Č. 39 / 27. SEPTEMBER 2019 / 23. ROČNÍK

SENICKO-SKALICKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 34 570 domácností

Absencia pochybností

129,-

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Najlepší výber KOTLOV

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

dvere ROCO

159,-

PLECHOVÉ GARÁŽE

94-0091-1

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

149,-

PLECHY, voliery pre psov

0905 20 70 59

www.plechovegarazesk.sk

Cena za komplet.
Dvere skladom
60-80 až do šírky
múru 80-260 mm.
ŠIROKÁ PALETA FAREBNÝCH
PREVEDENÍ DVERÍ

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

63-0032

Pekný týždeň

dvere PRESTON

DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA
dvere UNO

Naša spoločnosť prejavuje známky
rezignácie na schopnosť myslieť. Zvažovať, posudzovať javy a udalosti, vyvodzovať z nich závery a nastoľovať cesty
ako ďalej. Naša spoločnosť sa aj preto
ponára do nenávisti. A ňou podporovanej hlúposti.
Všetko rieši dav. Jednotlivci sú
zväčša ticho. Aj tí istí, ktorí, keď sú
v dave, sú zrazu iní. Podivný prípad
(doktora) Jekylla a pána Hyda. Vyberte
si - román, dráma, horor, psychologický
triler, fantasy tematika Roberta Louisa
Stevensona z roku 1886. Ja volím horor.
Človek s dvomi ja. Alebo ešte viac ich
má. Mimochodom, aj to je výraz, pochádzajúci z latinčiny. „Horrere“ - zhroziť sa, stuhnúť. Dav žiada to a tamto, je
proti takému a onakému javu. Dav. Ale
politikom a ich politike prechádza aj
tak všetko.
Lebo dav je nič. Pre nich, ale nielen
pre nich. Dav všeobecne je nič. Zhluk
ľudí na jednom mieste v jednom čase,
trvajúci maximálne pol dňa. A potom

zas pokoj. Prípadne voľby. Kde je v deň
volieb ten dav? Jeho požiadavky, protesty? No nikde, dav voliť nechodí, chodia
jednotlivci. Respektíve, chodia iba veľmi málo. Zdá sa, aspoň vzhľadom na
výsledky mnohých volieb za uplynulé
desaťročia, najmä jednotlivci, ktorým
úvodný latinský výrok nič nehovorí.
Ani rozvážnosť, zodpovednosť, pochybnosti. Volia tí, ktorí nepochybujú,
väčšinou a masovo. A tí ostatní? Kde sú?
Je rozdiel medzi vsugerovanou takzvanou pravdou a poznaním. To prvé je
manipulácia, to druhé ovplyvňuje mieru
demokracie. A samozrejme, aj výšku jej
deficitu na ďalšie volebné obdobie.
Vážení čitatelia, v nedeľu je Svätého
Michala. Je jedným z hlavných anjelov,
ktorý je považovaný za ochrancu Božieho ľudu, cirkvi, za záchrancu duší veriacich z moci satana a je anjelom, ktorý
sprevádza duše ľudí zo sveta
pred Boží súd. Nenechávajme všetko iba na ňom,
aj keď je svätý. Z moci zla
sa musíme pokúsiť dostať
najmä vlastnými silami.
Ešte zaživa.

59-0301

Cogito, ergo sum. Múdrym túto starú pravdu v latinčine netreba prekladať a hlupákom tiež nie. Lebo tí
nemyslia. Dokonca myslenie nenávidia. Lebo sa ho boja.

OBCHODNÉ CENTRUM
ochranných pracovných
prostriedkov

Senica, Kolónia 1483/80

cena:

3€

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

1 kus

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

cena:

SENO

Pozrite si našu ponuku na

www.cammino.sk

3.50 €
1 kus

0940 601 904 • Senica

1

41-0030

Otvorené:
Po - Pia: 8.00 - 16.30,
So: 9.00 - 12.00
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DIStrIbúcIa (34.570 domácností)
párny týždeň: Čáčov, Kunov,
Senica, Borský Mikuláš, Borský
Svätý Jur, Čáry, Jablonica, Kúty,
Moravský Svätý Ján, Rovensko,
Sekule, Smolinské, Šaštín - Stráže, Štefanov, Skalica, Dubovce,
Gbely, Holíč, Kátov, Kopčany, Mokrý 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, Sobotište, Šajdíkove Humence, Šaštín
- Stráže, Štefanov, Skalica, Brodské, Dubovce, Gbely, Holíč, Kátov,
Kopčany, Lopašov, Mokrý Háj, Popudinské Močidľany, Radošovce,
Trnovec, Unín, Vrádište

0 947
0918 56

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

AHOJ, SOM

NOVÁ LEPŠIA

PÔŽIČKA

VYMÝVANÝ BETÓN

PRE ZAMESTNANÝCH,
DÔCHODCOV, ŽIVNOSTNÍKOV

Schodnicové dosky
pre bytové domy
Záhradné kvetináče

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

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

Predaj: Čsl. Armády 1403,
Areál HYDINÁR - Gbely

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
94.750
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34.140
18.210
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40.560
59.430
46.550
18.990

PALUBOVKA

tel : 0905 926 330

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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OD 1.10. SME PRESŤAHOVANÍ NA
ul. pplk. Pljušťa 1 - autobus. stanica

0949 584 525

Schodnice pre rodinné domy
KRYCIE DOSKY NA MÚRIKY
VÝROBA NA MIERU - DOBRÉ CENY!

Studničné skruže + poklopy

Kompletný sortiment nájdete na www.labetex.sk

VÝROBA
A PREDAJ

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120
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33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

Východné Slovensko

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

PALIVOVÉHO
DREVA

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

0918 645 802
0907 784 324

Pomôžeme Vám

PREDAJ
HRANOLOV,
FOŠNÍ, LAT

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

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 ...
41-0012

bb
KY
LI
Lc
Mt
Or
Pb
PD
zV
zH
za

41-0021

InzercIa

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

41-0096

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

41-0120

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

(a skončenie pracovného pomeru v skú- prostredne ohrozený na živote alebo zdraví.
Raz uvedený dôvod okamžitého skončenia,
šobnej dobe zo strany zamestnanca)
nie je možné následne meniť a rozširovať.
Okamžité skončenie pracovného po- Okamžite môže zamestnanec ukončiť prameru je neodvolateľným jednostranným covný pomer v lehote jedného mesiaca odo
právnym úkonom, ktorým sa ukončí dňa, keď sa dozvedel o niektorom z dôvodov
pracovný pomer s druhým účastníkom, taxatívne uvedených v Zákonníku práce.
a to jeho doručením. Takéto skončenie pra- V prípade ak zamestnávateľ nesúhlasí s tacovného pomeru nie je viazané na uplynutie kýmto okamžitým skončením pracovného
výpovednej doby. Ide o spôsob skončenia pomeru zo strany zamestnanca, môže sa
pracovného pomeru, ktorý si môže zvoliť tak dovolávať neplatnosti skočenia pracovnézamestnanec, ako i zamestnávateľ. V zmysle ho pomeru na príslušnom súde, to isté platí
platnej právnej úpravy musí byť okamžité i v opačnom prípade. Zákonník práce priznáskončenie pracovného pomeru urobené pí- va tak zamestnancovi ako aj zamestnávatesomne a je nutné v ňom vymedziť jeho dôvod ľovi možnosť skončiť pracovný pomer v skútak, aby nebol zameniteľný s iným dôvodom šobnej dobe. Zamestnanec i zamestnávateľ
a zároveň musí byť druhému účastníkovi môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej
doručené, a to v zákonom presne ustanove- dobe z akéhokoľvek dôvodu, ale i bez udanej lehote, inak je neplatné. Výnimočnosť nia dôvodu. Písomné oznámenie o skončení
tohto spôsobu ukončenia pracovného po- pracovného pomeru sa má doručiť druhému
meru zo strany zamestnanca je vyjadrená účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred
už v samotnej podmienke jeho odôvodne- dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.
nia. Zamestnanec môže okamžite skončiť Trojdňová lehota má však len poriadkový
pracovný pomer v troch prípadoch. Prvým charakter a jej nedodržanie nespôsobuje neprípadom je, ak podľa lekárskeho posudku platnosť skončenia pracovného mieru. Skúnemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho šobná doba môže byť v pracovnej zmluve
ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ dohodnutá najviac na tri mesiace.
ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú
prácu. Druhým prípadom je, ak zamestnávateľ zamestnancovi nevyplatil mzdu,
náhradu mzdy či cestovné náhrady alebo
» Tím advokátskej kancelárie
ich časť do 15 dní odo dňa splatnosti. TreV4 Legal, s.r.o.
tím prípadom je, ak je zamestnanec beze-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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41-0015

Potočná 16
SKaLIca
skalicko@regionpress.sk

0948 771 127
piladobr@gmail.com

63-0133

redakcia:

Okamžité
skončenie pracovného pomeru

41-0114

SENICKO-SKALICKO

Najčítanejšie regionálne noviny

SLUŽBY

SENICKO
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NONSTOP TAXI ŽANETKA
0911 412 196

