadám kamarátku od
48-57r., okr.SE a okolie.Tel.
0907369234
» 50/175/80 - temperamentný nezadaný abstinent hľadá štíhlu priateľku
od 40 do 50 rokov. Treba si
život užiť. Prosím foto.Tel.
0915341553

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SE medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP SE 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš 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.

Na Babette do Albánska
Senickí cestovatelia na Babettách sa po dvoch rokoch znova
chystajú na ďalší letný úlet. Po
expedíciách do Moldavska, Gruzínska a na Polárny kruh si to
teraz namierili do Albánska. V
zostave Denis Šmida (farmaceut), René Valúšek (pilot), Matej
Ladislav (študent japonistiky),
Patrik Krásny (architekt) a Michael Halinár (programátor) by
mali za približne 30 dní prejsť
3500 kilometrov a 10 štátov.

najdlhšiu a najbláznivejšiu cestu, na ktorú sa doposiaľ nikto
s Babettami neodhodlal. Dvojmesačná, 8000 kilometrová púť
troch československých strojov
Na Babette do Ázie 2015
Prešiel rok a my sme mali v na najvyššie položený severný
pláne ďalšiu cestu. Keďže sa nám pevninský bod Európy. Batovýchod veľmi páčil – najmä tým, žinutrhajúce arménske psy vyže čím ďalej na východ idete, striedali večerukradnúce líšky,
tým sú ľudia príjemnejší a cena cestublokújúce soby, no našlo sa
benzínu nižšia, rozhodli sme sa aj zopár prítulných losov, medpozrieť na druhý breh Čierneho veďov, či vlkov a najmä komárov.
mora – do Gruzínska a Armén- Mraky komárov. Po predošlých
ska. 5000 kilometrov po súši cestách už nikto nespochybňoa 2500 kilometrov trajektami, val, že by sme cestu nedokončili,
nám teraz zabralo dlhých 50 dní. okrem nás samotných. Predsa
Spoznali sme kopu zaujímavých len je to dosť ďaleko a naviac tam
Cesta v číslach: 4 Babetty, 5
motorov, 5 štátov, 34 dní, 4000
kilometrov

popísateľne potešujúci a zároveň
smutný pocit – áno, dostali sme
zasa seba aj Babetty tam, kde
ešte neboli, ale zároveň by sme
radi išli ďalej. Našťastie sme sa
dohodli, že je tu aj tak zima a na
Severný polárny kruh vyrazíme
inokedy =D
Cesta v číslach: 3 Babetty, 4
motory, 9 štátov, 60 dní, 8000
kilometrov

