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Deň, na ktorý sa všetci pamätáme

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prvý september – symbolicky, v reá-
le plus mínus – je hlavne deň začiat-
ku školského roku. V mnohých po-
dobách a s krásnymi spomienkami 
sme ho zažili všetci.

Boli časy, keď sme sa ako deti tešili 
po prázdninách na spolužiakov, ale aj 
na mnohé naše vtedajšie učiteľky či do-
konca celú školu. Na pár rokov sa nám 
stala druhým domovom, aj keď, prizná-
vame si to až s odstupom rokov.

Učitelia mojej generácie už väčši-
nou pomreli a ak ešte žijú, tak už na-
ozaj v úctyhodnom veku. Pamätám si 
ich tváre, prísne a láskavé zároveň a 
ich pohoršenie nad mojimi občasnými 
nevedomosťami či výmyslami. Jedna z 
mojich učiteliek mi v štvrtej triede zá-
kladnej školy povedala, že raz budem 
novinár. Iným vďačím za úžasné vše-
obecné vzdelanie, z ktorého som ešte 
dlho neskôr „profitoval“ na gymnáziu. 
A vlastne – celý život. Lebo základ je 
čosi, na čom stojí hotová stavba. Ak je 
slabý, každé úsilie dohnať to vznešený-
mi fasádami je márne. Dať výchovu a 
vzdelanie – to je vznešený dar. Nedá sa 
zabudnúť a tak – moje panie a páni uči-
telia – veľká vďaka vám, aj tým, hore, 
kdesi nado mnou.

Polícia Českej republiky nedávno 
zverejnila video, na ktorom je zachy-
tený trinásťročný chlapec, ako poze-
rajúc sa na obrazovku mobilného tele-
fónu vkročil rovno pod prichádzajúcu 
električku. Mal šťastie – prežil, hoci s 
útrapami. Je najvyšší čas, milí rodičia, 
nájsť si aspoň zopár minút, sadnúť si so 
svojimi deťmi a vysvetliť im, čo všet-
ko sa im cestou do či zo školy v tomto 
bláznivom uponáhľanom a nepozor-
nom svete môže stať. Bolo by tiež dobré 
zmieriť sa aj s tým, že škola nie je iba 
priestor na odloženie detí, o ktoré sa 
nemáte čas starať. Škola nie je jediná, 
ktorá vám ich má vychovať a naučiť ich 
byť ľuďmi. To je vaše poslanie.

Všetci vieme, že učitelia to nemajú 
ľahké, vieme, s čím neustále bojujú, 
ako sú spoločensky oceňovaní a štá-
tom hodnotení. A ako sa k nim neraz 
práve vaše deti správajú.

Takže po roku je tu 
opäť prvý deň školského 
spolužitia. Nech sa vydarí 
a nech prinesie tie naozaj 
krásne celoživotné spo-
mienky všetkým 
jeho účastníkom!

Nie pilotný (projekt, film), ale 
skúšobný, úvodný, testovací, začiatočný.

Slovenčina naša
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Senica
Čáčovská cesta 5315/125

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

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.hydina.eu
Ponúkame mládky pred znáškou

18 týždňové a staršie. 
Po dohode možnosť dovozu

až do vášho kurníka. 
V ponuke máme aj kŕmne zmesi

od belgického výrobcu Versele Laga.
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OBCHODNÉ CENTRUM
ochranných pracovných
prostriedkov
Senica, Kolónia 1483/80
Tel.: 034/651 77 35, 0903 410 378

 
 

 
Otvorené:
Po - Pia: 8.00 - 16.30,
So: 9.00 - 12.00

 
 

Pozrite si našu ponuku na 

www.cammino.sk

• PRACOVNÉ I VOĽNOČASOVÉ ODEVY, OBUV, RUKAVICE
• OCHRANNÉ OKULIARE A PRILBY
• RESPIRÁTORY A CHRÁNIČE SLUCHU
• HYGIENA
• POTREBY PRE PRÁCU VO VÝŠKACH
• A VŠETOK OSTATNÝ TOVAR PRE OOPP

AKCIOVÉ
CENY

UKAV

OVÉ
NY

VICE

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

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

DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA
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129,- 149,- 159,-
ŠIROKÁ PALETA FAREBNÝCH
PREVEDENÍ DVERÍ

Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

Predajňa: Nádražná ul., Malacky
0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk
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InzercIa

 

SENICKO-SKALICKO

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

Každý týždeň: v Senici, Skalici, 
Holíči, Jablonici, Radošovciach, 
Mokrom Háji, Vrádišti, Prietr-
žke, Trnovci, Kopčanoch, Pop. 
Močidlanoch, Dubovciach, Kuno-
ve, Čáčove, Štefanove, Kátove a 
Rovensku 

+ v párnom týždni navyše: 
Radimov, Letničie, Petrová Ves, 
Čáry, Smolinské, Kuklov, Borský 
Mikuláš 

+ v nepárnom týždni navyše: 
Brodské, Chropov, Sobotište, Ryb-
ky, Koválovec, Smrdáky, Častkov, 
Hlboké, Cerová, Prievaly, Šajdíko-
ve Humence, Dojč, Rohov, Ková-
lov a Lieskové

skalicko@regionpress.sk

redakcia: Potočná 16 
SKaLIca

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

Holíè

Skalica

Senica

Borský Mikuláš

DIStrIbúcIa (31.000 domácností)

bV 57.000 bratislavsko Východ
bz 67.000 bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
Ga 30.000 Galantsko+Šaliansko
Hc 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
Ma 25.500 Malacko
nr 48.000 nitriansko
nz 35.000 novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
Pn 32.500 Piešťansko+NM+MY
Sc 25.000 Senecko
Se 31.000 Senicko+Skalicko
tO 38.000 topoľčiansko+PE+BN
tn 52.000 trenčiansko+DCA+IL
tt 45.500 trnavsko
zM 18.000 zlatomoravsko

bb 51.100 banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
Lc 30.000 Lučenecko+VK+PT
Mt 39.250 Martinsko+TR
Or 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
Pb 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
zV 36.500 zvolensko+DT+KA
zH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
za 52.000 Žilinsko+BY

bJ 29.000 bardejovsko+SK+SP
Ge 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
Ke 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
Sn 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

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

Každý vlastník je oprávnený nakladať 
s  vecou, ktorú má vo vlastníctve pod-
ľa svojho uváženia. Vlastník má právo 
vec držať, užívať, požívať a disponovať 
s ňou. 

