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Hurbanova 485
SENICA

(vedľa Telekom)

OČNÁ OPTIKA

Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

Predajňa: Nádražná ul., Malacky
0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk
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65000 € za 90,80 € mesačne

VOLAJTE: 0915 646 327

POŽIČIAME VÁM
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NOVÁ LEPŠIA
PÔŽIČKA
PRE ZAMESTNANÝCH,

DÔCHODCOV, ŽIVNOSTNÍKOV

0949 584 525

AHOJ, SOM
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PREDAJ
HRANOLOV,
FOŠNÍ, LAT

0948 771 127
piladobr@gmail.com
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

0907 211 797
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InzercIa

 

SENICKO-SKALICKO

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

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

Stáva sa aj to

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ako a čím tento týždeň začať? Prvý-
mi rannými mrazmi už aj v níži-
nách? Zničenou úrodou vlašských 
orechov, ktoré napadol po celom 
Slovensku akýsi červovitý škodca? 
Alebo úplne z inej strany?

Odišiel majster Karel Gott, symbol 
generácií. Odišla pani Vlasta Chramo-
stová, symbol vzdoru proti boľševickej 
svojvôli. Bolo výročie Václava Havla, 
Antona Bernoláka – oboje takmer ve-
rejnosťou nepovšimnuté. Veď prečo aj, 
stačí si pustiť z rádia vysmiatu kulisu a 
svet je hneď krajší, aj keď – ten rozhla-
sový či televízny, minimálne ten – je 
myšlienkovo a hlavne ideovo o ničom. 
Ak nie aj svet okolo nás v oveľa širšom 
, no slovenskom okruhu. Hoci, zostáva 
aj vďaka tomu tak príšerne prázdny. 
Len si to nevšímame, ignorujeme tú de-
sivú skutočnosť, obchádzame ten fakt 
– na radosť mnohých iných.

Zostáva mesiac do výročia Novem-
bra 89. Ťažko ho z dnešného pohľadu 
nazvať nejak inak – zamatová revolú-
cia? Prevrat? Kozmetická úprava spo-
ločenského zriadenia tými istými? Raz 
mávajúcimi na východ, keď sa hodí, 
zas na západ? Tými, ktorým sa popri 

moci zachcelo aj bohatstvo, ktoré pred 
tridsiatimi rokmi akosi oficiálne možné 
v našich končinách nebolo?

REGIONPRESS si bude spolu s 
vami, milí čitatelia, celý tento mesiac 
pripomínať, čo pre nás pôvodne mal 
znamenať November 89 a čo by mal 
znamenať aj v ďalších desaťročiach. V 
cykle Tridsať rokov zápasu o slobodu, 
nielen o jej účelové výklady nám bude 
dôležité momenty tohto medzníka 
našich dejín pripomínať uznávaný a 
skúsený diplomat, pán Tomáš Valášek. 
Začíname už v tomto týždni časťou, 
venovanou nástupu éry Michaila Gor-
bačova.

Mimochodom, pevné zdravie vám, 
akási nová epidémia sa totiž šíri – 
mnohí, ktorí majú za ušami, sú zrazu 
na péenkách. No, niektorí 
aj celé roky. Len aby sa 
vyhli spravodlivosti. Iní 
tak, operatívne... podľa 
aktuálnych predvolaní 
na súdne pojednávania. 
Sme tridsať rokov 
po Novembri 89!
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ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

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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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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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš
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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
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ABC OKNÁ Holíč  | Výroba plastových okien a dverí

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

tel.: 0903 761 642
0948 344 401, 0948 113 854 Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San) 

JESENNÁ 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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VÝROBA
A PREDAJ

0918 645 802
0907 784 324

PALIVOVÉHO
DREVA
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0903 570 321