NÁSTUP.... 1.00 EUR
JAZDA MESTOM.... 1.10 EUR
1 KM / DO 20 KM.... 1.00 EUR
1 KM / DO 50 KM.... 0.86 EUR

• preprava osôb a batožiny
po celej EU
• detská sedačka v každom aute
• možnosť prepravy osôb
aj s invalidným vozíkom
• zvýhodnenie stáleho zákazníka
• zvýhodnenie zazmluvnených
prepráv (možnosť platby na FA)
• drink servis (odvezieme Vás
aj Vaše auto)

0910 428 430

1 KM / NAD 50 KM.... 0.78 EUR
MINIMÁLNA CENA.... 2.00 EUR
MOŽNOSŤ DLHÉ JAZDY.... DĽA DOHODY
ČAKANIE 1 HOD..... 8.00 EUR, 1 MIN.... 0,15 EUR
63-0145

ŽANETA REGÁSKOVÁ KOVÁLOVEC SI-147CA-1

prijíma objednávky na sezónu
2019/20. Minimálne požadované
množstvo pre začatie
pálenia je 150 litrov kvasu!
Tel.: 0905 884 836

63-0149

GBELSKÁ PÁLENICA

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

NONSTOP: 0911 77 55 65
Nečakajte a volajte

PLASTOVÉ OKNÁ

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

63-0035

A ZIMNÉ ZÁHRADY

CELKOVÉ CENY

320 €

370 €
480 €

41-0017

Okná plné nápadov

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou

K PARKETT, KÁTOVSKÁ 25, HOLÍČ
CIA PLAST s.r.o. • 0910 168 661 • holic@incon.eu

63-0010

• 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

PÁLIME UŽ OD 100 LITROV KVASU

VÝPREDAJ
SKLADOVÝCH
ZÁSOB
OBKLADY
DLAŽBA

od 3 €/m

2

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

MIREX Holíč

SE19-39 strana -

www.mirex.sk

0910 933 663, 034 668 3064

41-0115

Objednávky môžete realizovať prostredníctvom rezervačného formulára
na našej webovej stránke a na email: palenicautatka@gmail.com

od 2
/m
3,30 €

3

41-0072

OBJEDNÁVKY OD 1.10.2019

ZDRAVIE / SLUŽBY

04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM
05 DOMY / predaj
R05_DOMY_PREDAJ
» Predám novostavbu
samostatne stojaceho rodinného domu na pozemku o výmere 584 m2. Je v
Holíči v novovybudovanej
lokalite A. Dubčeka. Dom
je skolaudovaný v roku
2014. Má rozlohu zastavanej plochy 194 m2 a 143
m2 úžitkovej plochy. Dom
je úplne dokončený ako z
interiéru, tak z exteriéru.
Dom je možné si pozrieť aj
na portále nehnutelnosti.
sk. Cena 210.000 €.Tel.
0903342475
» Predáme dom v pôvodnom stave v obci Petrova
Ves. Cena 80000 €, pri
rýchlom jednaní zľava
istá.Tel. 0911610110
06 POZEMKY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ
» Predám pozemok 900
m 2 v obci Dubovce, cena
dohodou.Tel. 0902495749
» Predám ornú pôdu na
Záhorí.Tel. 0940323247
» Predám záhradku Skalica Hájky 2, elektrika,
studňa.Tel. 0910184705
» Prenajmem pozemok
u vody vhodný pre ka-

2,5 kw – cena 750 EUR s DPH
3,5 kw – cena 780 EUR s DPH

0905 963 819

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE
ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

Work

0944 716 337

work.byvanie@gmail.com

Kamenárstvo ADAM - RUŽA

GARÁŽOVÉ BRÁNY A

KCIA

A
ER
R – OKTÓB
SEPTEMBE
2019
1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €
●
●
●
●
●

63-0040

AKCIA do konca septembra 2019

41-0010

03 BYTY / predaj
R03_BYTY_PREDAJ
» Predám 2-izb byt v Malackách na sídlisku Juh,
posch. 1/8, 52 m2, + pivnica, nová fasáda (zateplená bytovka). V blízkosti
obchody, škôlka, pošta,
zdravotné stredisko. Cena
75.000 €, k dispozícii
ihneď, s možnosťou vybavenia hypotekárneho
úveru, nie som RK.Tel.
0948091425

KLIMATIZÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

VJAZDOVÁ TECHNIKA
Imitácie dreva v nástreku
seriózne, kv
alitn
bez zálohy e,
doprava ZD ,
ARMA

- koniec zlúpaným fóliám

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

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
0911 499 871, 0904 610 406
vaskovicadam20@gmail.com
Radi Vás navštívime aj doma.

0905 478 303
Vally 9, Skalica
www.bomont.sk
správny pomer kvality a ceny od roku 1998

63-0023

cykel/Diely-Dohoda istá.
Tel. 0908205521
» ČZ 175 ŠPORT SKUTER
JAWA 90, 250, 350, PIONIER, STADION, kúpim tieto
motorky.Tel. 0915215406

cukrovky v rodine) však ihneď po zistení
tehotenstva. Je jednoduché a nenáročné
– 2 hodiny po vypití roztoku s presným
obsahom glukózy sa vyšetrí krv a stanoví sa v nej hladina cukru (glykémia).
Gestačný diabetes je potvrdený, ak sa
zistí glykémia vyššia ako 7,8 mmol/l. Od
tohto času budúca mamička bude pravidelne sledovaná diabetológom, obyčajne v 2-týždňových intervaloch. Väčšina
Tehotenská cukrovka - gestačný diabe- žien zvládne svoju metabolickú poruchu
tes mellitus - je samostatným typom cuk- iba zmenou jedálnička, dodržiavaním
rovky. Ide o poruchu metabolizmu cukrov racionálnej diabetickej diéty a zvýšenou
rôzneho stupňa, ktorá sa po prvýkrát fyzickou aktivitou. Odporúča sa cvičeobjaví v tehotenstve. Súvisí s vylučova- nie, chôdza, plávanie. Budúca mamička
ním placentárnych hormónov, z ktorých realizuje selfmonitoring glykémií glukoniektoré účinkujú proti inzulínu. Najčas- merom, hodnoty pred jedlom majú byť do
tejšie ide o prechodnú poruchu, ktorej tr- 5,6 a po jedle do 6,8 mmol/l.
Najlepšou prevenciou pred vznivanie je obmedzené na obdobie gravidity.
U nás sa vyskytuje asi u 4 percent budú- kom gestačného diabetu je udržiavanie
cich mamičiek. Nepoznaná a neliečená si normálnej hmotnosti
cukrovka môže spôsobiť komplikácie pred aj počas gravidity,
plodu (ale nie cukrovku dieťatka ako sa a primerané tehotenské
pýta čitateľka). Väčšinou ide o bezprízna- cvičenie, ktoré zlepšuje
kové ochorenie, preto majú gynekológo- metabolizmus cukrov.
Budúcej mamičke
via povinnosť vyšetrovať každú tehotnú
ženu na vylúčenie gestačného diabetu. prajem všetko dobré
Vyšetrenie sa vykonáva medzi 24. a 28. a radosť z dieťatka.
týždňom gravidity, u rizikových prípa- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
doch (vek nad 35 rokov, problémy v predDiabetologička, odborníčka na poruchy
chádzajúcej gravidite, obezita, výskyt
metabolizmu a výživy

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov
0907 211 797

SEPTEMBER
– OKTÓBER
O
ZĽAVY AŽ D

63-0127

02 AUTO-MOTO / iné
R02_AUTO_MOTO_INE
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-

Dočítala som sa, že v tehotenstve sa
môže u žien objaviť tzv. tehotenská
cukrovka, ktorá údajne môže u niektorých žien neskôr prepuknúť do cukrovky druhého typu. Môžem nejako preventívne chrániť seba i dieťatko pred
diabetom? Ako zistím,či nemám náhodou predispozíciu na vznik cukrovky?
Henrieta z Popradu.

KRTKOVANIE

ČISTENIE

-35%

KANALIZÁCIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP

16-0001

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.
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0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

16-0010

01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ
» Predám Citroen Saxo,
3-dverový, r.v. 2006,
naj.143600 km, letné +
zimné
pneumatiky.Tel.
0903847172

O tehotenskej cukrovke

16-0077

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

vrátane
montáže
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SLUŽBY

SENICKO
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Hľadám bohatých ľudí, ktorí by mali záujem pomôcť mi a zarobiť.
ZISK 200 – 10 000 MILIÁRD
Výrobok bude povinnou výbavou pre všetkých ľudí podobne, ako
autolekárnička v aute a bez neho žiadna poisťovňa nevyplatí
poistnú udalosť, tragickú smrť Vašich detí a príbuzných!!!.
Zabránime obrovským tragédiám.

