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Nebudeš mať iných bohov

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Podľa knihy Exodus (Druhá kniha Moj-
žišova) a knihy Deuteronómium (Piata 
kniha Mojžišova) bolo predchodcom 
dnes známeho Desatora o niečo viac 
prikázaní. Aktuálne znenie podľa Ka-
techizmu katolíckej cirkvi, tzv. kate-
chetická formula, má však desať bodov. 
Toľko stručná štatistika.

Podľa sčítania ľudu z roku 2011 sa k  
Rímskokatolíkom hlásia 3 347 277 (62 per-
cent) obyvateľov, k evanjelikom sa hlási 
316 250 (5,9 percenta), a ku gréckokatolí-
kom – 206 871 (3,8 percenta) obyvateľov 
. Takéto sú počty príslušníkov troch naj-
väčších náboženských vyznaní na Slo-
vensku. Výsledky spracoval Štatistický 
úrad SR. Toľko ďalšia štatistika.

Či už Exodus, alebo Deuteronómium, 
ako súčasť Biblie a tak isto aj Desatoro 
majú hneď na začiatku súpisu prikázaní 
nasledujúce slová: „Nebudeš mať iných 
bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu ani 
nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, 
dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! 
Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo 
ja som Hospodin, tvoj Boh. Ja som Pán, 
Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov 
okrem mňa, aby si sa im klaňal.“

Nahliadnime však aj do iného „de-
satora“ - do Morálneho kódexu budova-
teľa komunizmu. Tento dokument mal 

dvanásť bodov. Hneď na prvom mieste 
stálo: „Oddanosť veci komunizmu, láska 
k socialistickej vlasti.“ A na jedenástom 
zas - „nezmieriteľnosť voči nepriateľom 
komunizmu“.

Zaoberajúc sa dianím i verejným 
myslením na Slovensku, v krajine, kde zo 
štyroch občanov sa takmer traja hlásia 
k viere, ktorá učí hore uvedené princípy, 
je smutné zistenie, že mnohí z nich ešte 
stále zároveň prejavujú oddanosť moci 
podľa komunistického kódexu. Nejak sa to 
vzájomne bije. A niečo z toho musí byť fa-
lošné. Desatoro cirkvi a morálny kódex bu-
dovateľa komunizmu nemožno vyznávať a 
dodržiavať zároveň. A ak už aj ten morálny 
kódex, tak prečo nie práve body sedem až 
deväť? „Poctivosť a pravdivosť, mravná 
čistota, prostota a skromnosť vo verejnom 
i súkromnom živote. Vzájomná úcta v ro-
dine, starostlivosť o výchovu detí. Nezmie-
riteľnosť voči nespravodlivosti, 
príživníctvu, nestatočnosti, 
karierizmu.“ To sa akosi 
nehodí? To sú iba „drísty“?

Tak ako je to u nás s tým 
uctievaním bohov?

Pekný septembrový 
týždeň vám želá

Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

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

PLECHOVÉ GARÁŽE
PLECHY, voliery pre psov

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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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

63
-0

01
8

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

0917 625 934  |  www.helpetbau.sk0917 625 934  |  www.helpetbau.sk

HELPET  BAUHELPET  BAUSTAVEBNÁ RODINNÁ FIRMASTAVEBNÁ RODINNÁ FIRMA
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ŽALÚZIE
ROLETY
SIEŤKY

ZAMERANIE
A MONTÁŽ ZADARMO

MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY

OPRAVY

T. ČÁRSKY: 0903 463 904
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oznamuje zámer prenajať dočasne
nevyužívané nebytové priestory v Strednej

odbornej škole elektrotechnickej,
Učňovská 700/6, Gbely. 

OZNÁMENIE

Bližšie informácie prostredníctvom e-mailu:
sougbely@zupa-tt.sk

alebo na tel. č. 034/6621229

Stredná odborná škola elektrotechnická,
Učňovská 700/6, Gbely
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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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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 

párny týždeň: Čáčov, Kunov, 
Senica, Borský Mikuláš, Borský 
Svätý Jur, Čáry, Jablonica, Kúty, 
Moravský Svätý Ján, Rovensko, 
Sekule, Smolinské, Šaštín - Strá-
že, Štefanov, Skalica, Dubovce, 
Gbely, Holíč, Kátov, Kopčany, Mok-
rý Háj, Petrova Ves, Popudinské 
Močidľany, Radimov, Radošovce, 
Trnovec, Unín, Vrádište, Kúty, 
Jablonica  

nepárny týždeň: Čáčov, Kunov, 
Senica, Cerová, Častkov, Dojč, 
Hlboké, Hradište pod Vrátnom, 
Jablonica, Koválov, Kúty, Osuské, 
Plavecký Peter, Prievaly, Rohov, 
Rovensko, Rybky, Smrdáky, Sobo-
tište, Šajdíkove Humence, Šaštín 
- Stráže, Štefanov, Skalica, Brod-
ské, Dubovce, Gbely, Holíč, Kátov, 
Kopčany, Lopašov, Mokrý Háj, Po-
pudinské Močidľany, Radošovce, 
Trnovec, Unín, Vrádište 

skalicko@regionpress.sk

redakcia: Potočná 16 
SKaLIca

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DIStrIbúcIa (34.570 domácností)

bV   94.750 bratislavsko Východ
bz 100.200 bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
Ga    31.290 Galantsko+Šaliansko
Hc    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
Ma    27.450 Malacko
nr   54.930 nitriansko
nz    34.140 novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
Pn    38.810 Piešťansko+NM+MY
Sc   26.700 Senecko
Se    34.570 Senicko+Skalicko
tO   40.560 topoľčiansko+PE+BN
tn   59.430 trenčiansko+DCA+IL
tt   46.550 trnavsko
zM    18.990 zlatomoravsko

bb   50.530 banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
Lc   30.690 Lučenecko+VK+PT
Mt    41.690 Martinsko+TR
Or   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
Pb   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
zV   39.560 zvolensko+DT+KA
zH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
za    52.120 Žilinsko+BY

bJ    33.870 bardejovsko+SK+SP
Ge     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
Ke    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
Sn    32.750 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

Vecné bremená predstavujú veľmi vý-
znamný zásah do súkromných práv, a to 
napríklad do vlastníckeho práva iných 
subjektov. Vecné bremeno môže vznik-
núť len vo vzťahu k nehnuteľnej veci. 

Vecné bremeno obmedzuje vlastníka 
nehnuteľnosti v  prospech niekoho iného 
tak, že je povinný niečo strpieť, niečoho 
sa zdržať alebo niečo konať. Právo zodpo-
vedajúce vecnému bremenu môže byť spo-
jené s  určitou vecou, ako napríklad právo 
prechodu cez susediaci pozemok. V  tomto 
prípade toto právo z vecného bremena pre-
chádza s vlastníctvom veci na ďalšie osoby, 
ktoré sa stanú vlastníkmi a teda povinnými 
z  vecného bremena. V  uvedenom prípade 
ide o časovo neobmedzené právo oprávne-
ného z vecného bremena. Rozdielna situá-
cia nastáva, ak je vecné bremeno spojené 
s určitou osobou, napríklad v prípade práva 
doživotného užívania bytu, pretože toto 
právo patrí vždy len konkrétnej osobe. 

V  tomto prípade ide o  časovo obme-
dzené právo a  neprechádza na právneho 
nástupcu osoby oprávnenej z  vecného 
bremena. Vecné bremená môžu vzniknúť 
písomnou zmluvou, na základe závetu 
v  spojení s  výsledkami konania o  dedič-
stve, schválenou dohodou dedičov, rozhod-
nutím príslušného orgánu alebo zo zákona. 
Pre zmluvu o zriadení vecného bremena je 
zákonom stanovená písomná forma, a  to 
z  dôvodu závažnosti obsahu a  aj právnej 
istoty oboch zmluvných strán vzhľadom 

k  požiadavkám vyplývajúcim z  evidencie 
vzťahov k nehnuteľnostiam. V zmluve mu-
sia byť vymedzené zmluvné strany, kto je 
povinným a  kto oprávneným z  vecného 
bremena, taktiež obsah vecného bremena, 
predmet vecného bremena, pri ktorom je 
potrebné podrobne špecifikovať nehnuteľ-
nosť, na ktorú sa vzťahujú práva zodpove-
dajúce vecnému bremenu. 