SPRACOVANIE
PÚ, JÚ

A MZDOVEJ 
EVIDENCIE
PRE FIRMY AJ

ŽIVNOSTNÍKOV

0905 915 033

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

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, BALENÉ ŠTIEPKY,
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
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Na každého raz dôjde. Takto zvykli rozprá-
vať naši prarodičia. Oni ešte zažili časy, kedy 
bývalo viac generácií pod jednou strechou. 
Možno práve z tých čias pramení naša túžba 
po  vlastnom bývaní. Potreba mať vlastnú 
strechu nad hlavou vôbec nemusí súvisieť 
s vekom, ale skôr s vnútorným pocitom nie-
čo v živote dokázať, vedieť sa postarať o seba 
a o  svoju rodinu. A ako sa k nej dá dostať? 
V  podstate veľmi jednoducho. Stačí sa roz-
hodnúť.

Jedno miesto, veľa možností
Keď zistíte, že nastal čas na zmenu bývania, 
poznáme miesto, kde vám určite dobre po-
radia. Za  27 rokov svojej existencie v  ňom 
odborníci nazbierali toľko skúseností, že ich 
nevyvedie z miery akákoľvek zmena v legisla-
tíve. Poznajú životné situácie ľudí v každom 
kúte Slovenska. Tým miestom je Prvá sta-
vebná sporiteľňa.

Každý vek má svoje potreby
V PSS vám poradia bez ohľadu na to, koľko 
máte rokov. Veď v každom veku ľudia túžia 
bývať podľa svojich predstáv. Možno sa práve 
vy nájdete v niektorej z nasledujúcich skupín.

Mládež 
Ak ste ešte mladí, študujete, nemusíte utekať 
z  rodičovského hniezda hneď po  dovŕšení 
plnoletosti. Pokojne doštudujte ale už teraz 

myslite na  to, ako a kde budete bývať. Keď 
už máte akú takú predstavu, začnite si sporiť 
v PSS. Nezabudnite, že podľa najnovšej legis-
latívy vám banky požičajú na bývanie najviac 
80 % z ceny nehnuteľnosti a zvyšok si musíte 
doplniť z vlastných zdrojov. Práve preto je dô-
ležité začať so sporením čo najskôr. Vyčleňte 
si čiastku, ktorú budete vkladať na účet sta-
vebného sporenia a  uvidíte, ako vám budú 
úspory rásť. Že neveríte? PSS tým, ktorí sa 
rozhodli sporiť a  pri dohodnutom šesťroč-
nom sporení splnia stanovené podmienky, 
pridá k základnej úrokovej sadzbe z vkladov, 
percentá navyše. 

Ľudia v produktívnom veku
Vašou výhodou je, že máte svoju ekonomi-
ku vo vlastných rukách. Poberáte príjem, 
s ktorým ste sa naučili hospodáriť. Môžete 
si v PSS sporiť i využiť niektorý z ponuky jej 
výhodných úverov zo stavebného sporenia. 
Či chcete rekonštruovať, kupovať i  stavať, 
na  každý účel má PSS riešenie. Neverili 
by ste, ale úvery zo stavebného spo-
renia v  PSS sú odteraz výrazne 
dostupnejšie pre všetky príj-
mové kategórie. Na  kúpu 
je vhodný úver zabezpečený 
nehnuteľnosťou do  170  000 € 
a  na  rekonštrukciu postačí 
ten, pri ktorom nemusíte použiť 
svoju nehnuteľnosť ako zábezpe-

ku. Pre sporiaceho klienta má PSS priprave-
ných až 50 000 €. Pri ich dlhej, maximálne 
30-ročnej splatnosti, a  teraz aj mimoriadne 
nízkej úrokovej sadzbe vás nezaskočí ani výš-
ka mesačnej splátky. Ak sa vám vo vašom, 
už zabývanom, príbytku nechce nič zásadné 
meniť, oživte ho drobnou modernizá-
ciou. Využiť na to môžete úver na zariade-
nie domácnosti do výšky 7 000 € a so splat-
nosťou 8 rokov. 