Na Babette do Albánska 2019
Pýtate sa prečo? To sa pýtame
sami seba pred a po každej cesAKO TO VŠETKO ZAČALO?
te tiež. Lebo nás to baví? Lebo
Roku 2012 sa skupina gympládoma je nuda? Myslím, že kažkov rozhodla, že bude cestovať
dý z nás si už dôvod nájde. Sme
na motorkách. Lebo baby vraj leskvelá partia bývalých spolužiatia na motorkárov. No malo to jekov a je to také naše „stretko“.
den háčik. Nemali sme motorky.
Veď kto by už len nechcel stráviť
Hľadali sme stroj vhodný na cesmesiac v stane s ďalšími dvomi
tovanie, keď nás zaujal reklamchlapmi, keď doma má voňavú,
ný plagát z 80-tych rokov. A bolo
čistú posteľ len pre seba.
rozhodnuté. Keď cestovať, tak na
Ako už všetky naše cesty, za
Babette! Žiadnu vedu sme z toho
Albánsko sme sa rozhodli už
nerobili, bolo to lacné, pomerne
počas predošlej cesty. Prejdeme
ľahko opraviteľné a dymilo to z
znova krajiny, v ktorých sme ešte
výfuku. Poriadne to dymilo!
neboli a ukážeme Vám tieto krajiny z úplne neznámej perspekPREDOŠLÉ CESTY
tívy – sedla Babetty. Čaká nás
Na Babette do Moldavska 2014
približne 3500 kilometrov, 10 štáPôvodne sme plánovali ísť do
tov vrátane Macedónska, Čiernej
Paríža, no odradili nás preplnené cesty a vysoké ceny. Tak sme ľudí, od Arménskych zberačov bude zima. Doteraz bolo všade Hory, Kosova, veľa stúpaní a
prešli prstom po mape na druhú melónov až po Brazilského cyk- teplo. Na moje prekvapenie, sa- krásnych scenérií a dúfam, že aj
stranu – Moldavsko. Nikdy pred listu smerujúceho do Mongol- mozrejme až na pár výnimiek, zopár mierumilovných stretnutí
tým sme o tejto krajine nepočuli, ska, a poučili sa, že v Gruzínsku Babettky fungovali ako hodinky. so zvieratkami, s ktorými sme
a tak sme bez váhania vyrazili príslovie „pes, ktorý breše, ne- Dokonca sme ani motor nemeni- doteraz nemali tú česť zoznámiť
sa (hlave nie ďalší druh komána cestu. 34 dní sme bojovali s hryzie“ neplatí. Z čoho má Denis li! A to už je čo povedať.
V zásade je cieľom našich ciest ra).
horúčavami, rozbitými cestami nočné mory dodnes.
Cesta v číslach: 3 Babetty, 5 samotná cesta. Samozrejme,
a každodennými opravami. No
Naše „naj“: Najvyšší dosiahstálo to za to! Prešli sme 4000 motorov, 7 štátov, 50 dní, 5000 máme na trase vyznačené body,
ktoré sa oplatí vidieť alebo vy- nutý bod - 3 185 m n.m. (Jazero
kilometrov, 5 štátov, vyšliapali kilometrov
šliapať, no je to zväčša o stretnu- Kari, Arménsko); 8056 kilometdo 2034 m n.m., a tým dostali Batiach s ľuďmi a prírodou. Keď rová trasa; 60 dní na ceste; Nordbetty vtedy najďalej na východ, Na Babette za polárny
sme však dorazili na Nordkinn kinn – najsevernejší pevninský
k brehom Čierneho mora. Bol to kruh 2017
Sever Európy nás lákal veľmi (najsevernejší pevninský bol Eu- bod Európy; Najvýchdnejší bod,
pre nás veľký úspech a najmä dôkaz, že keď chcete, dokážete sa dlho. Preto sme venovali 2 roky rópy) a pred sebou videli už len ktorý na Babette kto dosiahol –
dostať na čomkoľvek kamkoľvek. príprave a vrhli sa na najväčšiu, more a žiadnu cestu, bol to ne- Jazero Sevan (Arménsko).

Úcta k staršej generácii
Dňa 22.6.2019 sa v priestoroch
Obchodnej akadémie v Senici
uskutočnili dve významné poľovnícke podujatia. O 8:30 už
tradične privítali slávnostné
fanfáry členov Regionálnej Rady
SPZ a pozvaných hostí, tých ktorí boli navrhnutí na ocenenia
Za významné zásluhy o rozvoj
poľovníctva na Slovensku. Išlo o
členov PZ, a PS z okresov Myjava
a Senica, ktorých zásluhy boli
ocenené všetkými stupňami vyznamenaní SPZ. Počnúc bronzovými medailami až po najvyššie
Zlatý kamzík.
Vyvrcholením
slávnostnej
Rady RgO SOPZ bolo udelenie „
Pamätných medailí prezidenta
SPZ „ nestorom kynológie a to
pánom Pavlovi Žákovi (90 rokov), Štefanovi Viskupovi (90 ro-

kov), Felixovi Havlovi (85 rokov),
Vladimírovi Mackovi (72 rokov).
Všetci títo menovaní pôsobili a
ešte aj pôsobia dlhé desaťročia
ako rozhodcovia , metodickí poradcovia, skúšobní komisári, ale
i chovatelia štvornohých pomoc-
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níkov. Na skúškach a memoriáloch úspešne predviedli desiatky
psíkov. Ako zaznelo v príhovore
vyorali hlbokú brázdu v kynológii regiónu, ale vychovali i ďalších nadšencov a pokračovateľov
a tým prispeli k tomu, že kynoló-

gia v okresoch Myjava a Senica
má dlhoročne vysokú úroveň.
Napriek úctyhodnému veku sa
stále aktívne zaujímajú o poľovníctvo a stým spojenú poľovnícku kynológiu. Úprimná vďaka a
veľa zdravia. Pamätná medaila
pre PZ Cerová, bola odovzdaná
i predsedovi PZ Cerová Ing. Miroslavovi Masárovi k 70 výročiu
založenia ich PZ. Po ukončení
slávnostnej Rady RgO SPZ a malej prestávke sa uskutočnila v
tých istých priestoroch Výročná
konferencia OPK Myjava a Senica , kde bol zvolený funkcionársky aktív Obvodnej poľovníckej
komory Myjava a Senica na
ďalších päť rokov a tiež delegáti
a zástupcovia do ústredných orgánov SPK.