V zmluve je tiež potrebné uviesť či ide 
o  vecné bremeno vzťahujúce sa k  nehnu-
teľnosti alebo ku konkrétnej fyzickej alebo 
právnickej  osobe. Zmluva by mala ďalej 
obsahovať aj údaj o dobe trvania vecného 
bremena. Zmluvu o  zriadení vecného bre-
mena môže z pozície povinného z vecného 
bremena uzatvoriť len vlastník nehnuteľ-
nosti, ku ktorej sa vecné bremeno viaže. 
Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho 
vecnému bremenu je potrebný vklad do 
katastra nehnuteľností. Až na základe prá-
voplatného rozhodnutia o povolení vkladu 
vydaného okresným úradom, katastrálnym 
odborom, nastávajú vecnoprávne účinky 
zmluvy, a teda vznikne právny vzťah zalo-
žený zmluvou. 

Zmluva 
o zriadení vecného bremena

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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vyhlasuje  podľa  ust.  §  281 až  288  Obchodného zákonníka v súlade
s ustanovením § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí a VZN č. 64 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom

Mesta Holíč

1) na  predaj 4 stavebných  pozemkov
     na Ul. Márie Terézie v  k. ú. Holíč

obchodnú verejnú súťaž
na uzavretie kúpnych  zmlúv

 Bratislavská 5, 908 51 Holíč

Podrobná špeci�kácia ponuky, súťažné podmienky, návrh kúpnych
zmlúv sú uverejnené na webovej stránke: www.holic.sk alebo
informácie je možné získať osobne na adrese  Bratislavská 5,

Holíč  (hlavná budova MsÚ). Lehota na predkladanie súťažných
ponúk  končí  dňa  24.09.2019 o 12.00 hod.
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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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madea@ltcnet.sk
www.madea.sk

Popudinské Močidľany
Na križovatke

tel: 0905 295 866
po – pia: 10 – 17 h

ut: 13.30 - 17 h
Šaštín - Stráže

Hollého 651
(bývalý Kovotvar,

vedľa VÚB banky)
tel: 0905 295 866
ut – pia: 9 – 17 h

so: zatvorené

MICHAELA kuchyňa
180/240 cm 
cena s PD 181 cm 

160 x 200 cm

180 x 200 cm

321,00
EUR

JENNIE
obývacia stena

SPA posteľ

VERITY posteľ

PASOS
kreslo

DOLCE
pohovka213,00

EUR

519,00
EUR

529,00
EUR

339,00
EUR 186,00

EUR
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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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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.
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PREDAJ
HRANOLOV,
FOŠNÍ, LAT

0948 771 127
piladobr@gmail.com
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• kompletné rekonštrukcie
   domov a bytov
• sadrokartonárske práce
• zatepľovacie práce
• ploty, zámková dlažba

Murárske práce
0904 259 971

0908 979 377

INZERCIA
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A-izolacie    Striekaná izolácia pur penou

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

AKCIA
-10%

• Izolácia bez tepelných mostov

• Súčiniteľ tepelnej vodivosti 
   λ 0,036

• S vysokým tepelným odporom
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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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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

Nie dopad, ale vplyv, 
dosah, účinok. Nie doprovod, ale sprievod.

Slovenčina naša

Nie jedná sa o niečo, ale ide 
o niečo. Nie jednať, ale konať, robiť, počínať si.

Slovenčina naša
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R01_AUTO_PREDAJ
» Predám Peugeot 308, 1,6 
HDI, 82 kw, r.v. 2008, dob-
rý stav, cena 2900 €.Tel. 
0907688309

R02_AUTO_MOTO_INE
» Kúpim havarované alebo 
motoricky poškodené auto, 
motocykel.Tel. 0905218938 
» Predám 15-ky elektróny. 4 
ks / 150 €.Tel. 0904835542 
» ČZ 175, JAWA 250, 350, PIO-
NIER, STADION, MUSTANG, 
SIMSON, Kúpim tieto motor-
ky.Tel. 0915215406

R03_BYTY_PREDAJ

R04_BYTY_PRENAJOM
» Prenajmem 1-izbový byt 
v centre mesta Skalica.Tel. 
0951170822 
» Prenajmem garzónku v 
centre mesta Skalica.Tel. 
0951170822 
» Dám do prenájmu izbu v 
rodinnom dome v Skalici. 
Je zariadená + internet.Tel. 
0908648471

R05_DOMY_PREDAJ
» Predám novostavbu sa-
mostatne stojaceho rodin-
ného domu na pozemku o 
výmere 584 m2. Je v Holíči v 
novovybudovanej lokalite A. 
Dubčeka. Dom je skolaudo-
vaný v roku 2014. Má rozlohu 
zastavanej plochy 194 m2 a 
143 m2 úžitkovej plochy. Dom 
je úplne dokončený ako z in-
teriéru, tak z exteriéru. Dom 
je možné si pozrieť aj na por-
tále nehnutelnosti.sk. Cena 
210.000 €.Tel. 0903342475 
» Predám dom v pôvodnom 
stave v obci Petrova Ves. 
Cena 82 000 €.Tel. 0911610110

R06_POZEMKY_PREDAJ
» Predám pozemok 900 m2 
v obci Dubovce, cena doho-
dou.Tel. 0902495749

R07_REALITY_INE
» Kúpim rodinný dom, SP ale-
bo byt 35 km od Bratislavy.
Tel. 0903765606

R08_STAVBA
» Predám sklolamináto-
vé žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vodo-
merné plastové šachty. Cena 
od 650 €. Doveziem, osadím, 
vykonám aj tlakovú skúšku.
Tel. 0905925991 
» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

R09_DOMACNOST
» Predám digestor Mora 
chróm, 2 motory, 3-rýchlost-

Občianska
riadková
inzercia

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

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                    

09 DOMÁCNOSŤ    

Postupne opísané diéty v  predchá-
dzajúcich číslach a  ich zoradenie 
podľa zdravotnej prospešnosti sú 
určené pre ľudí, ktorí sa chcú zdravo 
stravovať, sledujú si svoje laboratór-
ne parametre, chcú byť zdraví. 

Efekt takto nastaveného správne-
ho stravovania možno overiť vyšetre-
niami. Všetky dôležité spadajú pod 
preventívnu prehliadku, ktorú by mal 
každý vo vlastnom záujme pravidel-
ne absolvovať u  svojho všeobecného 
lekára. Vždy je lepšie včas zachytiť 
zdravotný problém, navyše väčšina 
takzvaných civilizačných ochorení, 
ako je vysoká hladina tukov, cukrov, 
obezita, vysoký krvný tlak,  sú dobre 
riešiteľné práve úpravou stravovacích 
návykov a vhodným výberom jedla.

Existujú však aj cielené rebríčky top 
diét pre niektoré ochorenia: napríklad 
špeciálne pre ľudí s cukrovkou, ochore-
ním srdca alebo obezitou a tie sa rozli-
šujú na diéty s rýchlym efektom a diéty 
s pomalším, ale trvalejším účinkom.

Mnohé sa samozrejme opakujú, 
ako sú v základnom rebríčku, ale môže 
sa meniť ich poradie a niektoré sú aj 

nové. Rebríček diét, ktorý zostavuje 
skupina odborníkov na výživu a leká-
rov špecializujúcich sa na cukrovku, 
zdravie srdca a chudnutie v USA sa pre 
svoje ich sa využíva celosvetovo.

Poradie pre diabetikov:
1. Stredomorská diéta
2. – 5. DASH diéta 
2. – 5. Flexiteriánska diéta
2. – 5. Diéta Mayo kliniky
2. – 5. Volumetrická diéta
6. – 9. Diéta podľa Jenny Craigovej
6. – 9. Ornishova diéta
6. – 9. Vegánska diéta
6. – 9. WW diéta, alebo Strážcovia 
hmotnosti 
10. Diéta Engine 2 na podporu metabo-
lizmu

Pozn.:REGIONPRESS:
Týmto diétam, sta-

vaným konkrétne pre 
diabetikov, sa budeme 
podrobne venovať v 
našich nasledujúcich 
vydaniach.