To, v  akom rozsahu má vlastník právo 
disponovať s vecou, záleží aj od toho či ide 
o  vec vo výlučnom vlastníctve alebo spo-
luvlastníctve. V  prípade spoluvlastníctva 
má každý zo spoluvlastníkov zásadne tie 
isté oprávnenia, aké má jediný vlastník, 
avšak jeho právo je obmedzené právom 
ďalšieho alebo ostatných spoluvlastníkov. 
Jeho právo je obmedzené aj tzv. zákonným 
predkupným právom, ktoré sa uplatňuje 
pri prevode spoluvlastníckeho podielu, a 
ktoré vyplýva priamo zo zákona v prospech 
spoluvlastníka alebo spoluvlastníkov. 
Predkupné právo predstavuje určité obme-
dzenie zmluvnej voľnosti spoluvlastníkov. 
Z predkupného práva vyplýva, že ak jeden 
zo spoluvlastníkov chce svoj spoluvlast-
nícky podiel k nehnuteľnosti previesť na 
tretiu osobu, musí tento svoj podiel najskôr 
ponúknuť všetkým ostatným spoluvlastní-
kom za tých istých podmienok, za akých 
chce podiel predať tretej osobe. 

Predkupné právo sa nevzťahuje iba na 
prípady kúpy resp. predaja nehnuteľnosti 
ale zákonné predkupné právo sa vzťahuje 
aj na ďalšie prevody spoluvlastníckeho po-
dielu, a to napríklad na prevod darovacou 
zmluvou alebo zámennou zmluvou. Ak 
však spoluvlastník prevádza svoj spolu-

vlastnícky podiel jemu blízkej osobe, v ta-
kom prípade sa predkupné právo neuplatní. 
V prípade predkupného práva spoluvlastní-
ka majú právo odkúpiť podiel všetci spolu-
vlastníci a ak sa nedohodnú o výkone pred-
kupného práva, majú právo odkúpiť podiel 
pomerne, podľa veľkosti podielov. 

Ponuku na prevod spoluvlastníckeho 
podielu k nehnuteľnosti musí spoluvlastník 
urobiť písomne, pričom v ponuke by mal 
uviesť predmet prevodu, cenu a tiež ďalšie 
podmienky, za ktorých má dôjsť k  prevo-
du. Dvojmesačná lehota na prijatie ponuky 
plynie každému spoluvlastníkovi samo-
statne od riadneho doručenia ponuky. Ak 
spoluvlastník alebo ostatní spoluvlastníci 
neprijmú ponuku, ich predkupné právo za-
nikne, a to bez ohľadu na dôvod prečo po-
nuku neprijali. V prípade, ak spoluvlastník 
prevádzajúci svoj spoluvlastnícky podiel 
nerešpektoval predkupné právo ostatných 
spoluvlastníkov a  opomenul svoju povin-
nosť ponúknuť svoj podiel prednostne 
ostatným spoluvlastníkom, môžu ostatní 
spoluvlastníci napadnúť prevod spoluvlast-
níckeho podielu a domáhať sa určenia rela-
tívnej neplatnosti zmluvy o prevode.

Predkupné právo 
spoluvlastníkov nehnuteľností

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Predaj: Čsl. Armády 1403,
Areál HYDINÁR - Gbely

KRYCIE DOSKY NA MÚRIKY
VÝROBA NA MIERU - DOBRÉ CENY!

tel : 0905 926 330

VYMÝVANÝ BETÓN

Studničné skruže + poklopy

Schodnicové dosky
pre bytové domy

Záhradné kvetináče
Schodnice pre rodinné domy
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VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

0944 716 337
work.byvanie@gmail.com

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie

fasády
murárske a obkladaèské práce

Work
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www.bomont.sk

0905 478 303
Vally 9, Skalica

správny pomer kvality a ceny od roku 1998

Imitácie dreva v nástreku
 

GARÁŽOVÉ BRÁNY   A

- koniec zlúpaným fóliám
 

VJAZDOVÁ TECHNIKA
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PALUBOVKA

0918 560 947
0918 560 947

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

www.stolarskepotreby.com
OSB dosky

» Holíč, sklad:
034/668 2082
0908 709 639

» Skalica:
034/662 8352
0908 032 982

» Senica, sklad:
0908 110 549
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sadenice
vinnej révy

sadenice
vinnej révy

vin-ovo@vin-ovo.sk
0911 244 796

PRIJÍMAME 
OBJEDNÁVKY

NA JESEŇ 2019

PRIJÍMAME 
OBJEDNÁVKY

NA JESEŇ 2019

Ceny od 1,60 € / ks 

VIN-OVO
s.r.o.

0908 979 377

INZERCIA
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ZDRAVIE / SLUŽBY, BÝVANIE

R01_AUTO_PREDAJ
» Predám Peugeot 308, 
1,6 HDI, 82 kw, r.v. 2008, 
dobrý stav, cena 2900 
€.Tel. 0907688309

R02_AUTO_MOTO_INE
» Kúpim havarované 
alebo motoricky poško-
dené auto, motocykel.
Tel. 0905218938

R03_BYTY_PREDAJ
» Predám veľký 5 - izb. 
byt, Malacky, lukratív-
na lokalita, blízko žel./
aut. stanica, veľká log-
gia, špajza, 2 veľké piv-
nice, záhrada 110 m2, 
parkovanie vo dvore. 
RK prosím nevolať.Tel. 
0904401642

R04_BYTY_PRENAJOM

R05_DOMY_PREDAJ
» Predám novostavbu 
samostatne stojace-
ho rodinného domu na 
pozemku o výmere 584 
m2. Je v Holíči v novo-
vybudovanej lokalite A. 
Dubčeka. Dom je sko-
laudovaný 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 nehnutel-
nosti.sk. Cena 210.000 
€.Tel. 0903342475

R06_POZEMKY_PREDAJ
» Predám pozemok 
900 m2 v obci Dubov-
ce, cena dohodou.Tel. 
0902495749

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

R08_STAVBA
» Predám sklolaminá-
tové žumpy o objeme 
5.000, 8.000 a 10.000 
litrov a vodomerné plas-
tové šachty. Cena od 650 
€. Doveziem, osadím, 
vykonám aj tlakovú 
skúšku.Tel. 0905925991 
» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

Základom konceptu škandinávskej 
stravy nie sú len odporúčania týkajú-
ce sa jedla, ale aj udržateľného poľno-
hospodárstva, možno ich zhrnúť do 
desiatich bodov: 
- jedzte každý deň viac ovocia a zeleniny
- jedzte viac celých zŕn
- zaraďte viac potravín z morí a jazier
- vyberte si kvalitné mäso - ale jedzte ho 
celkovo menej 
- vyhľadajte viac potravín z voľnej prírody 
- vždy, keď je to možné, používajte ekolo-
gické produkty 
- vyhnite sa potravinárskym prídavným 
látkam
- uprednostnite sezónne produkty
- konzumujte viac domácich jedál 
 -produkujte menej odpadu

Pri výbere rýb sa možno oriento-
vať na všetky – morské aj sladkovodné,  
mastné – losos, sleď, makrela, alebo 
chudé – treska, halibut. Ideálne jedlo má 
pomer sacharidov k bielkovinám 2: 1. 