» Jaromír Pláteník
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HLAVU HORE, POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY, ZAMESTNANIE
Chorému Jurajovi s „absťákom“ dali
policajti pokutu. Kráčal po nesprávnej strane. Mali mu pomôcť, ale nepomohli.
Aj našim chlapcom z Dobrého
pastiera často nadávajú ľudia, ktorým
prišli pomáhať. Nad bývalými bezdomovcami sa niektorí „malí“ radi vyvyšujú. Vôbec nevedia, akým utrpením
si mnohí z nich prešli. Sedím niekedy
ráno s chlapcami v Dobrom pastierovi,
keď sa rozdeľuje práca. Obdivujem ich,
ako sa snažia a napredujú – v terapii,
práci aj v duchovnom živote. Padli na
dno, ale pracujú na sebe. Myslím, že
Pán ich dvíha a povoláva k sebe. Na
rozdiel od tých, ktorí si myslia, že všetko dokážu sami a sú lepší, ako tí druhí.
Jeden z našich chlapcov, Peter,
išiel pred časom pracovať na cintorín
do neďalekej obce. Pri jednom hrobe
stáli ľudia. Keď Peťo poodišiel, rozprávali sa o ňom, ako o „bezdomovcovi,
od ktorého by mohli niečo chytiť.“ Peťo
je šikovný chlap a roboty sa nebojí. Mal
v živote smolu. Keď počul návštevníkov
cintorína takto o sebe hovoriť, rozplakal sa. Volal do Dobrého pastiera, že on
nie je bezdomovec a neroznáša žiadne
choroby. Má okolo 50 rokov, je rozvedený a nemá kde bývať.

Myslím si, že Ježiša stretneme skôr
na ulici medzi žobrákmi a v útulkoch
bezdomovcov, ako v spoločnosti dôležitých ľudí, ktorí majú pekné reči.
Pane, chodíš okolo nás a my Ťa nevidíme, lebo vyzeráš ako bezdomovec,
cigánka alebo narkoman.
Boli sme slabí a báli sme sa. Žili
sme vo svete „oko za oko a zub za zub.“
Čakali sme Ťa. A Ty si prišiel. Zobral si
na seba naše hriechy a otvoril si nebo.
Uzdravoval si a ukázal si nám, že si
neprišiel trestať ale odpúšťať. Potil si
sa krvou, bol si bičovaný, tŕním korunovaný a niesol si svoj kríž, na ktorom
si bol ukrižovaný. Vstal si z mŕtvych a
ukázal si nám, že aj my môžeme vstať,
znovu chodiť, vidieť a žiť. Aj tí, ktorí ležali bezvládne na ulici, alebo sa triasli
v ťažkom delíriu. My ich nemáme posudzovať, máme v
nich hľadať Krista a
pomáhať im. Si tu
medzi nami Pane a
my Ťa nevidíme.
Tak ako na obraze Stana Lajdu
- bez Teba, s
Tebou a bez
nás.

Pred troma týždňami som vďaka vám prevzal
mandát poslanca
Európskeho parlamentu. Chcem
sa vám v prvom
rade poďakovať.
Potešilo ma, že až polovica voličov,
ktorá odovzdala hlas hnutiu OĽaNO,
dala prednostný krúžok práve mne.
Tu sa ukázalo, že OĽaNO opätovne urobilo správne rozhodnutie aj v
týchto voľbách a naši voliči ho ocenili. Máme vyspelých voličov, nevyrušila ich ani moja etnická príslušnosť.
Mnohí ma vnímali ako odpoveď proti
extrémizmu.
Po niekoľkých dňoch po voľbách
nastala v mojom živote veľká zmena.
Musel som si vybrať tím ľudí, zaradiť
sa do frakcie, zvoliť si výbory, v ktorých budem presadzovať moje témy
a zorganizovať si rodinný život, čo
bolo pre mňa najťažšie, keďže máme
s manželkou štyri malé deti.
Po niekoľkých rokovaniach
som sa rozhodol, že budem súčasťou Európskej ľudovej strany. Stretol
som sa s najvyššími predstaviteľmi
frakcie, vrátane predsedu Manfreda
Webera, ktorý bol donedávna kandidátom na šéfa Európskej komisie.
Rokovali sme o tom, že v Európskom
parlamente budem presadzovať boj
proti korupcii a rozkrádaniu euro-

» Ján Košturiak
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Všetci video tvorcovia, ktorí to
nestíhajú, si môžu vydýchnuť.
Súťaž RECfruit opäť dáva talentovaným ľuďom možnosť dopracovať svoje videá a predlžuje deadline súťaže do 31. 7. 2019.