Seniori
Ani by ste neverili, akú dôležitú funkciu 
v rodinných fi nanciách zohrávate. Idete prí-
kladom svojim deťom i vnúčatám. Učíte ich 
zodpovednému prístupu k peniazom a ak im 
vaše deti uzatvorili zmluvu o stavebnom spo-
rení v PSS, môžete im tiež prispieť drobnou 
čiastkou. Ste vo veku, v  ktorom si bývanie 
prispôsobíte vlastným potrebám. Ak máte 
nasporené v PSS, k dispozícii máte úvery zo 
stavebného sporenia s podmienkami, ktoré 

zvládnete aj s nižším príjmom. 
Iste, váš vek vám neumožní 

využiť maximálnu dobu 
splatnosti úveru, až 
30 rokov, no vďaka 
sporeniu získate me-
dziúver či stavebný 
úver s  mimoriad-
ne výhodnou úro-
kovou sadzbou.

Túžiť po vlastnom bývaní nie je nič nezvyčajné. Prešli alebo 
prechádzame si tým všetci. Presný model, kedy by sa mal človek 
osamostatniť, zrejme neexistuje. 

BÝVANIE JE JEDNA 
ZO ZÁKLADNÝCH POTRIEB
CLOVEKA

Neverili 
spo-

ne 
-

zvládnete a
Iste, vá

využ
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30
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PSS VÁM VYJDE V ÚSTRETY!Neváhajte sa informovať a zavolajte na telefónne číslo 
02/58 55 58 55 alebo kontak-

tujte niektorého z  obchod-ných zástupcov zo zoznamu na www.pss.sk. 

ˇ
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R01_AUTO_PREDAJ
» Predám Ford Tranzit 1,5 
TD, 74 kw, r.v. 1992, 9 miest-
ny, 360 000 km, druhý 
majiteľ, dobrý tech. stav, 
nezávislé kúrenie, sada 
zimných pneu, 5 stupňová 
prevodovka, karoséria po 
GO. Cena1900€, dohoda 
možná.Tel. 0944520530

R02_AUTO_MOTO_INE
» Kúpim havarované alebo 
motoricky poškodené auto, 
motocykel.Tel. 0905218938 
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-Dohoda istá.
Tel. 0908205521 
» Kúpim malotraktor dom. 
výr., benzín.Tel. 0944634153 
» ČZ 175, JAWA 250, 350, PIO-
NIER, STADION, MUSTANG, 
SIMSON, Kúpim tieto motor-
ky.Tel. 0915215406

R03_BYTY_PREDAJ
» Predám 2-izb byt v Malac-
kách na sídlisku Juh, posch. 
1/8, 52 m2, + pivnica, nová 
fasáda (zateplená bytov-
ka). V blízkosti obchody, 
škôlka, pošta, zdravotné 
stredisko. Cena 75.000 €, k 
dispozícii ihneď, s možnos-
ťou vybavenia hypotekár-
neho úveru, nie som RK.Tel. 
0948091425

R04_BYTY_PRENAJOM
» Prenajmem garzónku v 
Skalici, pre 1 osobu, volať 
po 17 hod.Tel. 0910981956 
» Prenajmem kompletne 
zrekonštruovaný 2-izbový 
byt s balkónom, na Školskej 
ul. v Skalici.Tel. 0902175048 
» Prenajmem 1-izb.byt v 
Senici, na prízemí, 40 m2, 
zariadený. Dohoda.Tel. 
0903510062

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 sko-
laudovaný v roku 2014. Má 
rozlohu zastavanej plochy 
194 m2 a 143 m2 úžitkovej 
plochy. Dom je úplne do-
končený ako z interiéru, tak 
z exteriéru. Dom je mož-
né si pozrieť aj na portále 
nehnutelnosti.sk. Cena 
210.000 €.Tel. 0903342475 
» Predáme dom v pôvod-
nom stave v obci Petrova 
Ves. Cena 77 000 €, pri 
rýchlom jednaní zľava istá.
Tel. 0911610110

R06_POZEMKY_PREDAJ

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

Nakoľko slovenský právny poriadok 
nepozná výraz „res nullius“, ktorým 
možno označiť vec bez pána alebo vec 
nikomu nepatriacu, preto stratenú, 
skrytú alebo opustenú vec nemožno 
považovať za vec bez svojho vlastníka.