Typický tanier :
polovica  - zelenina, šaláty, ovocie, 
strukoviny 
štvrtina  - sacharidy s nízkym glyke-
mickým indexom 
štvrtina  - potraviny bohaté na bielko-
viny

Rastlinné alebo živočíšne bielkovi-
ny by mali byť pri každom jedle. Potravi-
ny s nízkym glykemickým indexom (GI) 

spôsobujú menšie a aj pomalšie zvýšenie 
hladiny cukru v krvi v porovnaní s po-
travinami s vyšším GI. Raž je v severskej 
strave celozrnným základom. Potraviny 
bohaté na bielkoviny skôr zabezpečia 
pocit sýtosti a bránia pred pocitom  hla-
du. Namiesto sladkostí je vhodné ovocie, 
orechy, celozrnný toast alebo chrumkavý 
chlieb s nízkym GI s nátierkou z tmavej 
čokolády.

Svetová zdravotnícka organizácia 
(WHO) zistila, že stredomorská aj se-
verská strava znižuje riziko rakoviny, 
cukrovky a kardiovaskulárnych chorôb. 
Diéta môže pomôcť s redukciou váhy. 
Jesť viac rastlinnej stravy je dobré aj pre 
životné prostredie. Vďaka sústredeniu sa 
na ovocie, zeleninu a celozrnné výrob-
ky je strava bohatá na vlákninu, ktorá 
pomáha udržiavať zdravý a normálny 
pohyb čriev.

Že účinky zdravej výživy severanov 
sú iné ako u  nás, potvrdzujú čísla - vo 
Švédsku je úroveň podiel len 10 percent, 
v ostatných škandinávskych krajinách je 
to podobné. A ako je to u nás? Na Sloven-
sku trpí nadváhou viac ako 
36 percent a obezitou viac 
ako 25 percent populácie, 
čiže spolu takmer dve tre-
tiny Slovákov má hmot-
nosť, ktorá už ohrozuje 
ich zdravie.

Severská diéta II

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

metabolizmu a výživy
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KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

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

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

Odťahová služba zadarmo
Poskytujeme doklad o likvidácii
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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žalúzie · siete · rolety
· roletky · okná · dvere

· zasklenie balkónov
· zimné záhrady

ZAMERANIE · MONTÁŽ
· OPRAVY

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ
0903 526 876  |  0910 114 407

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk
POBOČKA  ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

NOVINKA
UVÁDZACIA

CENA

SIETE RESPILON AIR - RESPILON®

Spoľahlivo ochránia pred ochoreniami,
alergiami a znečištením - pre domov

bez smogu a alergií
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ŽALÚZIE
ROLETY
SIEŤKY

ZAMERANIE
A MONTÁŽ ZADARMO

MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY

OPRAVY

T. ČÁRSKY: 0903 463 904
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

0907 211 797
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma

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

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700

Nie obloha (ze-
leninová), ale príloha, obloženie.

Slovenčina naša
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info@rekuperacky.sk
+421 944 561 949
www.rekuperacky.sk

Vetranie s rekuperáciou Comair

Prečo rekuperačné
vetranie?
• úspora energie
• život bez plesní v interiéri 
• vhodné pre alergikov
• komfortný spôsob bývania
• výrazne nižšia prašnosť
   v domácnosti
• spoľahlivá a bezúdržbová
   prevádzka
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• slovenský výrobca s 21-ročnou tradíciou výroby
• predajne, montáž a servis na celom Slovensku
• okná v energetickej triede A
• celé okno Uw≥0,72 W/m2K
• nemecké profily s 3 tesneniami, kovanie
   Winkhaus
• 40 farieb a imitácií dreva
• stavebná hĺbka 71, 76 a 84 mm
• pri 100% predplatbe ďalšie skonto z ceny
• 5-ročná záruka na okná
• pozáručný servis plastových okien – všetkých
  profilov a kovaní

Okná plné nápadov

CIA PLAST s.r.o. • 0910 168 661 • holic@incon.eu
K PARKETT, KÁTOVSKÁ 25, HOLÍČ
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

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

CELKOVÉ CENY

Pri výmene okien posky-
tujeme vymaľovanie

interiéru s 10% zľavou

320 € 370 €

480 €

Príklady montáže
okien:PLASTOVÉ OKNÁ

A ZIMNÉ ZÁHRADY
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od
3,30 €/m2

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

VÝPREDAJ
SKLADOVÝCH
ZÁSOB

OBKLADY
DLAŽBA od 3 €/m2

MIREX Holíč
0910 933 663, 034 668 3064

www.mirex.sk
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ABC OKNÁ Holíč  | Výroba plastových okien a dverí

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

tel.: 034/668 33 87 kl. 66, 0903 761 642
0948 344 401, 0911 761 642Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San) 

LETNÁ AKCIA
Najnižšie ceny na okná a dvere

Zľavy na novostavby

Garážové brány
Vonkajšie žalúzie
Rolety

Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
Markízy

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

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, KOKS,
ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
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R09_DOMACNOST
Predám filungové 
vchodové dvere, pev-
ný dub výška 220 x 
120 dvojkrídlové.Tel. 
0908648471

R10_ZAHRADA A ZVER
» Predám HUSI živé aj 
očistené. Kopčany.Tel. 
0903572514 
» Predám hrozno Muller 
odber august, Pezinok.
Tel. 0902136517 
» Predám hrozno VZ a 
Silvan odber sept., Pez-
inok.Tel. 0902136517 
» Predám hrozno muller, 
odber august, veltlin 
a silvan väčšie množ-
stvo odber september, 
Pezinok - Grinava.Tel. 
0902136517 
» Predám orechy a 
slivkový kvas.Tel. 
0346683034 
» Predám hrozno - Fran-
kovka, Mulerka, Bur-
gundské biele, Zweigel . 
Skalica.Tel. 0908648471 
» Predám seno a lucernu 
a slamu v malých koc-
katých balíkoch, seno a 
lucernu 2 € , slama 1€, 
po dohode môžem do-
viezť.Tel. 0907704948 
» Predám hrozno - bie-
le i modré odrody.Tel. 
0905619375

R11_HOBBY A SPOTR
» Kúpim staršiu vzdu-
chovku alebo babetu.
Tel. 0907374235 
» Kúpim staré hodin-
ky, mince, bankov-
ky, pohľadnice.Tel. 
0903753758 
» Kúpim ľudové kroje.Tel. 
0902708047

R12_DETOM

R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám bicykel skla-
dačka-hliníková, cena 
dohodou. Informácie 
na.Tel. 0905759457 
» Predám stoly a stolič-
ky.Tel. 0905254090 
» Predám zachovalú 
vlečku.Tel. 0907276042 
» Predám plastový 
sud na víno 400 L.Tel. 
0905619375

Občianska
riadková
inzercia

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

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

Deti sa rodia slobodné a kreatívne. 
Každé má nejaký talent. Deti si vedia 
predstaviť hocičo, hrajú sa a rýchlo 
sa učia nové veci. Až kým nezačnú 
chodiť do školy, kde im ukazujú na čo 
talent nemajú. 