Top 10 diét pre diabetikov

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

metabolizmu a výživy

Nie ješitný, 
ale márnomyseľný, samoľúby.

Slovenčina naša
32
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Konzultácia s výživovou 
špecialistkou 

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

Poliklinika Senica  /  0948 773 180 

ODBORNÍK NA VÝŽIVU

teraz len za 7,90 € pre DVE OSOBY
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N

Myslite na svoje

zdravie a chudnite

pod odborným 

dohľadom

s programami 

UTRIFOOD®

0910 628 555  •  www.nutrifood.sk
Budova APOLYS, Jánošíkova 4, Malacky

Novoveská 941, Šaštín Stráže
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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš

0905 915 033

INZERCIA
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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

át
an
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tá

že
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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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VOLAJTE 
0950/894340

INFO LINKA 
0950/894339

Kancelárie:
Bratislava, Malacky

STOP EXEKÚCIAM
A EXEKÚTOROM
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MIMORIADNA AKCIA!

FASÁDNE
ŠTÚDIO

miešanie farieb a omietok  •  zatepľovacie  systémy  •  gra�cký návrh zdarma

VZORKOVÁ VÝSTAVA DLAŽIEB A ZÁHRADNÝCH PRVKOV V HOLÍČI NA BRATISLAVSKEJ UL.

Holíč, Bratislavská ul., oproti reštaurácie Jozef II
tel.: 0911 71 83 00, mpsr@ltcnet.sk 

FASÁDNE
OMIETKY 

a FASÁDNY
POLYSTYRÉN
ZĽAVA 25%TEHLOVÉ OBKLADY cena:  17 € / m2
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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
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

0907 211 797
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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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Tel.: 0910 644 981

STROJOVÉ
OMIETKY

HRUBÉ STAVBY
PLOTY

• sádrové
• vápenno-cementové
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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Obecný podnik Jablonica s.r.o.
ponúka na predaj betónové výrobky

tel.: 0911 583 215, 0910 449 723
e-mail: opjablonica@stonline.sk

• Studničné skruže priemer 100 a 80
• Kanalizačné rúry priemer 60, 40, 30, 20
• Poklopy
• Konusy, stĺpky
• Dlažby, kocky, záhon. obrubníky
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ný, málo používaný. Cen 40 
€.Tel. 0903929397

R10_ZAHRADA A ZVERINEC
» Predám HUSI živé aj očiste-
né. Kopčany.Tel. 0903572514 
» Predám hrozno muller, od-
ber august, veltlin a silvan 
väčšie množstvo odber sep-
tember, Pezinok - Grinava.Tel. 
0902136517 
» Darujem krásne mačiatka 
, po dohode aj doveziem, SI.
Tel. 0903946285 
» Predám hrozno modrých 
odrôd a plastový 400l sud 
na víno.Tel. 0905619375 
» Predám mladé biele hrdlič-
ky.Tel. 0910162463 
» Predám hrozno mod-
ré, biele, odber hneď.
Tel. 00420757301580, 
0346645110

R11_HOBBY A SPOTR
» Kúpim staršiu vzdu-
chovku alebo babetu.Tel. 
0907374235 
» Kúpim ľudové kroje.Tel. 
0902708047

R12_DETOM

R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám bicykel skladačka-
-hliníková, cena dohodou. In-
formácie na.Tel. 0905759457 
» Predám stoly a stoličky.Tel. 
0905254090 
» Predám zachovalú vlečku.
Tel. 0907276042 
» Predám lacno továren-
ský šijací stroj. Malacky.Tel. 
0907989610 
» Predám cirkulár 165 €, 
štiepačku na drevo 135 €.Tel. 
0944295367

R14_ROZNE_INE
» Kúpim konskú hrabač-
ku v dobrom stave.Tel. 
0908447091 
» Kúpim striebornú jedľu, 
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 narušenia súkromia.Tel. 
0907212679 
» Temperamentný nezadaný 
abstinent 50 r, hľadá štíhlu 
priateľku od 40 do 50 rok. 
Prosím foto!.Tel. 0915341553 
» Hľadám si priateľku od 45 
do 50 rokov. Ak máš záujem, 
ozvi sa.Tel. 0915204433 
» Hľadám kamarátku od  53-
57r..Tel. 0907369234

Občianska
riadková
inzercia

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

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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VÝROBA A ČERPANIE 

BETÓNOVÝCH ZMESÍ, 

DOVOZ DOMIEŠVAČOM

S PUMPOU DO 7 m 

                               

OHÝBANIE BETONÁRSKEJ 

OCELE, VIAZANIE 

ARMOKOŠOV

- ŠAŠTÍN-STRÁŽE
- MALACKY 

0905 953 850www.bestav.sk info@bestav.sk
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-0

00
0

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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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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VÝROBA
A PREDAJ

0918 645 802
0907 784 324

PALIVOVÉHO
DREVA
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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

Vtipy 
týždňa

» Visia tri netopiere na 
strome. Zrazu sa jeden z 
nich postaví a druhý sa 
pýta tretieho:
- Čo sa mu stalo?
A on mu na to odpovedá: 
- Neviem, asi odpadol.

» Letí vrana po lese a krá-
ka si:
- Krá, krá, krá.
Zrazu vrazí do stromu:
- Čvirik, hrkú, Bože ako to 
bolo?‘

» Idú dva ľadové medvede 
po púšti a jeden hovorí:
- Tu muselo riadne snežiť, 
keď to tak posypali.

 » redakcia

Na 38 hradných objektoch po celom 
Slovensku pokračujú záchranné 
práce vďaka podpore z projektu Ob-
nova kultúrneho dedičstva s pomo-
cou nezamestnaných.

Záchrana historického dedičstva je 
jednou z priorít, o čom svedčí aj fakt, 
že v tomto roku sa finančné prostried-
ky na revitalizáciu takýchto objektov 
zo sumy 6,6 milióna eur zvýšili na 12 
miliónov eur. Napríklad aj hrad Re-
vište je ukážkou toho, ako sa dá skĺbiť 
lokálpatriotizmus so záchranou histo-
rického dedičstva. Má to však aj ďalší 
rozmer, na obnove pracujúľudia, ktorí 
si chcú prácu nájsť a pracujú odušev-
nene. 

V obnove hradov sa podľa Pet-
ra Hercega, podpredsedu združenia 
Zachráňme hrady, aj vďaka projektu 
urobili za posledné roky veľké pokro-
ky. „Je to skokové zlepšenie, ktoré na 
lokalitách vidieť,“ podotkol s tým, že 
návštevníci hradov môžu sami vidieť, 
ako sa za posledných desať až 15 rokov 

ruiny zmenili. Na niektorých hradoch 
sa už dokonca podarilo dokončiť nie-
ktoré objekty.

Jedným zo združení, ktoré sa pra-
videlne do projektu zapája, je práve 
spomínané Združenie na záchranu 
hradu Revište. Obnove pamiatky sa 
venuje od roku 2011. Jeho predseda 
Ratibor Mazúr priblížil, že aktuálne na 
hrade pracuje vďaka projektu 19 ľudí, 
ale aj ďalší špecializovaní remeselníci, 
ako sú tesári a murári. 

Prínos projektu je podľa jeho ná-
zoru pre združenie veľmi veľký. „Tento 
program znamená pre nás veľmi veľa. 
Myslím, že by sme mohli opravovať 
hrad aj bez neho, ale išlo by to desať-
krát pomalšie. Takto nám to veľmi 
pomáha, keď dostaneme peniaze na 
výplaty pre devätnástich pracovníkov, 
peniaze na materiál či koordinátora a 
živnostníkov. Toto by sme bez projektu 
nedokázali,“ podotkol. 