EXKLUZÍVNE ŽULOVÉ
KOMPLETY ZA POLOVIČNÚ
CENU.
Aj na splátky bezúročné od
30 € mesačne, vek do 65 r.
ROZPREDÁVAME ŽULOVÉ
ZÁKRYTY A TABULE
CENA NÁPISNEJ TABULE
OD 150 € DO 250 €
TERASOVÝ ZÁKRYT
DVOJHROB = 350 €
TERASOVÝ ZÁKRYT
JEDNOHROB = 250 €
VÁŽENÍ OBČANIA, TERAZ
UŠETRÍTE OD 500 € DO
1500 € NA VAŠICH HROBOCH.

41-0128

0908 742 287 - Ing. PILÁT
Zavolajte, ihneď Vás
navštívime,
REALIZÁCIA DO 14 DNÍ.

Pri príležitosti sviatku „Všetkých svätých“ bude v prevádzkarni Pod Kalváriou 34,
909 01 Skalica (Dom smútku Skalica) upravená prevádzková doba, počas ktorej
Vám ponúkame rozšírený predaj dušičkového tovaru : dňa 28.10.2019 –
31.10.2019 (pondelok – štvrtok) v čase od 7.00 hod – 18.00 hod. a dňa
26.10. 2019, 27.10.2019, 1.11.2019, 2.11.2019 a 3.11.2019 (víkendy a ŠS)
v čase od 9.30 hod. – 18.00 hod.

(v priestoroch tržnice)
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

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

AKCIA

1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1490 €
Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2390 € • 1-hr. 1790 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

ZADARMO:

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

0905 915 033

www.kamenarstvo-bocan.sk

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

VIZITKY

POHREBNÁ SLUŽBA
DOJČ

PEKAR SRs s.r.o.

Prev.: è. 444, Dojè doèasne uzatvorená, objednávky
pohrebov, výkopových prác a i. vybavuje Ing. Hovanèíková, na Obec. úrade Dojè, na adrese è. 125, Dojè.
tel.: 0908 109 406, prev. doba: PO – ŠT: 900–1500 h,
PIA: 800–1200 h, poludòajšia prestávka: 1200–1300 h.
www.pohrebnesluzby-dojc.sk
Komplexné pohrebné služby, maloobchod,
svieèky, kahance, vence, ikebany, vázy a i.
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

0907 928 212, 0915 732 830

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

SE19-39 strana -

16-0290

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

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

ODŤAH ZDARMA
výkup oceľového šrotu a farebných kovov
zber elektroodpadu
VAMAMETAL s.r.o., Priemyselná 277, Senica
email: vamametal@gmail.com
0903 145 588, 0903 728 588

63-0011

41-0018

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

41-0019

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

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

41-0020

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

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

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

ŠAŠTÍN - STRÁŽE

Prev.: Štúrova 958, Šaštín-Stráže, tel.: 0907 186 222
www.pohrebnasluzba-sastinstraze.sk
Pri príležitosti sviatku „Všetkých svätých“ Vás
pozývame do prevádzkarne Štúrova 958,
Šaštín-Stráže, kde ponúkame rozšírený predaj
dušièkového tovaru (kahance, náplne do kahancov,
záśažové ikebany, veèné svetlá a iné).

5

63-0005

tel.: 034 / 651 14 11

facebook / Pohrebná služba Skalica - PEKAR SK sro

POHREBNÁ SLUŽBA

POHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.

PEKARr s.r.o., Skalica

ŠKOLA / SLUŽBY

6

Sociálno - prázdno

chróm, 2 motory, 3-rýchlostný, málo používaný.
Cen 40 €.Tel. 0903929397
» Darujem skriňu za odvoz.Tel. 0948461299 »
Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú linku, rôzne.Tel. 0919176233

10 ZÁHRADA AAZVERINEC
R10_ZAHRADA
ZVERINEC
» Predám HUSI živé aj
očistené.
Kopčany.Tel.
0903572514
» Zašlem na dobierku tulipán, krokus, modrice a
iné. 1 ks/ 10 centov + poštovné.Tel. 0902730664
» Predám hrozno modré
odrody a plastový 400l
sud na víno - Gbely.Tel.
0905619375
»
Predám
pávy.Tel.
0949225092
» Predám husi a moriakov.
Tel. 0903572514
» Predám marhuľový
kvas.Tel. 0346683034
» Vykúpim vylúpané vlašské orechy z tohtoročnej
úrody. 0910 617 302.Tel.
0904462899
11 HOBBY AAŠPORT
R11_HOBBY
SPOTR
» Kúpim ľudové kroje.Tel.
0902708047
» Kúpim staré odznaky,
mince, vyznamenania,
veci po vojakoch v armáde, staré pohľadnice a
knihy.Tel. 0908707350
12 DEŤOM
R12_DETOM
13 RÔZNE / predaj
R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám bicykel skladačka-hliníková, cena dohodou. Informácie na.Tel.
0905759457
Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.

INDIVIDUÁLNA LIKVIDÁCIA
V NAŠOM AREÁLI

ARMA

0905 232 510
jztrans@jztrans.sk
www.jztrans.sk

15-0215

ŠTEFANOV

VŔTANIE
STUDNÍ
mobil: 0948 630 036
e-mail: info@uni-therm.sk
SKALICA

41-0119

09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST
» Predám digestor Mora

AKCIA

3 DN
PRENÁ I
J
DVOJSTRANNÝ SKLÁPAC K
ONTAJ OM
NERA
S HYDRAULICKOU RUKOU
ZD
ˇ

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

AZBESTOVÝCH STRIECH

Vtipy
týždňa

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

» Prečo majú politici také vysoké platy?
Predsa nebudú hrať divadlo
zadarmo!

59-0300

08 STAVBA
R08_STAVBA
» Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov
a vodomerné plastové
šachty. Cena od 650 €.
Doveziem, osadím, vykonám aj tlakovú skúšku.
Tel. 0905925991
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

LIKVIDÁCIA A ODVOZ
ODPADU

PRENÁJOM

VYSOKOZDVIŽNEJ
PLOŠINY

» Aký je rozdiel medzi našou
vládou a obilím?
Žiadny. Oboje sa musí vymlátiť, inak pomrieme od
hladu.

pracovná výška 17 m
bočný dosah 9 m
cena: 80 €/deň

» Viete prečo niektorí politici
nikdy nemajú chrípku?
Aj vírusy majú svoju hrdosť.
» - Prečo majú včely med?
- Lebo majú kráľovnú, keby
mali premiéra, tiež by mali
iba sľuby.

0905 106 735

63-0091

07 REALITY / iné
R07_REALITY_INE

KONTAJNERY

za prácou do veľkých miest a nedokážu tam prežiť, hoci o prácu stoja. Vizitkou nesociálnej politiky je aj to,
keď lekári, učitelia a iní, ktorí (za-)
chránia ľudí, zarábajú niekoľkonásobne menej ako priemerný politik
či excentrická celebrita. Sociálne nie
je ani to, že ak sa chce občan dovolať
spravodlivosti, vopred sa vzdá, keďže
na spravodlivý proces nemá peniaze.
Ako svedčí o sociálne to, že Slováci
patria k najzadĺženejším, keďže im na
život z výplat nezostáva? Sociálny prístup nedokazuje ani to, že keď nechcete
trpieť bolesťami zubov, musíte si vziať
úver na zubára. O sociálne nemožno
hovoriť v štáte, kde je dvojaký meter na
ľudí, kde jedni majú štandard, druhí
hypervýhody. O sociálnom prístupe
isto pochybujú aj rodičia žiakov, ktorí často nemajú eurá na stále drahšie
učebné pomôcky, ktoré im štát všetkým v „bezplatnom“ školstve dlhodobo nezabezpečuje...
Poznám jednu pani učiteľku. Po
dlhšom čase začala učiť. Najprv musela
prejsť byrokratickými zbytočnosťami,
no jej druhým krokom bolo, že sociálne slabšej žiačke zaplatila za obedy
„zadarmo“. Inak by nejedla. A možno
ani doma. Zachovala sa sociálne? Neviem, pretože toto dôležité slovo cynicky degradoval politický marketing.

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk
» Päť pravidiel politického
života:
1.Nemysli!
2.Ak myslíš, nehovor!
3.Ak myslíš a hovoríš, tak
nepíš!
4.Ak myslíš, hovoríš a píšeš,
tak neodpisuj!
5.Ak myslíš, hovoríš, píšeš a
odpisuješ, tak sa nečuduj!

» redakcia

žalúzie · siete · rolety · roletky
· okná · dvere · zasklenie
balkónov · zimné záhrady
ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY
0903 526 876 | 0910 114 407
PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ
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41-0007

1.Tel.