Postupne ich radosť z  objavovania 
nových vecí a učenia prejde. Pre mnohé 
deti nie je väčšia otrava ako chodiť na 
nudné hodiny, kde sa učia množstvo ne-
potrebných vecí. Vrcholom poškodzova-
nia mládeže sú slovenské univerzity. Se-
bavedomí profesori, ktorí si budujú svoje 
kráľovstvá a ambiciózni doktorandi a 
asistenti, ktorí im posluhujú. Učia to, 
čo sami uznajú za vhodné a často tomu 
ani riadne nerozumejú. Každý sa hrá na 
svojom vlastnom piesočku, naháňajú sa 
za čiarkami za publikácie a peniazmi z 
grantov. 

Na vysokých školách by mali mla-
dí ľudia spoznávať seba, svoje talenty a 
svet, ktorý sa výrazne mení. Hovorí sa, 
že by ich školy mali pripraviť na pracov-
né pozície, lenže tie masívne zanikajú a 
na novú prácu ešte študijné osnovy ne-
vznikli. Pripravujme radšej študentov na 
život a podnikanie so svojimi talentmi. 
Namiesto vzorov stretnú študenti na 
univerzitách často plagiátorov, intrigá-

nov a egocentrikov. Neučí sa to, čo budú 
potrebovať študenti pre život, ale hlavne 
to, čo vyžadujú ich profesori. Sú aj vý-
nimky, učitelia, ktorí zapaľujú, pomá-
hajú študentom objaviť svoj talent, pre-
pájajú rôzne disciplíny a otvárajú okná 
k poznaniu. Myslím si, že sú v menšine. 

Mnohí učitelia na vysokých školách 
sa menia na manažérov získavania 
grantov a bodov za publikácie. Kam 
privedú naše školy nezmyselné kritéria 
na prideľovanie peňazí? Čo má študent 
a spoločnosť z  toho, že profesori ge-
nerujú množstvo článkov, ktoré nikto 
nečíta? Naše deti odchádzajú študovať 
do zahraničia. Na slovenských vyso-
kých školách pribúdajú podpriemerní 
pracovníci, ktorí viac poškodzujú ako 
rozvíjajú svojich študentov. Vysoké ško-
ly si dnes vytvorili svoj vlastný svet. Je 
plný prázdnych rečí a 
plytvania. Treba ho 
poslať do minulos-
ti a vytvoriť niečo 
nové a perspektív-
ne. V zahraničí, kam 
mnohí profesori tak 
radi cestujú, 
je príkladov 
dosť.

Svet prázdnych rečí

» Ján Košturiak
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Elektrobicykle • Cyklodoplnky 
Náhradné diely • Predaj na splátky 

PrEdaj a sErvis biCyklov

+421 907 499 218
cyklobeef@gmail.com
Potočná 175/73, Skalica
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0903 342 475
r�rade@r�rade.sk

MAĽOVANIE
NATIERANIE

STIERKY
OMIETKY

TAPETY
FASÁDY

SADROKARTÓNY

Pri predložení
konkurenčnej ponuky

vám spravíme
lepšiu cenu + 10%
vernostná zľava

M
NA

kkkkyyyyyy
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VÝROBA
A PREDAJ

0918 645 802
0907 784 324

PALIVOVÉHO
DREVA
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

ODŤAH ZDARMA
výkup oceľového šrotu a farebných kovov

zber elektroodpadu
VAMAMETAL s.r.o., Priemyselná 277, Senica

email: vamametal@gmail.com
0903 145 588, 0903 728 588
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KLIMATIZÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

0905 963 819

AKCIA do konca septembra 2019

2,5 kw – cena 750 EUR s DPH
3,5 kw – cena 780 EUR s DPH vr
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• kompletné rekonštrukcie
   domov a bytov
• sadrokartonárske práce
• zatepľovacie práce
• ploty, zámková dlažba

Murárske práce
0904 259 971
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PREDAJ
HRANOLOV,
FOŠNÍ, LAT

TESÁRSKE PRÁCE
0948 771 127

piladobr@gmail.com
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VOLAJTE 
0950/894340

INFO LINKA 
0950/894339

Kancelárie:
Bratislava, Malacky

STOP EXEKÚCIAM
A EXEKÚTOROM
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RENOVÁCIA
VANÍ

Tel.: 0904 267 926
www.renovaciavani.sk

29 ROKOV PRAX
 

5 ROKOV ZÁRUKA

CENA 70 €
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ŠAŠTÍN - STRÁŽE
Prev.: Štúrova 958, Šaštín-Stráže, tel.: 0907 186 222

www.pohrebnasluzba-sastinstraze.sk

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

POHREBNÁ SLUŽBA

DOJČ
Prev.: è. 444, Dojè doèasne uzatvorená, objednávky
pohrebov, výkopových prác a i. vybavuje Ing. Hovan-
èíková, na Obec. úrade Dojè, na adrese è. 125, Dojè.
tel.: 0908 109 406, prev. doba: PO – ŠT: 900–1500 h,
PIA: 800–1200 h, poludòajšia prestávka: 1200–1300 h.

www.pohrebnesluzby-dojc.sk

PEKAR SRs s.r.o.
POHREBNÁ SLUŽBA

Komplexné pohrebné služby, maloobchod,
svieèky, kahance, vence, ikebany, vázy a i.

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:
0907 928 212, 0915 732 830
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PEKARr s.r.o., Skalica

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

Stála služba pri
prevoze zosnulých

tel.: 034 / 651 14 11

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

0907 928 212, 0915 732 830
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POHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:
0907 928 212, 0915 732 830
www.pohrebnictvo-holic.sk

prevádzka: BRATISLAVSKÁ 6, HOLÍČ, tel.: 0918 688 066
(v priestoroch tržnice)

Komplexné pohrebné - cintorínske služby
maloobchod - sviečky, kahance, kvety, urny...

medzinárodná preprava zosnulých
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Stačí zavolať a my vás navštívime.