Obnova hradov pokračuje

» TA SR

0905 915 033, 0908 979 377

Inzerát, ktorý predáva
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SEPTEMBER
– OKTÓBER

ZĽAVY AŽ DO

-35%
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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700
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• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR,
    NÁKLADOV NA ENERGIE

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ

CENY
V REGIÓNE

3x
BONUS

• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN
    DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

CENTRUM
DVERÍ

AKCIA

v = 2000 mm
š = 900 mm

a jednostranná
laminácia

439
EUR

515
EUR

...ked sú
dvere dverami 

´

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

za
najlepšie

ceny
v regióne

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

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

0918 500 492

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

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!

1500

16
00

900
24

00

16
00

2100

16
00

1200

AKCIA
300

EUR

OD

345
EUR

210
EUR

202
EUR

-61% OD OD

OD

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

SEPTEMBER
mesiac

obrovských
zliav 
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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
-b
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an

.s
k

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

0905 915 033

VIZITKY
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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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PRENÁJOM
VYSOKOZDVIŽNEJ
PLOŠINY
pracovná výška 17 m
bočný dosah 9 m
cena: 80 €/deň

0905 106 735
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Zakladateľ nadácie ACN – Pomoc 
trpiacej Cirkvi páter Werenfried 
van Straaten raz rozprával o stretnutí 
s istým českým kňazom, ktorého po 
Pražskej jari pozval na dvojmesačnú 
návštevu na Západ, aby spoznal život 
Cirkvi v slobodnom svete. 

Pri rozlúčke tento kňaz vyslovil 
zarážajúce slová: „Dvanásť rokov 
som bol vo väzení, pretože som bol ver-
ný Rímskokatolíckej cirkvi. Mučili ma, 
pretože som nechcel zaprieť pápeža. 
Dnes mám pre svoju vieru podlomené 
zdravie. No táto viera mi vždy posky-
tovala pokoj a istotu a vďaka tomu boli 
roky žalára najšťastnejšie v mojom ži-
vote. Vy ste však stratili pokoj v Bohu, 
lebo ste podkopali svoju vieru, takže 
vám už viac neposkytuje istotu a bez-
pečie. Vo svojej slobode vyhadzujete 
na smetisko to, za čo sme my znášali 
represálie. Západ ma sklamal. Radšej 
chcem stráviť ďalších dvanásť rokov 
môjho života v komunistickom vä-
zení, než tu s vami zostať dlhšie.“

Tento pálčivý úsudok svedka prena-
sledovanej Cirkvi sa stal aj pre nás na 
Slovensku po 30 rokoch od pádu ko-
munizmu veľmi aktuálny a apeluje na 
našu slobodu a svedomie. Dnes nám 
v našej krajine nehrozí nebezpečen-
stvo, že budeme uväznení alebo zabití 
pre svoje vierovyznanie. Avšak každý 
deň je naša viera skúšaná. Žiť svoju 
vieru v tomto čase úprimne a auten-
ticky, to znamená byť pripravený 

znášať ironické, v  lepšom prípade 
„súcitné“ posmešky „modernej 
spoločnosti“. Tiež patrí k všeobec-
nému koloritu mnohých súčasných 
masovokomunikačných prostriedkov 
relativizovať a sarkasticky podkopávať 
hodnoty a pravdy viery, ktoré donedáv-
na boli piliermi spoločnosti. Praktizu-
júci veriaci má často nálepku spiatoční-
ka a reakcionára, ktorý už nemá miesto 
vo verejnom živote a  v novodobej 
spoločnosti. Čoraz ťažšie je verejne 
sa priznať k svojej viere, modliť sa, 
spovedať sa, chodiť na svätú omšu, 
brániť manželskú vernosť a rodinu, 
nebáť sa mať viac detí.

Ale čím ťažšia je situácia, tým viac 
sa ukáže, aká cenná je nám naša vie-
ra, či sme pripravení za ňu dokonca 
i trpieť. Svedectvo dnešných prenasle-
dovaných kresťanov a mučeníkov nám 
má pomôcť, aby sme nezatrpkli voči 
okoliu a neušli zbabelo z boja, ale aby 
sme boli stále pripravení odvážne sa 
obhájiť pred každým, kto nás vyzýva 
zdôvodniť nádej, ktorá je v nás (1 Pt 3, 
15). Nech dedičstvo našich vyznávačov 
a mučeníkov, ktorí položili život za našu 
vieru a slobodu, nevyjde naprázdno. 

Viac o nadácii ACN, o aktuálnych 
projektoch pre trpiacich a  prenasle-
dovaných kresťanov   a  o možnos-
tiach ich podpory sa dozviete na 
www.acn-slovensko.org.

Aká cenná je (nám) naša viera?

» P. Martin Mária Barta
duchovný asistent ACN 
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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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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%

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.

0908 979 377

VIZITKY

Mládež a grafity 
V dnešnej dobe sa veľmi rozmohlo kreslenie 

grafitov sprejmi. Kde sa človek pozrie, všade sú tieto 
kvázi „umelecké výtvory“.

 Je to tým, že mládež nevie, čo so sebou. Mladí 
sú vychovávaní navoľno, neuznávajú príkazy, robia 
si, čo sa im zachce. Majú veľa finančných prostried-
kov, ktoré zneužívajú na kúpu sprejov. Človek ne-
môže nikde ísť, kde by nebolo niečo posprejované. 
Dokonca aj čakárne na autobusy, cestovné poriad-
ky. Ale ako k tomu prídu ľudia, ktorí si chcú pozrieť 
cestovný poriadok a nájdu len čmáraniny alebo aj 
odtrhnutý cestovný poriadok. A keby len to, napr. 
lavičky v parku, autobusy, steny budov. Prečo to 
neurobia doma v obývačke? Kde sa podela výcho-
va k zodpovednosti? Prečo predajcovia tieto spreje 
predávajú? Malo by sa to zakázať. A to nielen mestá, 
ale aj dediny sú pomaľované a nikto sa nepozastaví. 
Ak aj niekto napomenie týchto ľudí, ešte „zlízne“ 
opovržlivé nadávky , alebo aj slová: „To je moja vec, 
nestarajte sa“. V najhoršom prípade sa tento výtvor 
objaví na jeho dome.

 Ak majú títo mladí potrebu uplatniť svoje vý-
tvarné umenie, prečo to nevyjadria na výkres v 
škole výtvarného krúžku? Prečo musia ničiť okolie? 
Bolo by dobré, keby na všetkých verejnoprístup-
ných miestach boli umiestnené kamery napojené 
na políciu. Lenže ľahko je hovoriť, ťažšie je konať. 
Finančných prostriedkov je málo, sotva stačia na 
pokrytie iných potrieb. Ideálne by bolo, keby sa ro-
dičia viac venovali mladým a nedávali im peniaze. 
Ale treba niekde začať, a to najmä každý vo svojej 
rodine.

» Vladimíra Slobodová

Tábor občianskeho združenia 
SVETLO A NÁDEJ 

 Opäť  po roku,  členovia občianskeho združenia 
SVETLO A NÁDEJ  spoločne prežili pekný  augusto-
vý týždeň na rekondično – rehabilitačnom  tábore, 
tentoraz v peknej prírode na Dubníku – Stará Turá. 

Krásne  prostredie Dubníka  prispeli  k tomu 
že pripravené aktivity sme mohli realizovať v plnej 
miere. Pravidelne sme navštevovali prírodu v okolí 
Dubníka, zahrali si množstvo hier, kvízov a samo-
zrejme olympiádu medzi družstvami. Výlet sme si 
spravili  i do blízkej Myjavy, kde sme sa navštívili 
miestne kúpalisko. Zaujímavosťou bolo že sme našli 
a zachránili psíka, ktorý sa stratil majiteľovi. Samo-
zrejmosťou boli dni plné smiechu, zábavy, športu, 
diskoték...

Veľké ĎAKUJEME patrí Trnavskému samo-
správnemu kraju za podporu nášho rekondično 
– rehabilitačného tábora, občianskemu združeniu 
KVARTETO a darcom, ktorí na tábor prispeli 2% zo 
svojich daní. A zasa o rok. Tešíme sa.