Ako učiteľ citlivo vnímam slovo
sociálne, keďže som zažil žiakov v
rôznych životných situáciách. Aj v
„bohatej“ Bratislave.
Ťažko mi počúvať, keď politici manipulujú s týmto dôležitým slovom, hovoria o sociálnej politike. Opovážlivejšie
je nazvať Slovensko sociálnym. Isto, za
roky samostatnosti sa presadili opatrenia, ktoré pomohli ľuďom. Ale krajina,
ktorá sa radí k vyspelým európskym
štátom, má ešte ďaleko k silnej sociálnej politike. Vďaka nešikovnosti reklamnej stratégie to dokazujú odkazy
na „sociálne“ opatrenia, ktoré sú „zadarmo“. Práve tie dokladajú, že ľudia
na mnohé veci nemajú, že potrebujú
takýto druh dávok, že potrebujú ušetriť
svoj rozpočet. Tým si uvedomujeme, že
napriek slušnej ekonomike sme odkázaní na sociálne darčeky. Otázkou je, či
ich využijú práve sociálne slabší. Čo ak
sa nerekreujú, nestravujú v škole alebo
necestujú vlakom?
Sociálnym štátom nie je krajina,
kde si dôchodcovia zo svojich dôchodkov môžu iba nakúpiť, nie cestovať či
žiť kultúrou. Sociálny štát nemáme,
kým v „bohatom“ hlavnom meste bez
problémov nájdeme ľudí bez domova.
Sociálne nie je, že deti bývajú v chatrčiach bez kúrenia, elektriny či kanalizácie a jediná ich zábava je váľať sa
v kontaminovanej vode či uprostred
odpadkov. Vrcholom asociálna je, že
nezamestnaní nemajú na to migrovať

41-0011

Občianska
riadková
inzercia
ravan, Adamov
0904287465

Najčítanejšie regionálne noviny
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JESENNÁ AKCIA

NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

RÁMOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

ZĽAVA

45%

AKCIOVÉ CENY NA NOVOSTAVBY V HLINÍKOVOM
PROFILE ALUPROF + PLASTOVOM PROFILE
SALAMANDER BLUEVOLUTION - NERECYKLOVANÝ

DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI = SERIÓZNOSŤ
ZÁRUČNÝ AJ POZÁRUČNÝ BEZPLATNÝ SERVIS OKIEN A DVERÍ

platí pre hrúbky
50 mm až 300 mm

Predajňa: Vrchovina 190, Kátov

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF

(pri hlavnej ceste medzi Holíčom a Skalicou)

SEKCIOVÉ A DVOJKRÍDLOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY
TEPLÝ
MEDZISKLENNÝ
RÁMIK
ZDARMA
Sobotište 314, objekt reštaurácie MATULŮV DVŮR
sobotiste@lux-sobotiste.sk

Pri predložení konkurenčnej
ponuky Vám vypracujeme
nižšiu cenovú ponuku.

...stačí 2x zazvoniť a my zavoláme, prídeme a urobíme bezplatnú ponuku...
41-0038

tel. 0908 702 522

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

63-0151

VSTAVANÉ
SKRINE

Murárske práce
0904 259 971

ZĽAVA -30%

63-0008

AKCIA:

Tel.: 0908 934 603
Mail: baustory@baustory.sk

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

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

Vstavané skrine Ondrúš

63-0007

SENICKO

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.

0903 342 475

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

rttrade@rttrade.sk

Ceny sú
vrátane DPH

PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH KAMEŇOV
ZA 11 EUR/t. ZABEZPEČUJEME DOPRAVU.
Vaše objednávky prijímame na tel.:

034/659 2101, 0905 471 325

Odťahová služba zadarmo
• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera
(noviny, časopisy, letáky)
63-0003

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

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

0908 979 377

JESENNÁ AKCIA

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

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
www.abc-okna.sk Markízy
okna@hotel-san.sk
holic@abc-okna.sk

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

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)
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41-0009

VIZITKY

zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

00-0000

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

M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

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

41-0016

63-0017

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

ZNÍŽENIE
CIEN

Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

SPOTREBITELIA / SLUŽBY

Ohlasujú sa zmeny
cien poplatkov v bankách

» Predám stoly a stoličky.

Od novembra niektoré služby v
bankách pravdepodobne zdražejú.
Finančné domy opäť avizujú zmeny cenníkov a poplatkov. Ohlásili
ich zatiaľ tri banky, a to VÚB, Prima
banka a Poštová banka.

Tel. 0905254090
» Predám zachovalú vlečku.Tel. 0907276042
» Predám lacno továrenský šijací stroj. Malacky.
Tel. 0907989610
» Predám používaný propán-butánový dvojhorák
a štvorhorák. Tieto horáky
sú veľmi odolné, vyvinuté pre náročnú činnosť,
vhodné pre profesionálov
k pokrývačským prácam.
K výbave patrí poistný tlakový ventil s manometrom, k rukoväti sa dá pripojiť predlžovacia trubica
dlhá 1m. Cena 200 €.Tel.
0907238841
» Predám sečkovicu na
elektrický pohon, plne
funkčnú. Cena 40 €.Tel.
0918107920
» Predám cirkular 165€,
štiepačku na drevo 135€.
Tel. 0944295367

14 RÔZNE / iné
R14_ROZNE_INE
» Kúpim konskú hrabačku v dobrom stave.Tel.
0908447091
» Kúpim po starenke z
povaly staré sukne, spodničky, prucleky, čepce
a vyšívané plachty.Tel.
0904582551
15 HĽADÁM PRÁCU
R15_HLADAM
PRACU
16 ZOZNAMKA
R16_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 mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, SE zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk
technicChcete
si podať inzerát?
ky
zabezpečuje
s.r.o.
Návod
nájdete naELET,
strane
10 dolu.

Kým v minulom roku banky realizovali spolu 39 zmien, teda priemerne
dve zmeny sadzobníkov, v tomto roku
realizovali banky zmeny zatiaľ 27-krát.
Na porovnanie, v roku 2017 to bolo 33krát, a v roku 2016 rekordných 83-krát.
Zmeny v cenníkoch sú zamerané
predovšetkým na poplatky súvisiace s
operáciami vykonávanými na pobočkách bánk a hlavne na prácu s hotovosťou. Niektoré poplatky výrazne rastú,
dokonca až dvojnásobne. Banky ale
tiež zavádzajú do sadzobníkov úplne
nové poplatky.
Banky na Slovensku sa dlhodobo
snažia ovplyvňovať návyky klientov a
presmerovať klientov z pobočiek do online a mobilného sveta. Operácie ako
prevody a platby na pobočke zbytočne
vyťažujú pracovníkov bánk, ktorí by
sa mohli zatiaľ venovať predaju produktov. Rovnako práca s hotovosťou si

vyžaduje vyššie náklady pre samotné
banky v porovnaní s bezhotovostným
stykom. Zmeny týkajúce sa operácií s
účtom sa však dotknú len klientov, ktorí ich nemajú zahrnuté v balíku služieb
k bežnému účtu.
Rast a zavádzanie nových poplatkov hovorí aj o snahe bánk zvýšiť príjmy z poplatkov, a tak vplývať na svoju
ziskovosť, keďže v časoch nízkych úrokových sadzieb klesajú bankám úrokové výnosy. Tieto zložité časy pre banky
trvajú už dosť dlho a navyše, všetko nasvedčuje tomu, že obrat vo vývoji úrokového prostredia tak skoro nepríde.
Klienti však majú viacero možností
ako na bankových poplatkoch ušetriť.
Mali by si predovšetkým skontrolovať
zloženie balíka služieb k bežnému
účtu a porovnať, ktoré zmeny budú mať
vplyv na ich peňaženku. Klienti bánk
si tiež môžu skontrolovať možnosti získania zľavy z poplatku za vedenie účtu,
ktorá môže byť až do výšky 100 percent.
Ak banke platí klient priveľa, treba si
porovnať poplatky v iných bankách a
zvážiť zmenu za lacnejšiu banku.

» TA SR + red.

Program kina Cinemax Skalica
Piatok 27.9.: Angry Birds vo filme 2
2D 15:40, Websterovci 2: zo života pavúkov 16:00, Rambo: Posledná krv 17:50,
Casino.Sk 16:10, 18:00, 20:30, Ad Astra
2D 20:40, Cez prsty 18:30, TO KAPITOLA 2 20:10
Sobota 28.9.: PREDPREMIÉRA –
Pán Maznáčik 14:00, Angry Birds vo
filme 2 3D 13:20, Angry Birds vo filme 2
2D 15:40, Toy story 4 13:50, Websterovci
2: zo života pavúkov 16:00, Rambo: Posledná krv 17:50, Nech je svetlo 18:30,
Casino.Sk 16:10, 18:00, 20:30, Ad Astra
2D 20:40, TO KAPITOLA 2 20:10
Nedeľa 29.9.: PREDPREMIÉRA –
Pán Maznáčik 14:00, Angry Birds vo
filme 2 3D 13:20, Angry Birds vo filme 2
2D 15:40, Toy story 4 13:50, Websterovci
2: zo života pavúkov 16:00, Rambo: Posledná krv 17:50, Nech je svetlo 18:30,
Casino.Sk 16:10, 18:00, 20:30, Ad Astra

A
ZERCI

IN

5 033

91
0905

2D 20:40, TO KAPITOLA 2 20:10
Pondelok 30.9.: Angry Birds vo filme 2 2D 15:40, Websterovci 2: zo života
pavúkov 16:00, Rambo: Posledná krv
17:50, Casino.Sk 16:10, 18:00, 20:30, Ad
Astra 2D 20:40, Cez prsty 18:30, TO KAPITOLA 2 20:10
Utorok 1.10.: BABSKÁ JAZDA – Vieš
udržať tajomstvo? 18:00, Angry Birds
vo filme 2 2D 15:00, Websterovci 2: zo
života pavúkov 16:00, Casino.Sk 16:10,
17:40, 20:30, Ad Astra 2D 20:40, TO KAPITOLA 2 20:10
Streda 2.10.: PREMIÉRA – JOKER
20:30, Angry Birds vo filme 2 2D 15:40,
Websterovci 2: zo života pavúkov 16:00,
Rambo: Posledná krv 17:50, Casino.Sk
16:10, 18:00, 20:10, Ad Astra 2D 20:40,
Cez prsty 18:30

» red

Slovenčina naša
Nie
je tomu tak, ale je to tak.