Skalica, ul. Horská
0902 624 774 • 034/664 87 86

www.kamenarstvostapav.sk

Môžete si vybrať
asi zo 100 druhov

pomníkov

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

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

NAŠA FIRMA MÁ 28 ROKOV

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR

Príďte sa presvedčiť
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

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

s podložkou 

1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1490 €

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

ZADARMO: w
w

w.
ka

m
en

ar
st

vo
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2390 € • 1-hr. 1790 €
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NOVOOTVORENÉ KAMENÁRSTVO V SENICI S DLHOROČNÝMI SKÚSENOSŤAMI

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

30% ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR

Akcia na výrobu a montáž kuchynských pracovných dosiek

• 1-hrob, 2-hrob
• sekanie písma
• brúsenie, čistenie

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

Ce
ny

 s
ú

vr
át

an
e 

D
PH

Vaše objednávky prijímame na tel.:
034/659 2101, 0905 471 325

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

od 86 €/t
od 200 €/t

 od 160 €/t

HNEDÉ UHLIE
ČIERNE UHLIE

od 295 €/tKOKS
BRIKETY

ZN
ÍŽ

EN
IE

CI
EN

0905 915 033

INZERCIA

16
-0

00
1

JÚL – AUGUST
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871, 0904 610 406
vaskovicadam20@gmail.com

AKCIA
SEPTEMBER – OKTÓBER

2019

● Nové pomníky - žula, terazzo
● Krycie dosky, sekanie písma
● Rekonštrukcie starých hrobov
● Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
● Dlažba, betónové chodníky

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA

75
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4
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POZOR LIEK / POLITICKÁ INZERCIA

R14_ROZNE_INE
» Kúpim konskú hrabač-
ku v dobrom stave.Tel. 
0908447091 
» Kúpim striebornú jed-
ľu, strieb. smrek, tuju k 
zrezu.Tel. 0904453311

R15_HLADAM PRACU

R16_ZOZNAMKA
» Muž 52r. hľadá ženu 
na vážny vzťah len zo 
Skalice.Tel. 0949806344 
» Muž 47 r. hľadá ženu 
na milenecký vzťah. 
Diskrétne, bez naru-
šenia súkromia.Tel. 
0907212679 
» Temperamentný ne-
zadaný abstinent 50 r, 
hľadá štíhlu priateľku 
od 40 do 50 rok. Prosím 
foto!.Tel. 0915341553 
» Hľadám muža do 
56 rokov usmiateho, 
zábavného, ktorý ide 
rád aj do kina, SI, len 
SMS.Tel. 0918922151 » 
Hľadám si kamarátku 
od 45 do 50 rokov.Tel. 
0915204433

Občianska
riadková
inzercia

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

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera SE medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, SE zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Celosvetovo predstavujú zásoby liekov 
v domácnostiach, určené k dlhodobé-
mu (chronickému) alebo krátkodobé-
mu (akútnemu) užívaniu, potenciálne 
zdravotné riziká. 

Medzi najčastejšie dôvody zdravotných 
rizík patria: nevhodné užívanie (resp. zle 
zvolená liečba), zlé skladovanie a náhod-
né užitie. Na Slovensku sa ročne zbytočne 
intoxikuje vyše 4 000 ľudí, pričom viac 
ako polovicu tvoria deti. Ako uvádzajú 
údaje Národného toxikologického infor-
mačného centra (NTIC) na Slovensku, 41,6 
% telefonických konzílií bolo venovaných 
práve intoxikácii liekmi. K najbežnejším 
miestom otráv patria domácnosti s takmer 
80% podielom na všetkých otravách.

K  najčastejšie doma skladovaným lie-
kom patria analgetiká (teda lieky proti 
bolesti) a neúplne spotrebované balenia 
antibiotík. 

Lieky proti bolesti - základným pra-
vidlom liečby bolesti tzv. samo-liečením 
patrí liečba akútnej bolesti (bolesť hlavy, 
kĺbov, zubov, menštruačná bolesť), teda 
krátkodobé užívanie analgetík. Druhým 
pravidlom je používať lieky proti bolesti zo 
skupiny tzv. voľnopredajných, teda nevia-
zaných na lekársky predpis. V  žiadnom 
prípade by pacient nemal užívať lie-
ky určené na silnú a chronickú bolesť 
a v tomto prípade by sa mal obrátiť na 
odborníka.

Nesprávne alebo zbytočne užívané 

antibiotiká predstavujú pre spoločnosť 
problém v  podobe antibiotickej rezisten-
cie (odolnosti baktérií na antibiotickú 
liečbu). Antibiotiká je potrebné užívať 
iba v prípade, ak ich predpísal ošetrujúci 
lekár, nikdy nie je vhodné doužívať ne-
spotrebované antibiotiká z predchá-
dzajúcej liečby alebo „posúvať“ nedo-
užívané balenia antibiotík rodinným 
príslušníkom alebo známym, alebo 
sa dožadovať predaja antibiotík bez 
lekárskeho predpisu.

Spotrebitelia často k  rozbaleným ba-
leniam liekov neuchovávajú príbalové 
letáky, uchovávajú zvyšky liekov, ktoré 
nevedia identifikovať a tiež používajú lie-
ky po uplynutí doby použiteľnosti resp. 
exspirácie. 

Jedom sa liek môže stať pri nesprávnom 
užívaní, ale aj nesprávnym znehodno-
covaním, kedy liek neškodí iba jednému 
človeku, ale prispieva 
k  poškodzovaniu pros-
tredia všetkých. Správ-
ne znehodnocovanie 
liekov znamená, že 
lieky po uplynutí času 
použitia alebo nespot-
rebované lieky odo-
vzdáme do 
ktorejkoľvek 
lekárne. 

K najbežnejším miestom otráv 
patria domácnosti

» PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. 
2. viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory

V týždni 75. vý-
ročia Slovenského 
národného po-
vstania (SNP) Slo-
vensko zažilo šok. 
Dozvedeli sme sa, 

že druhá najmocnejšia žena na minis-
terstve spravodlivosti štátna tajomníč-
ka za SMER - SD Monika Jankovská, 
celému Slovensku klamala, že nepozná 
Mariána Kočnera a nikdy si s ním nevy-
menila ani jednu sms. Lenže, podľa in-
formácií, ktoré zverejnila TV Markíza, 
si s Kočnerom Jankovská veľmi inten-
zívne dopisovala až do momentu jeho 
zadržania políciou.

Keď som sa to dozvedel, povedal 
som si, že toto nemôžeme nechať len 
tak, lebo je to najsilnejší dôkaz toho, že 
strana SMER - SD je priamo prepojená 
s objednávateľom vraždy Jána a Marti-
ny a nie je teda pravdou, to, čo sa snaží 
vyše roka Fico klamať, že s vraždami 
SMER nemá nič spoločné. Jankovská 
totiž nie je len tak hocikto - bola zvola-
ná za poslankyňu za stranu SMER – SD.

Inak povedané - vrcholový politik 
SMERu miesto toho, aby strážil zákon-
nosť na najvyššom poschodí minister-
stva spravodlivosti, podľa všetkého taj-
ne vynášal informácie objednávateľovi 
vraždy Jána a Martiny. Človeku, ktorý 
si mal podľa vyšetrovateľov objednať 
navyše aj vraždu nášho kolegu Danie-
la Lipšica, či špeciálneho prokurátora 

Maroša Žilinku. V prípade prokurátora 
Žilinku s dovetkom, že vrahom za vraž-
du jeho ženy priplatí navyše 10 tisíc eur 
a za vraždu každého jeho dieťaťa takis-
to po 10 tisíc eur !!!!!