V zmysle Občianskeho zákonníka kaž-
dá vec musí mať svojho vlastníka. Strata 
veci je mimovoľnou udalosťou, bez roz-
hodnutia jej vlastníka. Na to, aby vlast-
ník stratil vlastnícke právo k veci je však 
nutné splnenie ďalších podmienok. Náj-
dením stratenej veci sa nemení vlastnícke 
právo k nej. Nálezca je povinný vec vrátiť 
jej vlastníkovi. V situácii, ak vlastník nie 
je nálezcovi známy, tak je povinný ju zo 
zákona odovzdať príslušnému štátnemu 
orgánu, najjednoduchšie je odovzdať ju 
na polícii. Až v  prípade, ak sa vlastník 
danej veci neprihlási do uplynutia lehoty 
jedného roka od jej odovzdania, vlastníc-
ke právo k  takejto nájdenej veci prechá-
dza na štát, a to bez nutnosti vykonania 
ďalšieho právneho úkonu. Štát sa stane 
vlastníkom tejto veci priamo zo zákona. 
Ak by nastala situácia, že by nálezca takú-
to nájdenú vec neodovzdal, išlo by z jeho 
strany o  bezdôvodné obohatenie. Moti-
váciou pre nálezcu vec odovzdať je právo 
na náhradu potrebných a preukázateľne 
vzniknutých výdavkov, a  taktiež právo 
na nálezné vo výške 10 percent z hodnoty 
nájdenej veci. Porovnateľná situácia na-

stáva v prípade, ak sú veci skryté, avšak 
len za predpokladu, že ich vlastník nie je 
známy, a taktiež pri veciach opustených. 
Ak je vlastník známy, tak sa vec, či už 
stratená alebo skrytá vráti jemu. V  prí-
pade skrytých vecí ide častokrát o veci s 
historickou, vedeckou alebo umeleckou 
hodnotou. Aj v  tomto prípade prináleží 
nálezcovi nálezné vo výške 10 percent 
z hodnoty nálezu. Opustenie veci spočíva 
vo vôľovom správaní daného vlastníka, 
ktorý už nemá vôľu naďalej vec vlastniť 
a  je to z  jeho konania zjavné. Opustenie 
je právnym úkonom, a teda prejavom 
vôle vlastníka, ktorý zahŕňa jeho úmysel 
vzdať sa vlastníckeho práva k  opustenej 
veci. Vlastník má túto možnosť z  titulu 
jeho dispozičného práva k  veci. Právo 
opustiť vec a vzdať sa jej vlastníctva je 
súčasťou obsahu vlastníckeho práva. Jed-
nostranný právny úkon opustenia veci 
však musí byť urobený slobodne a vážne, 
určite a zrozumiteľne, musí zahŕňať vôľo-
vú stránku a musí napĺňať tiež vôľu vzdať 
sa vlastníctva veci a jej fyzické opustenie, 
pričom iba samotné neužívanie veci samo 
osebe ešte neznamená zánik vlastníctva.

Nájdenie stratenej, 
skrytej alebo opustenej veci

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

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

CELKOVÉ CENY

Pri výmene okien posky-
tujeme vymaľovanie

interiéru s 10% zľavou

320 € 370 €

480 €

Príklady montáže
okien:PLASTOVÉ OKNÁ

A ZIMNÉ ZÁHRADY
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

63
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14
5ŽANETA REGÁSKOVÁ KOVÁLOVEC SI-147CA-1

NONSTOP TAXI ŽANETKA
0911 412 196             0910 428 430

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

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

SKALICA

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

SKALICA

VŔTANIE
STUDNÍ
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ZATEPLENIE
FASÁDY

0905 106 735
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Odvoz stavebného a domového
odpadu kontajnerovým vozidlom
Likvidácia odpadu na skládke

Skládka Cerová s.r.o., Cerová 441, 906 33 Cerová
info@skladkacerova.sk         034/658 9395
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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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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700
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Obdobie rekordne nízkych úro-
kov nás stále motivuje, aby sme si 
požičiavali na bývanie. Podľa úda-
jov Národnej banky Slovenska sa 
za posledných 12 mesiacov zvýšil 
objem úverov na bývanie o viac ako 
2,5 miliardy eur, čo predstavuje rast 
o takmer 10% v priebehu jediného 
roka. 