0908 979 377
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VÝROBA
A
BRÁNY
PLOTY
ZÁBRADLIA
A
KONŠTRUKCIE
K
KCIE
0902 061 180 • stevo.zelenka@branysz.sk

63-0128

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

Frézovanie

komínov

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

ZĽAVAEZ
ER

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

Slovenčina naša
Nie
bezosporu, ale akiste.

15-0004
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POLITICKÁ INZERCIA / BÝVANIE

SENICKO
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preto, lebo sa boja reakcie iných ľudí.
Zároveň sme zákonom navrhli, aby
mohli byť tieto detičky ihneď po pôrode osvojené náhradnými rodičmi,
a nemuseli by čakať dlhé mesiace na
adopciu.
Andrej Danko sa na nedávnom
Národnom pochode za život pretŕčal
pred kamerami a rozprával, že je za život a chce robiť všetko preto, aby sme
tehotným ženám a ich deťom pomohli.
O tri dni neskôr nepodporil návrh zákona, ktorý zásadne pomáha matkám
v núdzi, tehotným a týraným matkám,
ktoré sú tlačené do interrupcie.
Pýtam sa preto Andreja Danka,
či je takéto konanie v súlade s kresťanstvom, za ktoré sa tak rád skrýva?
Lebo ak niekto hlása kresťanstvo ako
lásku, nemôže ho premôcť nenávisť až
tak veľmi, že úmyselne ublíži tehotným matkám v núdzi,
a hodí cez palubu
ich deti, ktoré nosia
pod srdcom.
Najlepšie slová
sú skutky. Danko zlyhal pri prvej
skúške a ublížil matkám v núdzi. Ukážkový farizej.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Jeden
jediný
hlas chýbal ku
schváleniu zákona, ktorý by pomohol tehotným
a týraným ženám
a ich deťom, ktoré
nosia pod srdcom. Jeden jediný hlas
mohol zachrániť stovky nenarodených detí.
OĽANO predložilo zákon, ktorý
mal podať pomocnú ruku tehotným
ženám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej
situácii. Zákon by prešiel, ak by farizej Andrej Danko potlačil svoje ego a
keby hlasoval za. Lenže jeho nenávisť
voči mne je oveľa silnejšia. Zaslepila
ho až natoľko, že radšej nepomohol tehotným a týraným matkám v núdzi a
ich nenarodené deti hodil cez palubu.
Náš návrh posilňoval práva tehotných žien, ktoré sa kvôli zlej finančnej
alebo spoločenskej situácii rozhodli
pre utajený pôrod. Navrhli sme, aby
sme týmto ženám umožnili pred pôrodom aj „utajené tehotenstvo“, kedy
by od polovičky tehotenstva (keď už
žena nevie skryť tehotenstvo), mohli
tieto ženy ísť na nemocenskú a neboli
tak na očiach iných ľudí pred ktorými
chcú svoje tehotenstvo skryť.
Vytváral pre ne lepšie podmienky
pre to, aby mohli donosiť svoje deti, a
neboli donútené ísť na interrupciu len

ww

w.s
trec
hyb
e

jz.s

k

87-0097 Objednávateľ: Produkčná s.r.o., Železiarenská 49, 04015 Košice-Šaca, IČO: 52622452 Dodávateľ: REGIONPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Mohli sme pomôcť tehotným ženám
v núdzi. Vyhralo však ego Andreja Danka

PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO
0911 950 299

0949 636 264

MALACKY / SMER VEĽKÉ LEVÁRE

MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN

CESTA NA HOHENAU
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ZDRAVIE / SLUŽBY
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SENICKO

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO, HLAVU HORE / RELAX

Chráňte deti
pred infekčnými ochoreniami
očkovania zodpovedajúce jeho veku a
podľa očkovacieho kalendára,“ zdôrazňuje docentka Jana Hamade.
V škôlke môže byť podľa zákona
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov umiestnené iba
dieťa, ktoré neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Každý deň musí
zodpovedná osoba zistiť zdravotný
stav detí. Dieťa, u ktorého je podozrenie, že je choré, prijme iba na základe
vyšetrenia jeho zdravotného stavu príslušným ošetrujúcim lekárom. Ak sa
príznaky akútneho prenosného ochorenia prejavia u dieťaťa počas dňa,
musí zodpovedná osoba dieťa izolovať
od ostatných, zabezpečiť nad ním dočasný dohľad a okamžite informovať
jeho zákonného zástupcu.
Prevencia proti vírusom
a baktériám:
Dôkladné a časté umývanie rúk,
dostatok vitamínov, minerálov a stopových prvkov v strave, zdravé nápoje,
každodenný pohyb.
Najčastejšie detské ochorenia:
Zápaly horných dýchacích ciest, šarlach, hnačkové ochorenia, ovčie kiahne.

» Zdroj: Odbor hygieny detí a mládeže
a Referát komunikačný ÚVZ SR

Kto je lepší kresťan?
Pred voľbami mi chodili rôzne maily.
Často to boli výmysly a polopravdy a
ich šíritelia sa snažili bojovať za kresťanské hodnoty. Ôsme prikázanie hovorí o tom, že nebudem krivo svedčiť
a Ježiš nás varoval aj pred ohováraním
a šírením nepravdy. Škoda, že podobným zlozvykom niekedy podľahnú aj
duchovní pastieri a ich ovečky. Ľudí,
ktorých nepoznáme, by sme nemali súdiť podľa toho, čo o nich niekto rozpráva, ale podľa ich skutkov. Ale ani skutky nám súdiť neprislúcha, mali by sme
sa zaoberať „brvnom vo svojom oku,
namiesto smietky v oku blížneho.“

informácie od iného „kresťana.“ Zaujímavé je, ako mnoho zmanipulovaných kresťanov bojuje proti niečomu, čo ani reálne
neexistuje, namiesto toho, aby hájili svoje
čisté srdcia, rodiny a konali skutky milosrdenstva.
Viac ako homosexuáli, liberáli, moslimovia a ilumináti nás ohrozuje naša obmedzenosť, fanatizmus, pýcha a nesvornosť.
Nemyslím si, že máme súdiť druhých,
máme ich prijať, odpúšťať im a pozvať ich k
láske a dobrým skutkom. Keď nestačí raz,
tak sedemkrát alebo sedemdesiatsedemkrát. Keby nás za naše skutky trestal Ježiš
ako figovník bez plodov, ktorý treba vytrhVidím niekedy kresťanov, ako sa núť zo zeme, bola by tu riadna pustatina.
Pane pomôž nám, aby sme nepreklínavyťahujú, že sú lepší ako tí druhí. Výsledkom je, že sú najmenej štyri zoskupenia, li, ale žehnali, aby sme nesúdili druhých,
v ktorých chcú presadzovať kresťanskú ale odpúšťali im tak, ako odpúšťa Boh
politiku. A vymedzujú sa medzi sebou, kto nám. Pomôž nám, aby
z nich lepšie háji kresťanské hodnoty. Na- sme spoločne kráčali
koniec ich možno nebude hájiť nikto, lebo do Tvojho kráľovkresťania získajú vo svojich mini-stranách stva, v ktorom je
menej ako 5 percent. V tom by nebol až miesto pre všetkých.
taký problém. Videl som kresťanov, ako sa Veď prvý, kto do neho
medzi sebou dohadujú o tom, komu patrí vošiel, bol Dismas,
ukrižovaný za
ktorá časť chrámu vo Svätej zemi.
Stretávam kresťanov, ktorí bez mih- svoje zločiny
nutia oka ohovárajú a posudzujú človeka, vedľa Ježiša.
ktorého nikdy nestretli, ale dostali na neho
» Ján Košturiak

Neplatí sa mesiac dozadu, Slovenčina naša
ale mesiac spätne. Nie pahýľ, ale kýpeť.