Napriek tomu ju jej priamy nadria-
dený Gábor Gál drží silou-mocou vo 
funkcii. Napriek tomu ju odmieta odvo-
lať aj premiér Peter Pellegrini, ktorý tak 
dobrovoľne zo seba robí človeka, kto-
rý viac drukuje mafii ako obyčajným 
ľuďom a spravodlivosti. Protestujeme 
preto pred ministerstvom spravodli-
vosti každý deň a budeme tak robiť 
dovtedy, dokedy Monika Jankovská 
bude podľa premiéra Pellegriniho ga-
ranciou nezávislosti a spravodlivosti 
a najvhodnejšou osobou, ktorá má za 
SMER - SD zastávať tak významný post 
na ministerstve spravodlivosti.

Robíme tak aj preto, lebo si chceme aj 
takto uctiť pamiatku našich starých ot-
cov a mám, ktorí sa odvážne v Povstaní 
postavili čelom voči naj-
väčšiemu zlu s vedo-
mím, že svoj boj zrej-
me aj tak prehrajú. 
Nechceli totiž dopus-
tiť, aby v nich vtedaj-
šie vládne zlo úplne 
potlačilo schopnosť 
ozvať sa proti neprávos-
ti a schopnosť biť sa 
za spravodlivosť.

POVSTAŇME VOČI MAFII

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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Cvičenie s Táňou 
Pozývame všetky dievčatá a ženy, ktoré chcú 

niečo urobiť pre svoje nielen fyzické ale aj psychické 
zdravie, na cvičenie s Táňou.

Cvičíme na športovej škole v Skalici (pri kruho-
vom objazde, budova vo dvore, vchod od Srdiečka).
Pondelok a štvrtok: 18.30- 19.30 hod. – PILATES. 
Utorok: 18.30-19.30 hod. – MIX cvičenie / step, fit-
lopty, tabata a posilňovanie. Začíname 9. 9. 2019 
PILATESOM.

PILATES – jedno z najefektívnejších cvičení 
pri bolestiach pohybového aparátu,posilňovanie 
vnútorných svalových partií,  tvarovania posta-
vy, ochabnutia svalstva panvového dna, dychové 
cvičenia, správne držanie tela, vhodné aj pre deti 
a dospievajúcu mládež, disbalančné cvičenie pri 
jednostrannej športovej záťaži (golf, tenis, volejbal, 
hokej...). MIX cvičenie – kardiovaskulárne cvičenie, 
posilňovanie celého tela, bolesti chrbáta, udržanie 
flexibility 

Priniesť si so sebou karimatku, vhodné športo-
vé oblečenie , ponožky na PILATES, športovú obuv 
na MIX cvičenie, nápoj, uterák a hlavne chuť si za-
cvičiť a nesmie chýbať úsmev na perách. 

Kontakt: Táňa Vojtová 0948 169 661
» red

Program kina Cinemax Skalica 
Piatok 30.8.: Leví kráľ 2D 15:30, Toy Story 4 

2D 15:50, PLAYMOBIL vo filme 16:00, Kto je ďalší? 
18:00, Nevesta na zabitie 18:10, Cez prsty 18:20, 
20:40, Vtedy v Hollywoode 20:00, Anna 20:20

Sobota 31.8.: BACK TO SCHOOL – Tajný život 
maznáčikov 2 15:30, Leví kráľ 2D 13:00, PLAYMOBIL 
vo filme 13:50, 16:00, Labková patrola 14:00, Toy 
Story 4 2D 15:50, Kto je ďalší? 18:00, Nevesta na zabi-
tie 18:10, Cez prsty 18:20, 20:40, Vtedy v Hollywoode 
20:00, Anna 20:20

Nedeľa 1.9.: BACK TO SCHOOL – Tajný život 
maznáčikov 2 15:30, Leví kráľ 2D 13:00, PLAYMOBIL 
vo filme 13:50, 16:00, Labková patrola 14:00, Toy 
Story 4 2D 15:50, Kto je ďalší? 18:00, Nevesta na zabi-
tie 18:10, Cez prsty 18:20, 20:40, Vtedy v Hollywoode 
20:00, Anna 20:20

Pondelok 2.9.: Leví kráľ 2D 15:30, Toy Story 4 
2D 15:50, PLAYMOBIL vo filme 16:00, Kto je ďalší? 
18:00, Nevesta na zabitie 18:10, Cez prsty 18:20, 
20:40, Vtedy v Hollywoode 20:00, Anna 20:20

Utorok 3.9.: ARTMAX FILM – Deväťdesiate 
18:00, Leví kráľ 2D 15:30, Toy Story 4 2D 15:50, PLAY-
MOBIL vo filme 16:00, Kto je ďalší? 18:00, Cez prsty 
18:20, 20:40, Vtedy v Hollywoode 20:00, Anna 20:20

Streda 4.9.: PREDPREMIÉRA – TO KAPITOLA 2 
20:10, Leví kráľ 2D 15:30, Toy Story 4 2D 15:50, PLAY-
MOBIL vo filme 15:40, Kto je ďalší? 18:00, Nevesta na 
zabitie 18:10, Cez prsty 17:50, 20:00, Anna 20:20

» red

Jaroslav Salay – Výber z tvorby 
Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osveto-

vé stredisko v Senici a autor pozývajú priateľov vý-
tvarného umenia na 36. autorskú výstavu obrazov 
Jaroslava Salaya z Holíča s názvom Výber z tvorby. 
Slávnostné otvorenie výstavy pripravenej k životné-
mu jubileu autora sa uskutoční v piatok 6. septem-
bra 2019 o 17,00 hodine vo výstavnej sále Záhorské-
ho osvetového strediska v Senici. Umeleckú tvorbu 
Jaroslava Salaya si môžete pozrieť do 30. septembra 
2019 v pracovných dňoch od 7,30 do 15,30 hodiny.

 » Jaroslava Slezáková
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Nie prevádzať, ale robiť, 
uskutočňovať, vykonávať.

Nie riadiť auto, 
ale viesť auto, šoférovať.

Slovenčina naša

Hygienici odporúčajú riešiť
problém výskytu fluoranténu
v Cerovej 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) 
v Senici odporúča Bratislavskej vodárenskej spoloč-
nosti (BVS) bezodkladne riešiť problémy výskytu flu-
oranténu v pitnej vode v obci Cerová (okres Senica) a o 
postupe realizovaných opatrení úrad informovať. Pre 
TASR to uviedol regionálny hygienik Ondrej Máčalka. 
Pravdepodobným zdrojom zistenia prítomnosti flu-
oranténu v pitnej vode v Cerovej je podľa hygienikov 
opotrebované potrubie. Tvrdí to aj BVS.