Nie vada, ale Slovenčina naša
chyba. Nie válenda, ale váľanda.
SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Senici a Holíči
36-0007

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď!
0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

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

75-06-3

0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

16-0246

POMOCNÁ SILA DO KUCHYNE/BAGETÁRKA
Plat 700 € brutto. V prípade nutnosti
dovoz zabezpečíme.

» Peter Pollák

poslanec Európskeho parlamentu

RECfruit 2019 ponúka mladým
0908 979 377 kreatívcom viac času
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fondov, aby naozaj slúžili bežným
ľuďom. Druhou diskutovanou témou
bolo vyrovnávanie regionálnych
rozdielov, aby aj v najchudobnejších
regiónoch Európy bolo možné získať dobre platenú prácu, bola tam
vybudovaná infraštruktúra a dobré
podmienky na život. Treťou témou
je dostupné a kvalitné vzdelanie pre
všetky deti. Ich kvalifikácia musí byť
reálnou vstupenkou na pracovný trh.
Tieto témy budem môcť presadzovať
vo Výbore pre regionálny rozvoj a vo
Výbore pre kultúru a vzdelávanie.
Nebyť vás, ako aj hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti,
tak by pravdepodobne dnes naďalej
ministroval Kaliňák a vláde by šéfoval Robert Fico. Som vďačný, že som
sedem rokov súčasťou hnutia OĽaNO, ktoré od začiatku bojovalo proti
tým, čo Slovensku škodia, myslia
na seba, na svojich kamarátov a nie
na obyčajných ľudí.
Som vďačný, že ma
vo voľbách podporil náš líder Igor
Matovič a s hrdosťou budem presadzovať aj protikorupčnú agendu
v Európskom
parlamente.

S tohtoročnou témou ,,BOLA TO
NÁHODA?“ sa videomakeri musia popasovať po obsahovej, aj po technickej
stránke, nakoľko točenie videí je časovo
náročný proces. Organizátori vnímajú
podnety súťažiacich z minulých ročníkov, a aj fakt, že často sa do súťaže zapájajú práve študenti. Tí sa v mesiacoch
máj a jún sústredia na úspešné ukončenie štúdia. Rozhodnutie content marketingovej agentúry ContentFruiter, pod
záštitou ktorej je táto súťaž každoročne
organizovaná, preto znie, že predlžujú
termín na prihlasovanie prác do 31.7.
2019. Otvárajú tak mladým talentom
možnosť videá natočiť, prípadne upraviť
a poslať ich spolu s prihláškou.
Tento krok znamená veľa najmä pre mladých, nie tak skúsených tvorcov videí a tiež tých,
ktorí svoje zábery túžia dotiahnuť
do dokonalosti. Usporiadatelia
veria, že predĺženie termínu ako
bonus okrem skvelých cien
v hodnote viac ako 4000 € povedie k ešte väčšej motivácii kreatívcov zapojiť sa.
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V poradí 3. ročník súťaže RECfruit
čaká jedna podstatná inovácia, a to verejné hlasovanie na webovej stránke.
O nápaditosti tvorcov tak bude rozhodovať odborná porota aj verejnosť. Súťažiaci s najvyšším počtom hlasov vo verejnom hlasovaní získa od generálneho
partnera, Slovenskej sporiteľne, vecnú cenu:
,,Veríme, že moderná krajina potrebuje mladých, kreatívnych a šikovných
ľudí, ktorí vedia priniesť nový pohľad na
svet a inšpirovať ostatných. Ako jeden z
najväčších marketingových zadávateľov
na Slovensku sme radi, že môžeme podporiť projekt, ktorý týmto inovatívnym
tvorcom dáva priestor. Už teraz sa tešíme
na ich nápady a umelecké stvárnenie,”
hovorí Dáša Juríková, riaditeľka stratégie a rozvoja značky Slovenskej sporiteľne. Prihlasovací formulár aj všetky
informácie nájdu súťažiaci na webe
http://recfruit.sk/.