15-0207

Počet akútnych respiračných ochorení sa každoročne po prázdninách
výrazne zvýši, pričom najväčšiu
skupinu chorých tvoria päťročné
deti. Schopnosť ich organizmu odolávať rôznym patogénom ešte nie
je dostatočne vyvinutá a po nástupe do škôlky ochorejú aj viackrát.
Najjednoduchšia prevencia je časté
umývanie rúk. Naučte deti hygienickým návykom, môžu predísť respiračným ochoreniam, zažívacím
ťažkostiam, aj hepatitíde typu A.
Deti si radi dávajú do úst hračky
alebo iné predmety, všetko skúmajú,
a tak sa ľahko do organizmu dostanú
rôzne patogény. Reakcia imunitného
systému dieťaťa na primárnu infekciu,
s ktorou sa ešte nestretlo býva prudká, odolnosť získa až po určitom čase,
keď si organizmus zvykne na bakteriálnu flóru, ktorá sa vytvorí v kolektíve. Priebeh ochorenia potom už nie je
taký závažný a zmierni sa aj početnosť
ochorení.
Najjednoduchšou prevenciou je
časté umývanie rúk, až 80 percent infekcií sa šíri špinavými rukami. Obranyschopnosť organizmu posilní aj
pravidelný pohyb, zdravá strava, predovšetkým dostatok zeleniny a ovocia.
„Najúčinnejšiou prevenciou proti infekčným preventabilným ochoreniam
je očkovanie dieťaťa v rámci povinného
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SPRAVODAJSTVO / BÝVANIE

Biskup Vladimír Fekete vo farnosti
Petrova Ves

Boris Janata tretí na Sky Race Chopok

» red

OD

1500

30EU0R

OD

OD

2100

34EU5R

1200

21EU0R

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

3x

BONUS

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

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ
CENY
V REGIÓNE

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

AKCIA

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!
PREDOKENNÉ
ROLETY,
za
VONKAŠIE najlepšie
ceny
v regióne
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

0918 500 492
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OD

900

20EU2R

SEPTEMBER
mesiac
obrovských
zliav

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

39R
4EU

15R
5EU

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

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

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

12

16-0002

SNP v našom regióne
Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko v Senici, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Oblastný výbor Senica a Klub vojenskej
histórie Záhorie vás srdečne pozývajú
v stredu 2. októbra 2019 o 16:00 hodine
do Záhorského osvetového strediska v
Senici na vernisáž výstavy o hrdinstve
a protifašistickom odboji v Senici, Čáčove, Prietrži i ďalších obciach Záhoria, ako aj vrbovských, prietržských,
myjavských a brezovských kopaníc s
názvom „SNP v našom regióne“. Výstava bude otvorená do 8. novembra 2019.

» red

2400

-61%

» red

Región v skratke
Oslavy 100. výročia založenia
organizovaného včelárstva v Senici
Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko v Senici, Mesto
Senica, Mestské kultúrne stredisko
Senica a Slovenský zväz včelárov ZO
Senica vás srdečne pozývajú vo štvrtok
3. októbra 2019 o 15:00 hodine do Domu
kultúry v Senici na prednášku s názvom „Význam včely medonosnej pre
prírodu a človeka“ a uvedenie knihy
„Včelárstvo a včelári Senice a okolitých
obcí“. Obe podujatia sú súčasťou výstavy „Včelárenie na Slovensku“, ktorá
bude sprístupnená v Dome kultúry v
Senici od 1. do 4. októbra 2019.

AKCIA

prvej desiatke a na začiatku stúpania
už v prvej päťke. Nemal som žiadne hodinky, ktoré by mi merali vzdialenosť
a tak som vedel podľa propozícii, že
občerstvovačka je v polke a potom už
len nahor. Chalani mi povedali, že keď
sa začnú serpentíny, tak som blízko no
zároveň ešte ďaleko do cieľa, nakoľko
záverečné stúpanie bolo naozaj strmé a
väčšina sa dala len ísť. Asi tak v polke
tohto stúpania mi diváci zahlásili že
som tak minútu a pol od tretieho pretekára, ktorého som videl dve zákruty
pred sebou. Kúsol som sa a povedal
si, že to skúsim. Keď som ho dobehol,
zároveň som si vydýchol no vedel som,
že nesmiem poľaviť a vyskúšať sa mu
vzdialiť, čo sa mi aj podarilo ale veľmi
to bolelo. Nakoniec som prišiel do cieľa
aj za búrlivého povzbudzovania divákov pri trati pre mňa na krásnom a nečakanom 3. mieste (za 2 hodiny a 29 minút) a štvrtému som nakoniec dal ešte
tri minúty. Po preteku sme si s kamarátom Gambom, ktorý obsadil celkovo
7. miesto a 1. miesto v kategórii nad 50
rokov, dali ešte výstup na samotný vrchol Chopku, ktorý sa nachádzal kúsok
od cieľa a aj vďaka jasnému slnečnému
počasiu počas celého preteku bol krásny výhľad. Tento pekný výsledok zavŕšil krásny výlet s chalanmi, kde sme
vytvorili super partiu a zažili neskutočnú zábavu. Aj im patrí poďakovanie,
nakoľko na pretek som nešiel s ambíciami bojovať o pódiové umiestnenie,
keďže nabehané som nemal takmer
nič po zranení, ale som rád, že tá drina
počas zranenia a tréningy toho, čo som
aspoň mohol robiť mali zmysel.“

1600

ziu v Levoči a jeho vplyvom sa prehĺbil
v duchovnom živote a rozhodol pre duchovné povolanie v reholi premonštrátov. V podnetnej besede, ktorú moderovala redaktorka rádia Lumen Anna
Bošková sa prítomní mali možnosť
dozvedieť zaujímavé informácie o pôsobení saleziánov počas rokov totality,
že počas nej bolo tajne vysvätených asi
60 saleziánov kňazov, o tajnej reholnej
formácií i pôsobení otca biskupa počas
rokov socializmu i zaujímavosti keď sa
už mohol priznať ku kňazstvu po skončení totalitného obdobia. Tiež hovoril
pôsobení na rozličných úsekoch života
v reholi keď už mohli saleziáni verejne
pôsobiť a pracovať s mládežou, na čo sa
ani podľaj jeho slov veľmi nepripravovali, skôr predpokladali po odhalení
ich činnosti nejaké väzenie. Po roku
1990 don Fekete vystriedal viacero
úloh, od blízkeho spolupracovníka
provinciála Ernesta Macáka, provinciála saleziánov, novicmajstra až po
misionára v Azerbajdžane, na ktorého
sa necítil vhodný kandidát, ani povolaný ani pripravený, od augusta 2009
o menovaní biskupom 8. decembra
2017 a biskupskej vysviacke v Baku vo
februári 2018. Otec biskup aj komentoval pripravenú vizuálnu prezentáciu o
Azerbajdžane, prítomnosti saleziánov,
sestier saleziánok i sestier matky Terezy v nej, ich misií a pôsobení katolíckej
Cirkvi v tejto dnes moslimskej krajine,
ktorej kresťanské korene siahajú až k
pôsobeniu apoštolov Bartolomeja a Tomáša , kde aj dnes je možné nájsť stopy
starých kresťanských stavieb. Tiež informoval o návšteve pápeža Jána Pavla
II r. 2002 a pápeža Františka r. 2016 v
krajine. Prítomní mali možnosť podporiť jeho misiu aj finančne. Tiež tento
prvý slovenský biskup salezán odpovedal na viaceré otázky prítomných. Tiež
povedal že vo svete v súčasnosti pôsobí
okolo 120 saleziánov biskupov, viac ich
je v misijných krajinách. Počas celého
poobedia svojim spevom prispel k slávnostnej atmosfére úžasného programu
viacerých, zvlášť mariánskych piesní,
spevácky zbor Kuriman.