Objem úverov na domácnosti do-
siahol na konci augusta 29,35 miliar-
dy eur, čo znamená, že na každého 
pracujúceho človeka na Slovensku 
vychádza zaťaženie úverom na býva-
nie vo výške 11.419 eur.

Od začiatku júla sú v platnosti 
prísnejšie pravidlá pre poskytova-
nie úverov na bývanie a obmedzenie 
počtu výnimiek, ktoré z týchto pravi-
diel banky mohli dať. Tie iniciovala 
Národná banka Slovenska, ktorá má 
obavy z toho, že sa niektoré domác-
nosti až príliš zadlžujú. Po prvých 
dvoch mesiacoch sa zdá, že tempo 
rastu objemu úverov sa trochu zmier-
nilo. Kým minulý rok sa za dva letné 
mesiace zvýšil objem úverov o 560 
mil. eur, tento rok to bol rast „len“ o 
495 miliónov. Na dlhodobejšie hod-
notenie sú však dva letné mesiace 
príliš málo.

Čo sa nezmenilo sú nízke úroky. 
Aktuálne sa priemerná úrokové sa-

dzby z nových úverov na bývanie po-
hybujú na historicky najnižšej úrovni 
okolo 1,35 % a tak ich väčšina ľudí 
nepociťuje ako záťaž. Hlad po lep-
šom a bývaní sa tak prejavuje najmä 
v cenách nehnuteľností, ktoré rastú 

výrazne rýchlejšie ako úroky. Pod-
ľa údajov Štatistického úradu SR sa 
ceny nových nehnuteľností zvýšili za 
posledný rok o 5% a pri existujúcich 
nehnuteľnostiach ich rast dosiahol 
dokonca 10,3%. V porovnaní s rokom 
2010 sa ceny existujúcich nehnuteľ-
ností zvýšili až o 42,4%. Pri nových 

nehnuteľnostiach sú ceny o 21,8 % 
vyššie ako boli v roku 2010, keď ich 
štatistici začali podrobne sledovať.

Práve rast cien nehnuteľností je jav, 
ktorý u mnohých vyvoláva obavy. 
Kým odborníci diskutujú, či už je trh 

prehriaty a súčasná úroveň cien do-
mov a bytov už predstavuje bublinu, 
ktorá môže spľasnúť, predovšetkým 
pre mladých ľudí je tento vývoj riziko-
vý a otvára otázku kedy si budú môcť 
byt dovoliť. Banky totiž môžu poskyt-
núť úver na maximálne 80% hodnoty 
nehnuteľnosti, pričom majú aj ďalšie 

podmienky, ktoré musia skúmať: Ob-
jem všetkých úverov klienta nemôže 
presiahnuť 8-násobok jeho čistého 
príjmu a skúmajú aj všetky jeho po-
vinné platby a splátky, aby sa uisti-
li, že na každého člena domácnosti 
zostane viac ako životné minimum 
plus 20% rezerva. Kombinácia na-
sporených peňazí a úveru je tak nie-
len rozumnou, ale pre väčšinu ľudí aj 
jedinou možnou variantou ako sa k 
vlastnej nehnuteľnosti dostať. „Dnes 
žijeme v dobe, kedy si málokto môže 
dovoliť vyriešiť svoje bývanie inak, 
ako hypotekárnym úverom. Preto čím 
skôr človek začne sporiť,  tým lepšie 
pre neho,“ zhodnotil odborník na fi-
nancie Tomáš Podhorný z Partners 
Group.