031190122 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

Obyčajný slovenský Róm v Bruseli

Nevideli sme Ťa
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ZAMESTNANIE

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

63-0111

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

PRÁCA V SENICI
na jednozmennú prevádzku
Firma Dema Senica a.s.
prijme do pracovného pomeru

» PRACOVNÍKOV MONTÁŽE
v bicyklovej a kolesovej výrobe

» KONTROLA KVALITY
» LOGISTA

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

V prípade záujmu sa môžete informovať priamo
v sídle spoločnosti DEMA Senica a.s., Dlhá 248/43,
905 01 Senica v prevádzke výroba bicyklov.
tel. 034/6945202, mobil: 0915/780887 do 15:00 h
e-mail: mokosak@dema.sk

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

SKLADOVÉHO PRACOVNÍKA

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

Plat 700 € brutto. Možnosť aj na živnosť.
Honorár dohodou.
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0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

16-0176

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

Prijmeme na zrekonštruovanú
čerpaciu stanicu diaľnica D2 pred Kútami:

41-0065

•
•
•
•
•
•
•
•
•

41-0093

Požiadavky:
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
- práca vhodná aj pre ženy
Ponúkame:
- základná hrubá mesačná mzda:
» Pracovník montáže - 624 EUR + pohyblivá
zložka mzdy
» Kontrolór kvality – 800 EUR + pohyblivá
zložka mzdy
» Logista - 800 EUR + pohyblivá zložka mzdy
- po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- možnosť profesného rastu
- nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
za zvýhodnené ceny
- príjemný kolektív
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ZAMESTNANIE
IKO Sales International NV, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

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

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

ÚDRŽBÁR
Hlavné úlohy:
• Starostlivosť o stroje, nástroje, zariadenia linky prostredníctvom údržby
• Opravy, prípadné úpravy a zmeny nastavenia pre zabezpečenie plynulého
chodu prevádzky
• Príprava, výroba mechanických súčiastok v mechanickej dielni
Požiadavky na pracovné miesto:
• Stredoškolské, stredné odborné – technické
• Skúsenosti na mechanickej údržbe 2 roky
• Zodpovednosť
• Samostatnosť
Plat:
· 5,10 € brutto / hod. + mesačná odmena do výšky 20 %

Hlavné úlohy:
• Nastavovanie výrobných parametrov a mechanických častí
výrobného zariadenia
• Vykonávanie pracovných operácií podľa technologických postupov
• Vykonávanie jednoduchých opráv a činností údržby na výrobnom zariadení
• Prestavba výrobnej linky
• Medzioperačná kontrola kvality, odber a príprava vzoriek
• Manipulácia so surovinami a ich vizuálna kontrola
Požiadavky na pracovné miesto:
• Stredoškolské, stredné odborné – technické / strojnícke
• Technické myslenie
• Zodpovednosť a svedomitý prístup
Plat:
· 4,40 € brutto / hod. + mesačná odmena do výšky 20 %

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

63-0059

Zamestnanecké výhody: ročná odmena, bonusy (k okrúhlym narodeninám, svadbe, narodeniu dieťaťa a pod.). Ovocný deň, family day, vianočný večierok,
benefitová karta.

DOSP s.r.o. hľadá

vodiča C+E
Jazdí sa pondelok - piatok, destinácie
DE, CZ, SK. Alebo od septembra len
SK, CZ. Mzda 750 € brutto + diéty.
Parkuje sa v Senici. Prax nutná.

prijme do svojho tímu pracovníkov na pozíciu

ZVÁRAČ

PRACOVNÍK V PIVOVARE

Prečo práve Fortaco?