» Ivana Indrichovičová, predseda združenia
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Inšpekcia upozorňuje na imple-
mentáciu kritického myslenia do 
vyučovania. Dá sa súhlasiť. Trpí-
me tým, ako ďaleko je spoločnosti 
vzdialený kritický prístup k infor-
máciám.  Najmä tými, ktorí školstvo 
nepoznajú. 

Ministerka sa marketingovo chváli 
zvýšením platov, najmä začínajúcim 
pedagógom. Niet pochybnosti, že ide o 
symbolické navýšenie, ktoré sa pekne 
vyníma, keď ho premeníme na percen-
tá. Aká priehľadná manipulácia! Verej-
nosť má tak pravidelne pocit, že učite-
lia sú dávno za vodou. Bez zamyslenia. 
Médiami opakovane znie, že sa najvý-
raznejšie zvyšujú platy, že sa motivujú 
učitelia. Vynikajúci spôsob budovania 
užitočného antagonizmu k učiteľom. 
Čo my učitelia vlastne chceme? 

Aj podľa skúseností riaditeľov vie-
me, že symbolické zvýšenie platov mo-
tivácii pracovať v školstve nepomohlo. 
Najmä nie absolventom, ktorí z dôvodu 
nedostatku práce migrujú do bratislav-
ských škôl, no často v hlavnom meste 
„neprežijú“. A ak by si kompetentní 
uvedomili, že plat nemá byť len na pre-
žitie, ale dôstojné žitie, tak ich mediál-
ne výkriky o zvyšovaní by sa hanbili 
prezentovať. Možno. 

Peniaze však sú! Aj na dôstojné 
oceňovanie učiteľov. Ale to by minis-
terstvo nemohlo mrhať prostriedky 
na úplne zbytočné viac politické ako 
odborné aktivity. Najnovšie na vytvo-

renie portálu za takmer 20 miliónov 
eur. Portálu, rozumej webovej stránky, 
s učebnými témami v storočí, keď sa dá 
všetko vygúgliť. V situácii, keď sa už 
predtým mrhalo na podobné projekty. 
Keby sa táto suma rozdala učiteľom, 
keby sa nastavili kritériá odmeňovania 
aktivít učiteľov, ako to robí nové vede-
nie bratislavskej župy, vyučovanie by 
sa skvalitnilo viac ako zbytočnou in-
vestíciou do ďalšieho webu. Na jedné-
ho učitelia by zostalo cca 357 €. Riaditeľ 
školy s cca 25 pedagogickými zamest-
nancami by tak mal na odmeňovanie 
8925 eur, ktoré by využil rozumnejšie 
a motivujúcejšie. Takto by sme mohli 
počítať rôzne premrhané prostriedky, 
ktoré minimálne pozdvihli kvalitu 
vzdelávania. Efektivita ministerských 
rozhodnutí je však dlhodobo nízka.  

Nie je to len o peniazoch. Veľa 
kvalitných ľudí pracuje v školstve aj 
bez dôstojného platu. Vyšší plat neza-
chráni nechuť pracovať v oblasti, ktorá 
neraz súvisí s učením minimálne. Na 
prvom mieste sú druhoradé, no povin-
né a množiace sa činnosti, ktoré vlády 
položili na piedestál, hoci sú retardé-
rom učiteľstva. A to učiteľstvo sa tak 
nejako vníma ako poslanie byť so žiak-
mi, dávať im svoje skúsenosti a plniť 
pradávne humanistické ciele školy. Nie 
ukájať potreby úradníkov, pre ktorých 
sme percentá.    

Percentová rétorika

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ

Odchod mafián-
skej spojky Moniky 
Jankovskej z postu 
štátnej tajomníčky 
ministerstva spra-
vodlivosti prišiel 
neskoro. Z funkcie 

štátnej tajomníčky mala byť už dávno 
odvolaná ministrom spravodlivosti Gá-
borom Gálom (Most-Híd) a premiérom 
Petrom Pellegrinim (SMER-SD).

Odstúpenie Moniky Jankovskej 
pripomínalo zvíjanie odseknuté-
ho chápadla chobotnice, ktoré sa 
snaží z posledných síl z niečoho 
vyviniť. Jankovská svoje odstúpenie 
z funkcie zahrala na typického usved-
čeného smeráka - vždy, keď boli sme-
ráci z niečoho usvedčení, zbabelo 
sa skrývali za údajné útoky na ich 
rodinu. Nikto z nášho hnutia, ani z 
novinárov, nezaútočil ani jediným 
slovom na nikoho z jej rodiny. Z jej 
strany je to len ďalšia hlúpa výho-
vorka, ktorá je dôkazom toho, že 
klamala od začiatku až po samý 
koniec.

Koniec Jankovskej v druhej najvyš-
šej funkcii na ministerstve spravodli-
vosti je úspech, ktorý sa podaril vďaka 
ľuďom a novinárom, ktorí 7 dní pod-
porovali naše protesty pred minister-

stvom spravodlivosti.

Na druhej strane sa však odseknuté 
chápadlo mafiánskej chobotnice sťa-
huje na krajský súd v Bratislave, kde 
chce vykonávať funkciu ctihodnej a 
čestnej sudkyne. Ďakujeme, ale naše 
hnutie si takúto sudkyňu nepraje. 
Budeme robiť všetko preto, aby ma-
fiánska spojka Jankovská čoskoro 
skončila na krajskom súde v Brati-
slave, rovnako, ako skončila na mi-
nisterstve spravodlivosti.

Podľa tejto Kočnerovej opičky je 
totiž „svinstvo“, že jej prokuratúra 
zobrala mobil. Čiže nie jej nadŕža-
nie vrahom, ale to, že jej na to prišli. 
Typické smerácke „svinstvo“.

Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste 
priamo podporovali 
naše protesty pred 
m i n i s t e r s t v o m 
spravod l ivost i , 
alebo ste ich sledo-
vali cez internet. 
Koniec Kočnerovej 
opičky je dôkazom 
toho, že odvážny boj 
za dobro sa oplatí 
bojovať.

Odsekli sme ďalšie chápadlo 
mafiánskej chobotnici

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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0949 636 264
CESTA NA HOHENAU

MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN 

0911 950 299
BRNIANSKA 4

MALACKY / SMER VEĽKÉ LEVÁRE

SME PARTNEROM PRE VAŠU STRECHU
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Ochranári prišli pred pár dňami s 
veľmi potešujúcou správou. V po-
horí na česko-slovenskej hranici v 
Javorníkoch sa im podarilo zdoku-
mentovať veľkú vzácnosť. Pribudla 
tam vlčia rodina.

Podľa ochranárov sa vlčia svorka 
usadila na česko-slovenskom pomedzí 
ešte v roku 2018. Počas tohtoročnej jari 
priviedla na svet vĺčatá. Ide pritom o 
prvé potvrdené rozmnožovanie vlkov 
v tejto oblasti od deväťdesiatych rokov. 
„Ochrana vlka obyčajného je jednou 
z priorít v Chránenej krajinnej oblasti 
Kysuce, čomu nasvedčuje aj jeho celo-
ročná ochrana na takmer celom území 
správy,“ hovorí zoológ Peter Drengu-
biak zo Štátnej ochrany prírody SR, 
Správy CHKO Kysuce. Reprodukcia a vl-
čie prírastky v Javorníkoch podľa neho 
naznačujú, že potenciál pre život vlka v 
tomto pohorí nepochybne existuje. „Je 
však na nás, ako sa k tejto situácii po-
stavíme. Aj preto Správa CHKO Kysuce 
listom oslovila príslušné lesné úrady, 
ktoré majú kompetenciu usmerňovať 
činnosť užívateľov poľovných revírov 
v Javorníkoch. Cieľom je zabezpečiť 
ochranu vlka v Javorníkoch nielen na 
papieri, ale aj priamo v teréne,“ dodáva 
P. Drengubiak.