Ideálny začiatok pre sporenie na 
bývanie je už počas štúdia. Ak to nie 
je možné, tak platí že čím skôr tým 
lepšie. Optimálne je začať si odkladať 
už z prvej výplaty. Vo všeobecnosti 
však platí pravidlo „lepšie neskôr 
ako nikdy.“ Ak niekto býva 5 rokov v 
podnájme a platí 300 eur mesačne, 
minie 18 000 eur bez toho, aby bol 
vlastníkom nehnuteľnosti. A to je pri 
nízkych úrokoch a rastúcich cenách 
nehnuteľností tá najmenej výhodná 
alternatíva.

» dd

Nízke úroky stále motivujú požičiavať si
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0 % ÚROK 
ROČNE
NA PÔŽIČKY 

AŽ DO 2 000 EUR

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka

Parádna pôžička vás nezaťaží

Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Viac informácií o podmienkach akcie a jej trvaní získate
v pobočke alebo na www.paradnapozicka.sk.

B1925701010_rb_pozicka_inzercia_207x137_0919.indd   1 19.9.19   10:01
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» Predám pozemok 900 m 2 
v obci Dubovce, cena doho-
dou.Tel. 0902495749

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

R08_STAVBA
» Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku.Tel. 0905925991 
» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

R09_DOMACNOST
» Darujem skriňu za odvoz.
Tel. 0948461299 
» Predám sklenenú ste-
nu rám - plast, s časťou v 
ktorej sú dvere, vhodná do 
interiéru, exteriéru, výška 
258 cm, šírka 197 cm - dvere 
rám 110 cm, šírka dverí 90 
cm, cena 700 €, Skalica.Tel. 
0904400279

R10_ZAHRADA A ZVERINEC
» Predám HUSI živé aj 
očistené. Kopčany.Tel. 
0903572514 
» Zašlem na dobierku tuli-
pán, krokus, modrice a iné. 
1 ks/ 10 centov + poštovné.
Tel. 0902730664 
» Predám sečkovicu na 
elektrický pohon, plne 
funkčnú. Cena 40 €.Tel. 
0918107920 
» Predám husi a moriakov.
Tel. 0903572514 
» Predám jačmeň 
16€/100kg, Mokrý Háj.Tel. 
0907480703 
» Kúpim jablká na zimné 
uskladnenie. Volať po 20 
hod.Tel. 0902132709 
» Predám párik Landeských 
husí.. Cena za pár 100 €.Tel. 
0911732703

R11_HOBBY A SPOTR
» Kúpim staršiu vzdu-
chovku alebo babetu.Tel. 
0907374235 
» Kúpim hodinky, hodiny, 
mince, bankovky, odznaky.
Tel. 0903753758

R12_DETOM

R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám stoly a stoličky.
Tel. 0905254090 
» Predám zachovalú vleč-
ku.Tel. 0907276042 
» Predám používaný pro-
pán-butánový dvojhorák a 
štvorhorák. Tieto horáky sú 
veľmi odolné, vyvinuté pre 

Občianska
riadková
inzercia

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

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

Otázka: „Ráno mávam vyššie hodnoty 
cukru na lačno, ako cez deň po jedle, 
prečo  je to tak, keď večeriam okolo 
17.30, potom už nič. Čo sa týka diéty, 
snažím sa ju dodržiavať.  Ďakujem.“