V sobotu 14.9.2019 sa Boris spolu
s kamarátmi z Českej republiky zúčastnil bežeckého preteku Sky Race
Chopok – Jasná trail. Trať mala dĺžku
21km s prevýšením 1400m. Na štart sa
postavilo 40 pretekárov a Boris obsadil
celkovo 3. miesto.
Takto nám opísal Boris samotné
preteky: „Na preteky som sa dostal
cez môjho dobrého kamaráta Vaška
Klakurku s ktorým som bol aj na svetovom šampionáte v kros triatlone na
Havaji. Preteku sa zúčastnil posledné
tri ročníky zo štyroch spolu s ďalšími
kamarátmi (Ladislav Koudela, David
Kozák, Gamba Sedláček, Jankto Petr).
S chalanmi sa poznám a vytvorili sme
skvelú partiu. Na bežecký závod som
sa rozhodol ísť aj napriek krátkej dobe
po zranení (zlomené chodidlo v práci),
ktoré som utrpel na začiatku sezóny a
vyradilo ma na tri mesiace a nútene tak
vynechal hlavné preteky sezóny. Sky
Race Chopok začínal na Kosodrevine
(Nízke Tarty Juh – 1547 m.n.m) a cieľ bol
na Chopku (2004 m.n.m). Nevedel som,
čo mám od tak náročného preteku očakávať, nakoľko som takú vzdialenosť s
vysokým prevýšením ešte nebežal. Aj
preto som stál na štarte vzadu spolu s
chalanmi, ktorí ma tak trochu kamarátsky postrašili, že väčšinou len pôjdem.
Samozrejme, dôvodom bolo aj vyššie
spomínané zranenie a tak trochu obavy, či to noha vydrží. Od štartu sa išlo
tempo, ktoré mi v celku vyhovovalo a
postupne som sa predieral dopredu.
Prvá polovica trate bola hore-dole, kde
sme približne za polovičkou klesli na
1100 m.n.m. a potom už to bolo len do
kopca. Vedel som, že sa pohybujem v
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Na sviatok Povýšenia sv. Kríža, v
sobotu 14. setembra 2019 večer, slávil
slávnostnú sv. omšu apoštolský prefekt
Azerbajdžanu biskup Mons. Vladimír
Fekete v zaplnenom farskom kostole
zoslania Ducha Svätého v Petrovej Vsi.
Vo svojej homílí vychádzal z biblických
čítaní a prítomným vysvetlil dôvod slávenia sviaku povýšenia sv. kríža, siahajúceho k nájdeniu sv. kríža r. 326 sv.
Helenou, matkou cisára Konštantína v
Jeruzaleme, ktorý vybudoval v roku 335
baziliku Božieho hrobu a cestou časti zostatkov sv. kríža v dejinách, ktorý
sa po znevážení pohanmi r. 621 vrátil
do Jeruzalema. Pripomenul, že aj v našich domácnostiach má mať kríž čestné
miesto, aby sme naň pozerali nielen
na nástroj mučenia, ale predovšetkým
na nástroj lásky. Aby sme aj my dali
miesto vo svojom srdci Pánovi Ježišovi,
aby Boh bol v našom srdci a v našom
živote vyvýšený. Sv. omšu sprevádzal
spevom zbor detí a mládeže z Kuriman.
Sv. omša bola vyvrcholením poobedňajšieho programu, ktorú pripravil
pre farnosť i hostí jej duchovný správca
Qurín Ján Baraník OPraem. V úvode
privítal biskpa vo svojej farnosti a tiež
privítal spevácky súbor detí a mládeže
zo svojho rodiska z Kurimian. Potom
sa oktec biskup Fekete predstavil farníkom a prítomným. Hovoril o svojom
detstve v Chorvátskom Grobe o rokoch
štúdia na Gymnáziu v Senci, kde ho
oslovil jeho profesor a tajný salezián
Ivan Gróf rodák zo Senice, o rozhodnutí
stať sa saleziánom, tajnej saleziánskej
formácií, o rokoch štúdia na Univerzite,
kde študoval matematiku a geológiu, o
tajnej kňazskej vysviacke 31. januára
1983 v biskupskej kaplnke kardinála
Joachyma Meisnera v Berlíne. Hlavne
však o svojom pôsobení počas 7. rokov
totality, keď traja spolubratia saleziáni
svedčili o viere a pôsobili v Spišskej Novej Vsi a pôsobili v tamojšom regióne a
popri zamestnaní sa venovali mládeži
napriek tomu, že o svojej kňazskej identite nehovorili, mnohí sa o nej dozvedeli až po roku 1989. Tam vtedy oslovil i
dnešného duchovného správcu v Petrovej Vsi, Jána Baraníka, ktorý vyrastal
v obci Kurimany, študoval na gymná-
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Slovensko spoznalo ocenených mladých
videomakerov v súťaži RECfruit
Súťaž vo videotvorbe pre začínajúce talenty, ktorá úspešne funguje
už tretí rok, ocenila najšikovnejších videotvorcov, ktorí do svojich
videí vložili veľkú dávku kreativity.
V Nitre sa konalo slávnostné odovzdávanie cien so sprievodným programom,
ktorý vyvrcholil oficiálnym vyhlásením
výsledkov. Tohto podujatia sa zúčastnili
nielen samotní ocenení, ale aj viacerí
súťažiaci, ktorí svoje videá do RECfruitu
prihlásili. Výherca 3. miesta Patrik Regenda s videom Neznáme číslo sa vyjadril nielen o samotnej udalosti: „Tiež
oceňujem výhernú sošku. Páči sa mi, že
sošky sú vyrobené ručne a majú myšlienku.“ Pochválil tak návrh, ktorý osobitne pre RECfruit vytvoril Michal Herczog, žiak Školy umeleckého priemyslu
v Košiciach. Na 2. mieste sa umiestnilo
video Holič, ktorého autorom je Matthias Kasar. Mladý talent tvrdí: „Je
veľmi pozitívne, že sa niekto rozhodol

motivovať a podporovať mladých tvorcov. Súťaž tohto charakteru má rozhodne význam a je dôležité podporovať jej
rast.“ Prvé miesto v treťom ročníku súťaže napokon obsadil Miroslav Marko
vďaka kreatívne spracovanému videu,
ktoré nieslo v názve aj tému tohto ročníka – Bola to náhoda. Víťaz napokon
celkom trefne vyjadril myšlienku súťaže, ktorú sa organizátori snažia šíriť:
„Súťaž RECfruit 2019 sa mi veľmi páčila,
pretože na Slovensku podľa mňa nie je
veľa súťaží, kde by človek ukázal, čo dokáže vytvoriť s kamerou v ruke, pokiaľ
nepočítam školy.“ Tohtoročné odovzdávanie cien nesie so sebou aj milý príbeh,
keďže Miroslav sa vzhľadom na štúdium
v zahraničí nemohol zúčastniť samotného vyhodnotenia. Cenu prišli prevziať
jeho starí rodičia. „Práve takýmito vecami mi moji vnuci robia radosť. Ďakujem
vám veľmi pekne,“ povedala babička
výhercu, pričom neskrývala slzy dojatia v okamihu, keď sa dozvedela, že jej
vnuk v RECfruite premenil shortlist na
1. miesto. Tri výherné videá vyberala
odborná porota spomedzi 12 najlepších
videí umiestnených na spomínanom
shortliste. Okrem troch hlavných priečok sa však organizátori rozhodli udeliť
aj dve ďalšie ceny, a to špeciálnu cenu
a cenu agentúry ContentFruiter. Výher-

ca špeciálnej ceny
Norbert Kundrák
si cenu odniesol za
špeciálny
prínos
do súťaže s videom
Neobyčajná bankovka v obehu,
pretože so svojím
scenárom si dal
skutočne veľkú námahu a pracoval
precízne s viacerými časovými líniami s využitím rôznych
miest počas natáčania. Norbert, ktorý
nevlastní žiadnu drahú techniku potrebnú na natáčanie, podľa vlastných
slov pochopil, že v skutočnosti je to
celé o dobrom nápade či predstavivosti.
Cenu organizátora súťaže, ktorým je už
od jej počiatku agentúra ContentFruiter,
si prevzal Patrik Hrabovec. Jeho video
Accident? bolo humorným pokračovaním príbehu z minulého ročníka.
Organizátori mu udelili cenu, pretože
vnímajú pokrok v jeho technických
zručnostiach a takisto na Patrikovom
prípade vidia, že mladí ľudia skutočne
majú záujem o súťaž tohto druhu a radi
sa do nej zapájajú opakovane. Roman
Kleman (CEO agentúry) sa potešil výhercovmu vyjadreniu: „Patrik mi v rozhovore prezradil, že ho nadobudnuté
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ocenenie opäť motivovalo a presvedčilo,
že ide do toho aj o rok.“ Novinkou tohto
ročníka bola možnosť hlasovať za video
vo verejnom hlasovaní, ktoré bežalo
na webe RECfruitu do konca augusta.
To pomohol organizátorovi uskutočniť
generálny partner celého projektu –
Slovenská sporiteľňa. Video Náhodná
výhra v pretekoch? od Marka Gerboca získalo viac ako 500 hlasov a stalo sa
tak najúspešnejším v očiach verejnosti,
nezávisle od hodnotenia poroty. Na základe pozitívnych reakcií z radov súťažiacich, partnerov či ostatných ľudí, ktorým táto súťaž akokoľvek skrížila cestu,
organizátori veria, že práve RECfruit je
pre mladé talenty akousi zastávkou na
ceste za ich úspešnou kariérou režisérov, kameramanov, videomarketérov či
umelcov.

EKOOKIENKO / ZAMESTNANIE

prijme do TPP aj živnostníkov

No nekúpte to, keď to bude tak výhodné. Štát vám „dá“ aj osem tisíc
ako podporu na kúpu automobilu,
poháňaného na elektrický pohon.
Aká to veľkorysosť, aká to podpora
boja proti klimatickým zmenám a
najmä, aká to drzosť!