Vlčiu rodinku pozorovali
priamo v teréne

Vďaka intenzívnemu monitoringu sa 
ochranárom z CHKO Kysuce podarilo 
spoločne s českými kolegami z Hnu-
tia DUHA a ďalšími spolupracovníkmi 
rozmnoženie vlčej svorky dokonca aj 
odpozorovať a zdokumentovať priamo v 
teréne. „Nízka početnosť, veľké domov-
ské okrsky, plachosť a opatrnosť nám 
neumožňujú stretnúť vlka, alebo rysa 
každý deň. Preto keď k takejto situácii 
dôjde, máme ten pocit malého dieťaťa, 
ktoré dostalo pod stromček vytúženú 
hračku,“ rozrozpráva sa P. Drengubiak. 
„Sú to silné a vzácne okamihy, preto 
nemusím veľmi rozmýšľať, aby som si 
spomenul na predposledné takéto po-
zorovanie. Bolo to v roku 2012, kedy sme 
spolu s kolegyňou mali to šťastie natra-
fiť na vlčiu rodinu so štyrmi mláďatami. 
Zážitok to bol neopísateľný. Veľmi som 

tomu neveril, že ešte niečo podobné v 
živote zažijem a predsa, stalo sa,“ ne-
skrýva ochranár radosť.

Pozorovať správanie vlčej
rodiny berie dych

Peter Drengubiak priznáva, že mož-
nosť opäť pozorovať vlčiu rodinu a jej 
správanie bolo preňho veľmi silným 
zážitkom. Prezrádza, že mláďatá vlkov 
si vedia pospať a preto bola ich aktivi-

ta zväčša pozorovateľná približne od 
ôsmej hodiny rannej. Jedného dňa, však 
tomu bolo inak. „Ani o deviatej ba ani 
o desiatej nič. Tak sme sa aj s kolegom 
Michalom rozhodli, že sa naraňajkuje-
me. Sediac na pňoch vnímajúc v lete už 
vzácne spevy vtáctva a vôňu rána, sme 
zaregistrovali zvláštny zvuk. V hlave 
som ho nevyhodnotil ako známy zvuk a 

tak raňajky zleteli z kolien a vrhol som 
sa po ďalekohľad. Nemýlil som sa. Už s 
ďalekohľadom v ruke sme ten istý zvuk 
začuli ešte raz a prichádzal od šteniat, 
ktoré sa rýchlym krokom presúvali ako 
vláčik, jedno za druhým do blízkeho 
lesa. Bolo zjavné, že sa v lese objavil 
jeden z dospelákov, toho sme však 
nevideli. Mali sme tak konečne mož-

nosť vidieť naraz všetky mláďatá, lebo 
zvyčajne sa mimo ležovisko objavili 
len niektoré jedince, ktoré sa oddávali 
vlčím hrám. Tomu, že posledné mláďa 
zaostávalo za ostatnými asi tak dva met-
re som neprikladal žiadnu váhu. Čas na 
hodinkách 10.15,“ popisuje ochranár 
sled udalostí.

Bežalo za svojou rodinou
„Od chvíle, ako sa presunuli mláďatá 

do lesa sa neudialo dlho nič. Až o 13.35 z 
lesa vybehlo jedno z nich. Čakali sme aj 
ostatné, ale nič. Zrejme išlo o to posled-
né, zaostávajúce mláďa, ktoré nestíhalo 
za svojimi rovesníkmi. Až do večera sa 
opäť pokoj. Osamotené mláďa sa strie-
davo prechádzalo a ležalo na okraji 

lesa. Radosť z neho zrovna nesálala, 
„sám doma“, bez súrodencov a rodi-
čov. Čas plynul a v podmienkach, kedy 
už bol naozaj problém niečo cez ďale-
kohľad vidieť ,osamotené vĺča som stá-
le pozoroval, sa z blízkeho lesa ozvalo 
vytie. Bolo úplné bezvetrie, a zo záveru 
doliny, kde sa zvuk dobre šíril sa ku mne 
dostali hlasy dospelých vlkov a vzápätí i 

mláďat. Posledné okamihy svetla mi do-
priali vidieť siluetu osamelého vĺčaťa, 
ako sa ženie smerom do lesa, za hlasmi 
svojej rodiny,“ netají Peter Drengubiak 
nadšenie.

Rodinu budú chrániť
V najbližšom období sa budú ochra-

nári snažiť zabezpečiť v čo najväčšej 
možnej miere to, aby rodina zostala ro-
dinou. „Prirodzenú úmrtnosť neovplyv-
níme, no pokúsime sa ovplyvniť aspoň 
tú prípadnú neprirodzenú. Držte rodine 
palce, nech ich obchádzajú choroby, 
pytliaci a majú vždy dostatok potravy,“ 
odkazuje zanietený ochranár.

Foto autor: Peter Drengubiak
Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Na slovensko-českom pomedzí pribudla vzácnosť

Nová vlčia rodina v Javorníkoch

Vĺčatá spoznávajú svoje okolie.

Zaujalo nás

Ochranárom sa podarilo nakrútiť aj 
krátke video vlčej rodinky a všetci 
záujemcovia si ho môžu pozrieť tu:
https://www.youtube.com/watch?ti-
me_continue=4&v=l1nObgxd6p4

Pozorovanie správania vlčej rodiny.

Vlčiu rodinu budú ochranári chrániť.
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Program kina Cinemax Skalica 
Piatok 6.9.: 
ARTMAX FILM – Afrika na Pionieri 17:50, 

PLAYMOBIL vo filme 14:50, Toy Story 4 2D 15:30, 
Anna 15:50, TO KAPITOLA 2 17:00, 20:20, Cez prsty 
18:20, 20:40, Vtedy v Hollywoode 20:10

Sobota 7.9.: 
Detské kino – Willy a kúzelná planéta 13:30, 

ARTMAX FILM – Afrika na Pionieri 17:50, Labková 
patrola 13:10, Leví kráľ 13:20, PLAYMOBIL vo filme 
14:50, Toy Story 4 2D 15:30, Anna 15:50, TO KAPI-
TOLA 2 17:00, 20:20, Cez prsty 18:20, 20:40, Vtedy v 
Hollywoode 20:10

Nedeľa 8.9.: 
Detské kino – Willy a kúzelná planéta 13:30, 

ARTMAX FILM – Afrika na Pionieri 17:50, Labková 
patrola 13:10, Leví kráľ 13:20, PLAYMOBIL vo filme 
14:50, Toy Story 4 2D 15:30, Anna 15:50, TO KAPI-
TOLA 2 17:00, 20:20, Cez prsty 18:20, 20:40, Vtedy v 
Hollywoode 20:10

Pondelok 9.9.: 
ARTMAX FILM – Afrika na Pionieri 17:50, 

PLAYMOBIL vo filme 14:50, Toy Story 4 2D 15:30, 
Anna 15:50, TO KAPITOLA 2 17:00, 20:20, Cez prsty 
18:20, 20:40, Vtedy v Hollywoode 20:10

Utorok 10.9.: 
ARTMAX FILM – Afrika na Pionieri 17:50, Fabri-

ka 18:20, PLAYMOBIL vo filme 14:50, Toy Story 4 2D 
15:30, Anna 15:50, TO KAPITOLA 2 17:00, 20:20, Cez 
prsty 20:40, Vtedy v Hollywoode 20:10

Streda 11.9.: 
ARTMAX FILM – Afrika na Pionieri 17:50, 

PLAYMOBIL vo filme 14:50, Toy Story 4 2D 15:30, 
Anna 15:50, TO KAPITOLA 2 17:00, 20:20, Cez prsty 
18:20, 20:40, Vtedy v Hollywoode 20:10.

» red

Výstava Eduard Timko
- Fotografie 

 Trnavský samosprávny kraj – Záhorské múze-
um v Skalici prináša svojim návštevníkom výstavu 
Fotografie jubilujúceho fotografa Eduarda Timka, 
ktorá bude pozostávať z dvoch častí. Prvá časť vý-
stavy s názvom Tváre a farby sveta priblíži návštev-
níkom ľudí z rôznych kútov sveta prostredníctvom 
ich portrétov. Druhá časť Skalica objektívom maľo-
vaná prezentuje Skalicu obrazmi tvorenými objektí-
vom fotoaparátu. Výstava je otvorená od štvrtka 19. 
septembra 2019 o 16.00 hod. Výstava potrvá do 15. 
novembra 2019.