„Je reálne riziko ďalšieho zvyšovania jeho obsa-
hu, ktoré môže v budúcnosti viesť k prekročeniu limi-
tu polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU),“ 
upozorňujú. Zdravotne bezpečná pitná voda podľa 
zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdra-
via nesmie obsahovať látky, ktoré by mohli predsta-
vovať riziko ohrozenia zdravia svojím chronickým a 
neskorým pôsobením. Aj preto odporúčajú BVS tento 
problém riešiť.

Za hlavné cesty expozície PAU a fluoranténu po-
važujú podľa RÚVZ potraviny i ovzdušie. Prípady zis-
tenia fluoranténu v pitnej vode sú ojedinelé a boli v mi-
nulosti spojené predovšetkým s uhoľným dechtovým 
obložením rozvodov z liatiny alebo tvárnej liatiny. 

„Z doručených výsledkov vyplýva, že vzorky 
vody z odberných miest verejného vodovodu Cerová v 
ukazovateli PAU v súčasnosti vyhovujú požiadavkám 
vyhlášky ministerstva zdravotníctva, ktorou sa usta-
novujú podrobnosti o kvalite pitnej vody. Z dostup-
ných informácií tiež ale vyplýva, že pravdepodobným 
zdrojom zistenia prítomnosti fluoranténu je opotrebo-
vané potrubie,“ uviedol Máčalka.

Fluorantén patrí do skupiny PAU, ktoré vznikajú 
najmä pri spaľovaní organických látok a pyrolýze. 
„Vyskytujú sa v odpadových vodách z bodových zdro-
jov znečistenia, ako sú strojárske podniky, energetika, 
stavebníctvo a chemický priemysel, v ovzduší sú ich 
zdrojom výfukové plyny dopravných prostriedkov, 
prípadne z prírodných požiarov,“ vysvetlil Máčalka. 
PAU tiež vznikajú pri niektorých spôsoboch prípravy 
jedla, ako napríklad grilovanie, praženie, vyprážanie 
alebo pečenie. Ide o skupinu rizikových látok pre vod-
né prostredie.

V obci Cerová (okres Senica) namerala v uplynu-
lých dňoch BVS pri pravidelnej kontrole kvality pitnej 
vody vysoké hodnoty látky fluorantén. Obyvatelia 
obce preto nemôžu až do odvolania používať vodu na 
pitie a varenie. „Po opakovanom zistení hodnôt fluo-
ranténu v obci Cerová nad 100 ng/l sme bezodkladne 
vykonali preplach vodovodnej siete a opakovane vy-
konávame odbery vzoriek vody aj z ďalších odberných 
miest v obci,“ informuje BVS na svojom webe. Vodár-
ne predpokladajú, že zdrojom zvýšeného obsahu flu-
oranténu v pitnej vode môže byť jeho uvoľňovanie z 
vnútorného asfaltového náteru liatinového vodovod-
ného potrubia, z ktorého boli v minulosti budované 
verejné vodovody.

„O vzniknutej situácii boli bezodkladne informo-
vaní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva (RÚVZ) so sídlom v Senici, ktorý po dôklad-
nej analýze rozhodne o ďalšom postupe. Zároveň sme 
požiadali starostu obce Cerová o vyhlásenie infor-
mácie o zistených vysokých hodnotách vo verejnom 
vodovode. Obyvateľom obce je poskytnutá cisterna s 
pitnou vodou,“ spresnila BVS.

Vodárne deklarujú, že situáciu nepretržite mo-
nitorujú, pracujú na náprave a zároveň priebežne 
informujú a komunikujú so starostom obce Cerová. 
„Zároveň ubezpečujeme obyvateľov, že pitná voda v 
okolitých obciach je zdravotne vyhovujúca a je možné 
ju používať bez obmedzenia,“ tvrdí BVS.

                                                      » TASR
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Policajný zbor stále zaznamenáva 
podvody a a krádeže, páchané na 
starších občanoch (dôchodcoch) pod 
vymyslenými legendami s rôznymi 
emotívnymi príbehmi.

Podvodníci sa snažia získať dôveru se-
niorov, dostať sa do ich príbytkov, lokali-
zovať miesto ich úspor a v nepozorovanej 
chvíli od nich podvodne vylákať alebo 
ich okradnúť o celoživotné úspory.  

Podvodníci dlhodobo a cielene vo-
lajú seniorom na ich pevné linky alebo 
mobily ako ich príbuzní alebo známi 
(vnuk, syn, brat, sused, spolužiak) a 
súrne žiadajú požičať peniaze na rôzne 
účely (napr. kúpa auta, nehnuteľnosti, 
elektroniky).

V ostatnom období podvodníci vo-
lajú aj v neskorých nočných hodinách 
alebo skorých ranných hodinách a 
predstavujú sa ako lekári alebo zdra-
votné sestry.  Seniorom oznámia, že ich 
príbuzný spôsobil dopravnú nehodu, 
leží v nemocnici, nemôže komunikovať, 
lebo si pri nehode odhryzol jazyk a súrne 
potrebuje peniaze na vyplatenie škody, 
ošetrenie a neoznámenie prípadu polícii. 
Seniorov dôrazne žiadajú, aby nikoho 
nekontaktovali, s nikým túto záležitosť 
nepreberali, lebo ich príbuzný bude mať 
z toho problémy a môže ísť do väzenia, 

pretože šoféroval pod vplyvom alkoholu 
a pri nehode ťažko zranil dieťa alebo te-
hotnú ženu.

Páchatelia  úmyselne  volajú  niekoľ-
kokrát  za  sebou,  aby  znemožnili  senio-
rovi  preveriť  u  svojich  príbuzných  sku-
točností,  ktoré  uvádzajú  pri  telefonickej  
komunikácií.

Pre peniaze si páchatelia chodia 
osobne k seniorom alebo ich žiadajú, aby 
ich priniesli na určené miesto, sú prípa-
dy, kedy k seniorom pošlú taxík. 

V súčasnej dobe však podvodníci 
žiadajú seniorov, aby peniaze zasielali 
na konkrétne účty v bankách (najmä v 
Tatra banke) alebo ich posielali cez fi-
nančnú službu Western Union (najmä 
v Poštovej banke). Konkrétne číslo účtu 
páchatelia oznámia seniorom v telefóne 
alebo im ho zašlú SMS, pričom zdôraznia 
seniorom aby nikomu nehovorili na aký 
účel potrebujú peniaze. 

Ďalšou metódou podvodníkov sú 
sľuby na vykonanie brigádnických po-
mocných prác. Od seniorov si vypýtajú 
„zálohu na materiál“, niekedy aj v tisíco-
vej výške a potom o nich už nikto ani len 
nezačuje. Zmiznú aj s peniazmi. Takáto 
skupina už dlhší čas operuje hlavne v 
Trenčianskom kraji.

Pozor, roja sa množstvá podvodníkov!

» red
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Holíči

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď!