Dobrý deň, je to veľmi častá otázka 
tých diabetikov, ktorí majú vyhovujúci 
hladinu cukru večer, a preto ich prekva-
puje, ak majú zvýšenú hladinu ráno a pri-
tom v noci nič nejedia. Všeobecne možno 
povedať, že na hladine glykémie ráno 
sa nepodieľa iba skladba potravy večer, 
ale aj prirodzený proces  uvoľňovania 
cukru zo zásob v pečeni, ktorý dominu-
je hlavne v noci, keď spíme a prirodzene 
nekonzumujeme jedlo. U zdravého člo-
veka fungujú pri dosiahnutí požadova-
nej hladiny cukru v  krvi v  čase spánku 
kontrolné mechanizmy. Tieto môžu byť 
a zväčša aj sú, u diabetika narušené. Ďal-
ším faktorom je inzulínová rezistencia, 
stav typický u diabetikov 2. typu. Bunky 
nie sú schopné účinne využívať inzu-
lín na zníženie hladiny krvného cukru.  
Okrem toho je nadránom  a  skoro ráno 
dôležitý vplyv hormónov, ktoré majú svo-
je úlohy, ale ako vedľajší účinok znižujú 
účinku inzulínu. Výsledkom môže byť 
ranná zvýšená hladina krvného cukru. 
Ide hlavne o kortizol, rastový hormón, 
glukagón, andrenalín a noradrenalín.  

Navyše hlavne u diabetikov, ktorí užívajú 
inzulín, príčinou môže byť stav nazvaný 
Somogyiho efekt. Ak je dávka inzulínu 
večer vyššia, ako je potrebné, v noci 
sa môže vyskytnúť hypoglykémia, 
ktorú diabetik ani nemusí vnímať, ale 
telo na ňu zareaguje zvýšeným uvoľ-
nením cukru a  výsledkom je ranná 
hyperglykémia. Inou príčinou môže byť 
Dawn fenomén, nazývaný aj fenomén 
svitania, ktorý býva u diabetikov 1. typu. 
Večer aj v noci majú dobrú hladinu cukru 
v krvi, ale ráno už majú vysokú hladinu, 
hovoríme, že inzulín „nedoťahuje“ a čas-
tou príčinou je účinok rastového hormó-
nu.

Ak je ráno zistená zvýšená hladina 
a  cez deň už je v  norme, nedeje sa nič 
závažné. Ak je ráno trvalo zvýšená hla-
dina, je potrebné sa poradiť s  lekárom. 
Ak je dlhodobo glykémia 
ráno vysoká a  rovnako 
aj cez deň, ide o  stav, 
ktorý sa rieši zmenou 
liečby, aby sa predišlo 
vzniku vážnych kom-
plikácií na dôležitých 
cievach.

Hyperglykémia ráno nalačno

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

metabolizmu a výživy
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3,30 €/m2

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

VÝPREDAJ
SKLADOVÝCH
ZÁSOB

OBKLADY
DLAŽBA od 3 €/m2

MIREX Holíč
0910 933 663, 034 668 3064

www.mirex.sk
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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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VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

0944 716 337
work.byvanie@gmail.com

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie

fasády
murárske a obkladaèské práce

Work

Nie vezmi 
na to jed, ale spoľahni sa.

Slovenčina naša
52
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DÁMSKE ODEVY
MOLET MÓDA 42-64 
Kabáty, bundy, spoločenské odevy, 

kostýmy, blúzky, pulóvre, riflový 
tovar, nohavice, sukne, pánske obleky, 
košele, spoločenské a svadobné odevy 

a úpravy odevov 
Stupava, Mlynská 2. Tel.: 0904 044 966

Malacky, Zámocká 1 (Hotel Atrium) Tel.: 0904 466 875 
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Stavebné úpravy v byte majú z pohľa-
du stavebného zákona rôzne formy. 
A naozaj nejde iba o starú skúsenosť, 
že panel je v nedeľu ráno o šiestej naj-
vhodnejší na vŕtanie.

Poznáme u udržiavacie práce, pri 
ktorých nie je potrebné ani ohlásenie 
stavebnému úradu – predovšetkým 
opravy a výmeny nepodstatných sta-
vebných konštrukcií, najmä vnútorných 
priečok, omietok, obkladov stien, podláh 
a dlažby, komínov, okien a dverí, údržba 
a opravy technického, energetického ale-
bo technologického vybavenia stavby, 
ako aj maliarske a natieračské práce.