Eduard Timko, grafik, dizajnér a fotograf sa na-
rodil 18. augusta 1969 v Skalici. Po štúdiu na Stred-
nej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave, odbor 
grafika, pracoval do roku 1993 v spoločnosti Grafo-
bal ako grafický dizajnér. Od roku 1993 vlastní súk-
romnú firmu Ateliér EDO, s. r. o., v ktorej sa venuje 
tvorbe reklamy, dizajnu, reklamnej, umeleckej a re-
portážnej fotografii a ktorá získala viacero ocenení. 
Fotografiou sa zaoberá od svojich desiatich rokov. 
Vo voľnej tvorbe vyjadruje obdiv prírode, krajine 
a jej obyvateľom, za fotografiami cestuje po svete; 
navštívil krajiny Balkánu, Nórsko, Švédsko, Fínsko, 
Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Venezuelu, Ekvá-
dor, Galapágy, Ugandu, Keňu, Mexiko, Guatemalu, 
Belize, Honduras, Salvádor, Bali a Indonéziu. Celo-
životne je jeho obľúbeným námetom rodná Skalica. 
Žije a tvorí v Skalici..

» red
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• príplatky nad rámec zákona (poobedný, nočný, víkend)
• 10% dochádzkový bonus
• triedový odmeňovací systém
• 3-zmenná prevádzka

Ponúkame

Kontakt:
0904 700 738 / david.zribko@iacgroup.com

• priaznivé pracovné prostredie
• výhodné �nančné podmienky
• zimný a letný bonus
• 5 dní dovolenky navyše
• príspevok do 3. piliera

• možnosť kariérneho rastu
• �remná autobusová doprava
• možnosť bývania na ubytovni
• príspevok na stravovanie
• každoročné navyšovanie mzdy

Poďte s nami vyrábať interiér do luxusných automobilov
Základná mzda 788,61 €

Spoločnosť IAC Lozorno hľadá
OPERÁTOROV VÝROBY

PRIEMERNÁ

MESAČNÁ MZDA VO VÝROBE

1300 €!

Tiež hľadáme:
OPERÁTOR LOGISTIKY • MENIČ FORIEM • TECHNOLÓG

Bližšie informácie zistíte u kontaktnej osoby

Máte doma síce možno aj použité, 
ale ešte stále použiteľné školské 
pomôcky? Alebo vám čosi zostalo 
z prípravných nákupov? Poznáme 
veľmi dobrý spôsob, ako to využiť.

S príchodom nového školského roka 
tradične vrcholí aj celonárodná Zbierka 
školských pomôcok. Slovenská kato-
lícka charita (SKCH) ju na Slovensku 
organizuje už 10-ty krát. SKCH darcom 
pripomína, že deťom zo znevýhodnené-
ho prostredia sa dá pomôcť nielen ma-
teriálne – opotrebovanými či novými 
školskými pomôckami, ale aj finančne.

Slováci vedia byť dobrí
Približne 70 000 školských pomô-

cok darovali Slováci deťom zo sociálne 

slabších pomerov takmer za desaťročie 
fungovania Zbierky školských pomôcok 

SKCH. S výzvou nevyhadzovať používa-
né, no stále funkčné školské pomôcky 
prichádza Charita aj tento rok – darco-
via ich môžu odovzdať do vyše 40-tich 
zberných miest na celom Slovensku až 
do 15. septembra 2019. 

Zoznam zberných miest nájdete 
na adrese www.charita.sk

Zbierku školských pomôcok koor-
dinuje Slovenská katolícka charita na 
Slovensku cez arci/diecézne charity, 
ktoré poznajú konkrétne potreby ľudí v 
obciach či mestách z rôznych regiónov 
Slovenska. 

Novinka kampane
Tento rok je ňou aj motivačné video, 

ktorého ústrednou myšlienkou je motto: 
Každému z náš niečo chýba. Charita sa 
snaží poukázať na to, že aj bežná chý-
bajúca školská pomôcka, môže znížiť 
šance dieťaťa na vzdelávanie. Prostred-
níctvom sociálnych sietí ako aj partne-
rov, chce SKCH túto myšlienku šíriť po 

celom Slovensku a zasiahnuť aj mladšiu 

vekovú kategóriu. 

Deti patria všetkým
Hoci nie každý z nás je rodičom, všet-

ci sme boli niekedy dieťaťom, a preto 
sa vieme sami vžiť do nie vždy ľahkej 
situácie. Autorom videa je Milan Kulifaj 

z RECtrl.

Ak zvážite...
Do zbierky sa dá prispieť aj finančne, 

na účet SK37 0900 0000 0001 7687 5345, 
variabilný symbol 2211.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.
SKCH a REGIONPRESS

Foto: Zdroj: SKCH

Zbierka školských pomôcok vrcholí
charita

Čo darovať
Pomôcky nemusia byť nové, ale 
držte sa malej rady. Predstavte si, že 
peračník či sadu farbičiek viete sami 
ďalej použivať. Teda, deťom chceme 
posunúť veci, ktoré naozaj využijú a 
neostanú na charite v koši.

ceruzky, farbičky, perá, nožnice, zo-
šity, peračníky, kružidlá, fixky, pra-
vítka, školské tašky, pastelky, strú-
hadlá, gumy, kalkulačky a iné

Komu pomáhame
Tvorivým deťom, ktoré túžia spoznávať svet. Chcú sa naučiť nové písmenká, rozlúš-
tiť nové hlavolamy a unášať sa svetom fantázie. Aj keď nemajú na školskú tašku s 
Elzou, trojposchodový peračník alebo značkový úbor na telesnú, chceme rozvíjať 
ich talenty a dary. Nech všetky deti majú rovnakú šancu na vzdelávanie.
deťom z detských charitných domov a centier
Dom Charitas Sv. Jozefa (Spišská Nová Ves)
Centrum pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho (Považská Bystrica)
Detský charitný dom sv. Lujzy (Nitra)
Centrum pre deti a rodiny sv. Kláry (Liptovský Mikuláš)
Centrum pomoci človeku (Piešťany)
deťom z rodín, do ktorých rozvážame potravinovú pomoc
deťom z neúplných rodín, ktorým pomáhame materiálne
deťom rodičov, ktorí bývajú v našich krízových zariadeniach
deťom z farských charít

Vláda Slovenskej republiky schválila 
návrh novely zákona č. 131/2010 Z. z. 
o pohrebníctve. Novela právnej nor-
my bude predložená na rokovanie 
Národnej rady Slovenskej republiky.

Po novom by si obce mohli na svo-
jom území všeobecne záväzným na-
riadením samy určiť šírku ochranného 
pásma pohrebiska s prihliadnutím na 
miestne zvyklosti a špecifické podmien-
ky. Uvedenú zmenu sa predkladatelia 
rozhodli predložiť na základe skúsenos-
tí z praxe i po dôsledných konzultáciách 
so zainteresovanými subjektmi.

Ochranné pásmo pohrebiska, v 
ktorom sa nemôžu umiestňovať budo-
vy s výnimkou domu smútku a budov, 
ktoré súvisia s prevádzkou pohrebiska, 
je totiž aktuálne v šírke 50 metrov, čo sa 
miestami ukazuje ako problematické, 
najmä pri existujúcich pohrebiskách si-
tuovaných v obytných zónach.

Obec si vo všeobecne záväznom 
nariadení bude môcť určiť šírku ochran-
ného pásma, pravidlá povoľovania a 
umiestňovania budov a stavieb so zre-
teľom na pietny charakter pohrebiska a 
ustanoviť činnosti, ktoré budú v ochran-
nom pásme počas pohrebu zakázané.