63
-0

13
7

41
-0

01
4

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

• obsluha polygra�ckého 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       

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

» PRACOVNÍKOV MONTÁŽE
     v bicyklovej a kolesovej výrobe
» KONTROLA KVALITY
» LOGISTA

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

Firma Dema Senica a.s. 
prijme do pracovného pomeru

PRÁCA V SENICI
na jednozmennú prevádzku
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FNsP Skalica, a.s. hľadá
vodiča dopravnej

zdravotnej služby (DZS)

Kontakt:
vedúca DZS, M. Vizváryová

e-mail: doprava@nspskalica.sk
tel.: (34) 69 69 146

ZZM = základná zložka mzdy

Požiadavky na zamestnanca: vyučený
v odbore SOU, vek min. 21 rokov,

2-ročná prax vo vedení motorového
vozidla. Požadujeme nástup ihneď.
ZZM – 624 eur + odmeny, príplatky,

pravidelné preplácanie nadčasov
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Maxi DENTAL s.r.o., Břeclav, ČR
Zubní klinika a laboratoř

ZUBNÍ LÉKAŘ
ZUBNÍ TECHNIK
DENTÁLNÍ HYGIENISTKA

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Kontakt:
+420 608 136 410, +420 775 775 095

ekonom@maxidental.cz
www.maxidental.cz
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PONUKA PRÁCE
KT Obal príjme pracovníka na pozíciu

Vzdelanie: stredoškolské z maturitou, prax výhodou
- nie je však podmienka

Požiadavky: serióznosť voči zákazníkom,
komunikatívnosť, vodičský preukaz skupiny B
Ponúkame: základná mzda 600 € + motivačný

benefit obchodného zástupcu
Info: v sídle firmy Jablonica 583 alebo

tel. 034/658 3202,  pán Tomek - tel. 0908 721 983

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA
0905 915 033
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Súkromná spoločnosť
prijme na TPP

do trafiky TESCO Senica
a trafiky Kaufland Senica,

min. zárobok 3,90€/hod brutto
+príplatky za soboty, nedele.

Bližšie informácie poskytneme
v čase od 8:00 do 15:00 h.

(pon-pia) na tel. 0902 953 066

BRIGÁDNIKOV

0905 915 033

INZERCIA
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Spoločnosť DANEX Slovakia, s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

OPERÁTOR/-KA CNC STROJOV

Svoj životopis spolu s priloženou žiadosťou zasielajte na adresu:
DANEX Slovakia s.r.o., Dr. G. Schaefflera 2, 909 01  Skalica,

prípadne mailom: info@danexsro.sk
alebo nás kontaktujte priamo na tej istej adrese.

Požiadavky:
• SOU s technickým zameraním je výhodou, avšak nie je podmienkou
• prax v strojárskom alebo príbuznom odbore je výhodou, avšak
   nie je podmienkou
• práca vhodná aj pre ženy
Ponúkame:
• nástupný bonus 300 €
• príplatky nad rámec zákona (nočný a za prácu vo sviatok)
• každoročné zvyšovanie miezd
• dochádzkový bonus
• vernostná odmena za odpracované roky
• doplnkové dôchodkové sporenie
• príspevok na stravovanie
• stabilné zamestnanie v spoločnosti s 18-ročnou tradíciou
• ďalšie benefity

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
od 3,90 €/hod. + prémie, výkonnostné, skupinový bonus

Priemerná mzda vo výrobe
1400 € /brutto/
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PÁLENICA U TATKA
prijme zamestnanca do novootvorenej

pestovateľskej pálenice v Holíči
s termínom nástupu 10/2019.

Pracovná pozícia je určená pre dôchodcu, 
prípadne invalidného dôchodcu. Ide 

o fyzicky nenáročnú prácu, nakoľko sa jedná
o automatizovaný spôsob  destilácie.

Kvali�kačné predpoklady: SŠ vzdelanie,
najlepšie technického zamerania, manuálna 

zručnosť, dobré komunikačné zručnosti
Žiadosti spolu zo životopisom zasielajte 

na adresu: Pálenica U TATKA, Jesenského 5,
Holíč, email: purgy@posta.telekom.sk
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Životopisy zasielajte na e-mail: sandrock@sandrock.sk

na rozvoz sypkých hmôt na prevádzke v Bernolákove.
Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV kategórie C

prijme do TPP aj živnostníkov

0908 979 377

INZERCIA

Nie vada (čes.), ale chyba 
(rečová, srdcová, telesná), kaz 
(materiálu), porucha (motora), 

nedostatok.

Slovenčina naša

 mesačný príjem 708 € brutto za dva dni v týždni
 základná mzda 405 eur 
  + 186 eur príplatky za víkend + 66 eur príplatky 
  za noc + 51 eur individuálna prémia

 možnosť ubytovania

Výrobný 
pracoVník
VíkenDoVá zmena

708 eur
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

• 20 rokov pomáhame opatrovateľkám v Rakúsku
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

• stále dostatok ponúk - aj pre mužov
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

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

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

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

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

PRACOVNÍKOV 
NA POZÍCIU:

-  ELEKTROTECHNIK 
S VYHLÁŠKOU §21

( 732€ + 50€ + 50€ + 15€ + stravné 
lístky + ubytovanie ZDARMA )

-  VODIČ VZV -SKLADNÍK
( 676€ + 50€ + 50€ + 15€ + stravné 

lístky + ubytovanie ZDARMA )

Miesto práce: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

PRÁCA LEN NA DVE ZMENY
KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA PRIJME

PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091
MZDA 

OD 850 € DO 1300€BEZPLATNÁ
INFOLINKA
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Stavebná spoločnosť prijme

Práca na území SR. Nástup po dohode. 

tel: 0918/413582, 0904/881 418, 
mail: info@gsksro.sk

TPP - 6 EUR/ hod.

ŽIVNOSŤ- podľa dohody

STAVEBNÉHO MAJSTRA
so skúsenosťami zo železobetónovými 
konštrukciami

TPP - 1200 EUR / ŽIVNOSŤ- podľa dohody

ŽELEZIAROV
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €ZĽAVY AŽ DO 25%
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0904 832 593

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA
Montáž aj u zákazníka

PRÁCA V NEMECKU 
A ŠVAJČIARSKU 
dlhodobá a stabilna práca

výhodné platové podmienky

od 13 - 20 €/hod. netto
ubytovanie a doprava hradené

ELEKTRIKÁRI 

sokolova@granila.eu
0950 301 301 85
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Veľkosť inzerátu
49,5 x 61,5 mm

za sumu

449 €
v počte

1.5000.000 ks

Inzercia v 39 regionálnych tituloch,
ktoré sú týždenne vydávané v náklade 
1.500.000 kusov na lukratívnej 
zadnej strane v každom okrese!
Volajte 0905 915 033, 0908 979 377.

PONUKA, KTORÁ SA OPLATÍ