elektráreň, ktorá vyrába energiu do
nabíjačiek, potrebných pre zachovanie hybnosti vozidla. Majú ho tiež
výrobcovia, vyrábajúci (plastové, ako
inak) káble, potrebné na spojenie nabíjačky s vozidlom. A samozrejme, aj
výrobcovia samotných (z veľkej časti
plastových) automobilov.
„Nechcem zľavu zadarmo“ - poTo „čosi“ najmenšie, čo doteraz vychádzalo z výrobných liniek jednej z vedal raz komik Šimek v jednej zo
našich automobiliek s konvenčným svojich satirických poviedok pokladmotorom, taká mestská nákupná níkovi na železnici, keď si kupoval
taška, to bude na trhu nateraz zrej- lístok za pár korún a dal mu do vrecka
me najlacnejší elektromobil. Bratku stovku.
Ak budeme pre elektromobilitu
za tridsať tisíc. To však nie je až tak
podstatné. Teda, ak sme schopní od- vyrábať energiu v tepelných elektrármietnuť predstavu, že elektromobi- ňach, je to to isté, spálime viac fosíllita pri takýchto „ľudových cenách“ nych palív, ako ušetríme na emisiách
a dotáciách zas bude iba pre vyvole- vozidiel. Najmä, ak súčasne žiadame
ných, ktorých popri vlastníctve troch zastaviť výrobu z jadra. A v situácii,
štyroch vozidiel, jachty, štvorkoliek a keď už vodných zdrojov takmer niet.
elektrokolobežky,
snežných skútrov (samozrejme, všet- Elektrobicykle,
ko na benzín či naftu) kúpa nejakého elektroautá. Znie to dobre, je to tiché,
autina na elektriku nijak nezaťaží. Zo čisté, ale... elektrina nám ide zdrasnobizmu. Lebo také treba vlastniť, žieť o 25 percent a to je na Slovensku
patrí sa. Znižujeme predsa uhlíkovú iba cca 3000 elektromobilov v činnej
službe.
stopu, nie?
Takže asi naozaj – táto zľava nás
Málokto – a médiá rovnako – si
uvedomuje, že automobil na elektric- vyjde poriadne draho.
ký pohon síce výfuk nemá, ale má ho

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

SBS prijme
nových
zamestnancov
na prevádzku
v Senici
Podmienka: POS
Plat: 3 € brutto/h
+ príplatky
Nástup IHNEĎ.

Slovenčina naša

Dejiny sa neprepisujú,
ale obohacujú, pripisujú.
Nie čestné prehlásenie,
ale čestné vyhlásenie.

0905 704 306

15-0217

Druhá strana elektromobility
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INZERCIA

0908 979 377

Spoločnosť IAC Lozorno hľadá

OPERÁTOROV VÝROBY
Poďte s nami vyrábať interiér do luxusných automobilov

Základná mzda 788,61 €

• príplatky nad rámec zákona (poobedný, nočný, víkend)
• 10% dochádzkový bonus
• triedový odmeňovací systém
Á
PRIEMERN ÝROBE
V
• 3-zmenná prevádzka
V
MZDA O
MESAČNÁ

1300 €!

Ponúkame

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

» ib

0905 915 033, 0908 979 377

INZERCIA

Tiež hľadáme:
OPERÁTOR LOGISTIKY • MENIČ FORIEM • TECHNOLÓG

0905 915 033

Bližšie informácie zistíte u kontaktnej osoby
Kontakt:
0904 700 738 / david.zribko@iacgroup.com

16-0288

Inzerát, ktorý predáva

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

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

PONUKA ZAMESTNANIA

• obsluha polygrafického stroja

Pracujte u nás na pozíciach

Mzda od 650 € do 1200 € (z toho základná zložka mzdy 550 €)

VODIČ VZV

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

903 € brutto + príplatky a bonus za dochádzku a výkonnosť

OPERÁTOR VÝROBY
788 € brutto + príplatky a bonus

034 6967330, 0914 222 739

41-0014

personalne@grafobal.sk

10-0015

Doprava zabezpečená | Príspevok na ubytovanie alebo Vás ubytujeme

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

SE19-39 strana -
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Dopravná firma PEMO SK s.r.o. so sídlom v Skalici
prijme do trvalého pracovného pomeru

skupiny C+ E, jazdí sa stabilná práca Slovensko –
Nemecko, víkendy doma, uvítame už prax v obsluhovaní
digitachografov. Mzda 850 € brutto + diéty.

Ponúkame jednoduchú
prácu vo výrobe vhodnú najmä pre ženy.

Viac info na t.č. +421 918801322

Firma hledá zaměstnance ve slevárenském
průmyslu. Jedná se o dělníky brusiče.

Garantujeme pevný pracovný čas počas týždňa:
Pondelok - Štvrtok od 7,00 hod. do 16,00 hod.
Piatok od 7,00 hod. do 13,30 hod.

Tel. kontakt +420 774 20 10 32

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

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

Ponúkame mzdu 600,- € mesačne brutto

PRIJMEME VODIČA MKD

Kontakt: telefonicky - 0903 208 404
email - sikulova@larksro.sk
osobne - Pod hájkom 2, Skalica
v čase od 8,00 do 14,00

Ponúkame prácu šoféra kamiónu. Sídlo firmy pri MA.
• Mzda: až do 2000 EUR (nejazdíme turnusy)
• Bonusy: 600 EUR bonus po ukončení skúšobnej
doby / vianočné odmeny
• Jazdíme: SK – DE – SK

HĽADÁME
ZAMESTNANCOV

16-0307

Tel.: 0905 110 109

Máme pre Vás pracovné

41-0112

Firma LARK s.r.o.
prijme do TPP zamestnancov
do prevádzky pekáreň
na výrobu Skalických trdelníkov.

KT Obal príjme pracovníka na pozíciu

41-0090

Mzda 1300 €/mes. brutto
+ variabilná zložka
tel. 0903 218 947

16-0305

VODIČA NA
NÁKLADNÉ AUTO +
PLACHTOVÝ NÁVES

PONUKA PRÁCE

41-0125

Ak ťa ponuka zaujala, pošli životopis na personalne@ramex.sk, príp. zavolaj na číslo 034/6946116,
alebo hneď príď: RAMEX a.s., Štefánikova 714/52 (areál AGROSTAVU) Senica

41-0123

Dvou směnný osmy hodinový pracovní provoz.
Možnost částečného úvazku.
Nástupní plat 1000 € po zaučení až 2000€.

Nástupný plat s prémiou od 605 €.
Po zaučení priemerná mzda 750 €.

PRIJMEME

63-0152

VODIČA MEDZINÁRODNEJ
KAMIONOVEJ DOPRAVY

PRIJMEME

miesto na pozíciu:

do 2-zmennej závodnej reštaurácii v Skalici

• KUCHÁR

Voľná pracovná pozícia na hlavný pracovný pomer:

Mesačná mzda: 828 € / brutto

• POMOCNÁ SILA

OPERÁTOR VÝROBY

Mesačná mzda: 525 € / brutto

- priemerná mzda vo výrobe 780,- Eur/brutto/37,5 hod./týždeň

• UPRATOVAČKA
Mesačná mzda: 525 € / brutto

HĽADÁM
PREDAVAČKU DÔCHODKYŇU

APROXIMA s.r.o., Nádražná 2534, 909 01 Skalica

Požadujeme:
- vek nad 18 rokov
- zodpovedný prístup k práci

Stavebná firma z Malaciek prijme
dvoch MURÁROV/BETONÁROV
Práce Malacky, Bratislava a okolie, resp. Západoslovenský kraj

Remeselná zručnosť, samostatnosť, prax a vodičský
preukaz sk. B sú potrebné. Mzda 8,50 €/hod nástup - netto.
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Syráreň Havran, a.s., Priemyselná 1339, 905 27 Senica
personálne oddelenie: 034/698 71 63, svecovad@syrarenhavran.sk

63-0148

Kontakt: personalne@aproxima.sk
tel. č. 0917 167 682, www.aproxima.sk

Práca je vhodná pre mužov aj ženy i absolventov.

41-0129

na dohodu, do bufetu
v Skalici. Nástup ihneď.
Mzda 320 € brutto.
0904 923 484

+ príplatky nad rámec stanovený ZP,
dochádzkový bonus a cestovné.
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0905 641 532, dusan@ecoconcept.sk, www.ecoconcept.sk

15-0211

75-06-3

Pri hlavnom pracovanom pomere ponúkame:
- štandardný sociálny program
- príspevok na DDS
- dochádzkový bonus
- výhodná zamestnanecká zľava na naše výroby

ZDRAVIE / SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto
nástup možný ihneď

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

34-0171
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PRÁCA V ČR

spoločnosť pre prieskum trhu,
médií a verejnej mienky

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ A INÉ ....

MZD A OD 850 €
DO 1300 €

HĽADÁ

externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA
schopných vykonávať aj náročnejšie
projekty
(rozhovory s respondentmi)

(získavanie respondentov do
rôznych projektov)

33-0032

Kremnická 6, 851 01 Bratislava V
02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

PRACUJ
U NÁS

0800 500 091

85_0005

REGRUTÁTOR/KA

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku - aj muži!

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu
KRBY

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tmámestále dostatok ponúk
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

kachle

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Ruské skleníky - ZGT

www.krby-tuma.sk
k

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

tel. 0905 394 055

viac ako

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

300

modelov

429,4

pece TUMA 362
362,-€

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

Facebook: aiwsk

PRÁCA PRE
STOLÁROV
V NEMECKU

zasklievanie terás

splátky od 149 €

www.aiw.sk

32-0077

grily,

40-0050

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

splátky od 98 €

rma
Ubytovanie a doprava zda
s.r.o.
yk
jaz
cký
me
ne
ý
Potrebn
pomer,
Práca na trvalý pracovný
PLAT: 2800€ netto

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

SE19-39 strana -

63-0150

www.balkona.eu
0948 787 777

0948 754 727
0940 610 120

Možnosť výhry 250 €

16

.com
job.royceagency@gmail

85_0660

JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%