Kontakt: 0908 725155

• Motivačné finančné ohodnotenie
• Sociálny program
Nevá
• Pravidelné zvyšovanie mzdy
a pridahaj
j
• Príspevky na DDS
k nám sa
!
• Náborový príspevok
• Maximálne 2-zmenná prevádzka
• Príplatky nad rámec zákona
• Stravovanie vo vlastnej jedálni za 0,50 €
• Nástup možný ihneď

Práca v Holíčskom pivovare Wywar. Ponúkame prestížnu prácu
v malom remeselnom pivovare, možnosť kariérneho rastu,
dlhodobá istota práce. Individuálny prístup.
Požadujeme:
pracovitosť, zodpovednosť, manuálnu zručnosť
Pracovná náplň:
obsluha plniacej linky /plnenie fliaš, varenie piva, stáčanie
a pretlačenie piva, sanitácie technologického zariadenia a KEG
sudov, čistenie pivovaru, zásobovanie a rozvoz piva, prezentácia
pivovaru na pivovarských akciách - stánkový predaj, údržba
zariadení
Požiadavky na zamestnanca:
pozitívny vzťah k pivu, zodpovednosť, pracovitosť, mechanická
zručnosť a logické uvažovanie, znalosť práce s ručným náradím
Mesačná mzda: 700 € + pohyblivá zložka (až 1000 € po zapracovaní)

Přijmeme do pracovného
poměru i na ŽL pro
lakovnu ve Strážnici

Lakýrníka – natěrače
– přípravkáře
Praxe není podmínkou,
zaučíme. Výhodné
platové podmínky.

63-0119

+420 602 562 434
kubica@tiscali.cz
Viac informácií: tel. č. 0917 862 281,
e-mail: dasa.psenova@fortacogroup.com
alebo osobne na adrese: Staničná 788/11, Holíč

41-0102

ťahač náves

Spoločnosť Fortaco s.r.o. v Holíči

41-0095

Staň sa súčasťou
najlepšej firmy

VIZITKY

0905 915 033

~ PROFESIONALITA ~ RODINNÉ HODNOTY ~ ISTOTA ~

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

VODIČA CISTERNY
NA SYPKÉ HMOTY

kuchára a čašníka

0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

Slovenčina naša
Nie víčko, ale viečko. Nie
zatáčka, ale zákruta. Nie zmluva, ale dohoda.

16-0246

Plat 900 € brutto. V prípade nutnosti
dovoz zabezpečime.
16-0246

Mzda 1200 €/mes. brutto
+ variabilná zložka
tel. 0903 218 947

UPRATOVAČKU

NÁSTUPNÁ MZDA: od 650,- € mesačne brutto
PONÚKAME: stabilné zamestnanie v úspešnej spoločnosti
• prac. pomer na dobu neurčitú • garantovaný nárast mzdy
• zvýhodnené obedy vo vlastnej reštaurácii
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41-0090

PRIJMEME

prijme
na hlavný pracovný pomer

63-0114

Svoj životopis zasielaj na
praca@holicskypivovar.sk, tel: 0948 240 500
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EDITORIÁL / SLUŽBY

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

KRBY
kachle

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tstále dostatok ponúk - aj pre mužov
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

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

Ruské skleníky - ZGT

viac ako

300

www.krby-tuma.sk
k
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

modelov

429,4

pece TUMA 362
362,-€

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!

tel. 0905 394 055

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0077

grily,

40-0050

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

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

terasy

zimné záhrady
splátky od 35 €

splátky od 149 €

splátky od 98 €

rámové
bezrámové

34-0131

����������������������������������������������
��������������������������������������������������������:

85-0005

���������������������������������

PONÚKAME:

- Švajčiarskú pracovnú zmluvu
- Švajčiarské sociálne a zdravotné poistenie
- Nástupné platy od CHF 33,00 BRUTTO
- Diéty CHF (15.00 na deň)
- Týždenné výplaty
ATEĽSKÝH
STREDKOV
- NUTNÁ ZNALOSŤ BEZ SPROPOPLATKOV !!!
JAZYKA

PRAVIDELNÝ TURNUS.
�������������������������������������
������������������������������

 

 

  







saludosro@gmail.com



Firma STARF

SADROKARTONISTI
������������������

prijme

Skladník

pre dlhodobú prácu do Nemecka
aj počas zimných mesiacov

(Nemecko)

10 - 16 €/hod.������������

2200 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar
2800 EUR/mesačne Brutto

�������������������������������

(Rakúsko)

Mäsiar-pomocník

����������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������

(Rakúsko)
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85_0486

2400 EUR/mesačne Brutto

0903 431 350

85_0485

���������������������������������������������������������

alebo na
www.pracahned.eu







������������

0800 500 520
0800 500 502
0800 500 002

Firma  Vám ponúka prácu
s nástupom 

0950 301 301
�������������������

85_0488

„50“

63-0106

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

NEMÁTE PRÁCU?

www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 300 €

61_0191

ZĽAVY AŽ DO 30%