Aktuálne platný zákon o pohreb-
níctve umožňuje rodičom potrateného 
ľudského plodu alebo predčasne odňa-
tého ľudského plodu, aby ho pochovali. 
Novela zákona toto ustanovenie dopĺňa 
o určenie lehoty (4 dni od vzniku tejto 

skutočnosti), v akej je možné požiadať 
o vydanie potrateného ľudského plodu 
alebo predčasne odňatého ľudského 
plodu. Časové obmedzenie tohto práva 
by malo zabrániť vzniku sporov medzi 
rodičmi a poskytovateľmi zdravotnej 
starostlivosti  vznikajúcich vtedy, keď 
rodičia požiadajú o vydanie plodu až v 
čase, keď ním poskytovatelia zdravot-
nej starostlivosti naložili už iným spô-
sobom.

Návrh zákona tiež rozširuje zákaz 
propagácie pohrebných služieb, upra-
vuje povinnosti pri zaobchádzaní s 
ľudskými pozostatkami osôb kontami-
novaných rádionuklidmi či presne vy-
medzuje, za akých podmienok je možné 
vystavovať ľudské pozostatky. Rovnako 
obmedzuje možnosť vykonávať činnosti 
súvisiace s poskytovaním pohrebných 
služieb výhradne na zamestnancov 
týchto pohrebných služieb a dopĺňa 
nové správne delikty na úseku pohreb-
níctva s cieľom zvýšiť vymáhateľnosť 
zákona (nové správne delikty sa týkajú 
napr. nezabezpečenia hrobového mies-
ta tak, aby neohrozovalo bezpečnosť 
návštevníkov pohrebiska; nedôstojné-
ho zaobchádzania s ľudskými pozostat-
kami a pod.)

Účinnosť by novela zákona mala 
predbežne nadobudnúť k 1. 1. 2020, pri-
čom existujúce ochranné pásma poh-
rebísk ustanovené priamo zákonom o 
pohrebníctve zaniknú dňom 31. 3. 2020.

Novela zákona o pohrebníctve

» Zdroj: ÚVZ SR
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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
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ÚDRŽBÁR – ŠKOLNÍK
mzda 700 - 800 € (podľa výšky vzdelania
a dĺžky praxe), pracovná pozícia vhodná

aj pre dôchodcu alebo invalidného dôchodcu

Záujemci môžu zaslať svoju žiadosť o prijatie do
zamestnania spolu s profesijným životopisom na adresu 
SOŠ elektrotechnická, Učňovská 700/6, 908 45 Gbely, 
elektronicky na sougbely@zupa-tt.sk, alebo predložiť 

osobne na sekretariáte SOŠE Gbely v pracovných dňoch 
v čase od 8,00 do 15,30 hod. 

Viac informácií na tel. č.: 0905 256 878

Stredná odborná škola elektrotechnická,
Učňovská 700/6, Gbely

PRIJME DO PRACOVNÉHO POMERU 
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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 19-ročnou tradíciou
• ďalšie benefity

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

Nástupná mzda
od 860 € v čistom

Nie kľud, ale 
pokoj, mier, ticho, rozvaha.

Slovenčina naša

Vtipy 
týždňa

» Slon stúpi do mraveniska 
a mravce po ňom začnú 
liezť. Slon sa otrazie ale 
jeden mravec mu ostane 
visieť na krku. 
Ostatní po ňom z dola kri-
čia: 
- Zaškrť ho zaškrť ho !!!

» Mladý komár hovorí matke:
- Mami, chcem ísť dnes do 
opery. Pusť ma.
- V žiadnom prípade.
- Ale ja chcem! Ináč ujdem 
z domu!
- No dobre, ty nešťastník, 
len ťa prosím dávaj si veľký 
pozor pri potlesku!

» Dva hady v púšti:
- Počuj, my sme jedovaté?
- A čo ja viem? Prečo?
- Práve som si zahryzol do 
jazyka

» Príde prasiatko k elektric-
kej zásuvke a povie:
- A teba tu zamurovali?

 » redakcia
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INTERIÉRY ÁUT Z PRÍRODNEJ A SYNTETICKEJ KOŽE

Aktuálne otvorené pracovné pozície

OPERÁTOR VÝROBY, ŠIČKY        po zapracovaní 985 €

MAJSTER VÝROBY od 1400 €

Eissmann Automotive Slovensko s.r.o. | Lesná 880/1 | 908 51 Holíč |
Kontaktná osoba: Ing. Eva Beneková
Telefón +421 907 962 902, praca@eissmann.com alebo Profesia.sk

• Stabilné zamestnanie (nie cez agentúru)
• Nástupná brutto mzda 735 € +
  dochádzkový bonus 50 €
• Mesačné prémie (produktivita 40 €,
  kvalita 75 €)
• Nárast mzdy po zapracovaní sa vo funkcii
• Odmena za odporučenie nového kolegu
  500 €
• Vernostné finančné odmeny
• Príspevok 1% na doplnkové
  dôchodkové sporenie po skončení
  skúšobnej doby
• Stravovanie - 0,45 € / jedlo
• Firemný fyzioterapeut (od 1. 9. 2019)

Ďalšie otvorené pozície:

• Príplatky nad rámec Zákonníka
  práce (poobedná zmena 0,17 € / h)
• Možnosť pracovných ciest do
   zahraničia
• Prehodnotenie miezd každý rok
• Možnosť kariérneho rastu
• Lístky na kultúrne podujatia
• Odmeny za zlepšovateľstvo
• Letný a zimný peňažný bonus

mzda závisí od skúseností kandidáta
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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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MAJSTRA ODBORNÉHO VÝCVIKU
ELEKTROTECHNICKÝCH ODBOROV

mzda 700 - 1000 € (podľa výšky vzdelania
a dĺžky praxe)  

UČITEĽA ODBORNÝCH PREDMETOV
ELEKTROTECHNICKÝCH ODBOROV

mzda 1.100 - 1.600 € (podľa výšky vzdelania
a dĺžky praxe)

Požadované vzdelanie u učiteľa VŠ II. stupňa,
u majstra OV úplné stredné odborné vzdelanie. 
Záujemci môžu zaslať svoju žiadosť o prijatie do

zamestnania spolu s profesijným životopisom na adresu 
SOŠ elektrotechnická, Učňovská 700/6, 908 45 Gbely, 
elektronicky na sougbely@zupa-tt.sk, alebo predložiť 

osobne na sekretariáte SOŠE Gbely v pracovných dňoch 
v čase od 8,00 do 15,30 hod. 

Viac informácií na tel. č.: 0905 256 878

Stredná odborná škola elektrotechnická,
Učňovská 700/6, Gbely

PRIJME DO PRACOVNÉHO POMERU 
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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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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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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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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

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

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov
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PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU
ČAŠNÍKA/-ČKU (1000 € + variabilná zložka)
KUCHÁRA/-KU (1300 € + variabilná zložka)

Tel.: 0903 730 423
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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!
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Vtipy 
týždňa

» Hádajú sa tri sliepky - 
česká, slovenská a nemec-
ká - ktorá z nich znesie viac 
vajec.
- Ja znesiem denne päť 
vajec - chváli sa česká 
sliepka.
- Ja znesiem denne desať 
vajec - chváli sa nemecká 
sliepka.
Slovenská vraví:
- Cha! Načo by som sa na-
máhala, keď sa dajú kúpiť 
v obchode!

» Zajac zastane v strede 
lesa a zakričí:
- Kto sa chce so mnou biť?
Okamžite sa zbehnú všet-
ky zvieratká a medveď 
podíde k nemu. Zajac sa 
naňho pozrie a zakričí:
- Výborne. A kto sa chce biť 
so mnou a s medveďom?

 » redakcia
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

Ruské skleníky - ZGT

     429,- 
362,-€

viac ako
300

modelov

         4

362

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

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

KRBY

kkkkkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA
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PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091
MZDA 

OD 850 € DO 1300€BEZPLATNÁ
INFOLINKA
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KĽÚČOVÁ
SLUŽBA

VLOŽKY, 
ZÁMKY

ZRKADLÁ 
NA MIERU

RÁMOVANIE 
OBRAZOV

SCHRÁNKY, 
TREZORY

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