Medzi stavebné úpravy, ktoré pod-
liehajú ohláseniu stavebnému úradu  
patria stavebné úpravy pozostávajúce 
napríklad z búracích prác na deliacich 
priečkach alebo z výstavby nových prie-
čok, pri ktorých sa musia splniť tri pod-
mienky: nesmú zasahovať do nosnej kon-
štrukcie stavby, nesmú podstatne meniť 
vzhľad stavby a nesmú meniť účel býva-
nia. Ak len jedna z nich nie je splnená, je 
potrebné stavebné povolenie.

Do tretice sa stretávame so staveb-
nými úpravami, na ktoré je potrebné 
povolenie stavebného úradu – sú to 
najmä búracie práce, pri ktorých vlastní-

ci bytov majú záujem zväčšiť priestorové 
usporiadanie bytu tým, že odstránia 
nosnú stenu alebo jej časť a spoja dve 
miestnosti do jednej. Treba podať žiadosť 
o stavebné povolenie. 

Každý vlastník bytu sa musí riadiť zá-
konom o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov. V zmysle tohto zákona musí 
na stretnutí spoločenstva vlastníkov by-
tov získať k plánovaných úpravám súhlas 
väčšiny vlastníkov v dome (pričom jeden 
hlas sa počíta za jeden byt). Zo schôdze 
musí byť spísaná zápisnica o hlasovaní. 
Ak mu spoluvlastníci nepovolia odstrá-
niť nejakú nosnú stenu, žiadať stavebný 
úrad o povolenie je zbytočné, lebo bez 
ich súhlasu stavebné povolenie nedosta-
ne. Dôležité je stanovisko statika, ktorý 
posúdi, či stavebné úpravy (vybúranie 
nosnej steny medzi miestnosťami alebo 
jej častí) sú možné, či neohrozia statiku 
domu, prípadne život a zdravie ľudí v 
bytovom dome. Statik spracuje statický 
posudok. Potom sa uskutoční stavebné 
konanie, ktorého účastníkmi sú všetci 
vlastníci bytov v dome. V tomto konaní 
majú podľa stavebného zákona možnosť 
a právo podávať námietky, ktoré staveb-
ný úrad posúdi, a ak sú opodstatnené, 
stavebné povolenie nevydá.

Začíname s rekonštrukciou bytu II

» red
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PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY
0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

PRÍSTREŠKY K DOMU, NA AUTÁ • ODKVAPOVÝ SYSTÉM
• ZÁHRADNÉ DOMÈEKY • ALTÁNKY • TATRANSKÝ

PROFIL• LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH
AKCIA -30%
NA PRÁCU
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Predajňa: Vrchovina 190, Kátov
(pri hlavnej ceste medzi Holíčom a Skalicou)
Tel.: 0908 934 603
Mail: baustory@baustory.sk

Historická dlažba
PATIO 5 cm
prevedenie hnedý melír,
červený melír a carbon

Platí do vypredania skladových zásob

AKCIOVÁ CENA 
10,19 €/m2
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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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STROJOVÉ
OMIETKY

Zákazková realizácia
strojových omietok

0948 807 929 
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MURÁRSKE
A OBKLADAČSKÉ

PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
0903 607 781
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• kompletné rekonštrukcie
   domov a bytov
• sadrokartonárske práce
• zatepľovacie práce
• ploty, zámková dlažba

Murárske práce
0904 259 971

Nie ničmenej, ale avšak.
Nie vychytávka, ale finta, nápad, zlepšovák.

Slovenčina naša
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náročnú činnosť, vhodné 
pre profesionálov k pokrý-
vačským prácam. K výbave 
patrí poistný tlakový ventil 
s manometrom, k rukoväti 
sa dá pripojiť predlžovacia 
trubica dlhá 1m. Cena 200 
€.Tel. 0907238841 
» Predám horský bicykel 
pánsky 95 €, dámsky 85 
€.Tel. 0904400279 
» Predám cirkulár 185€, 
štiepačku na drevo 140€.
Tel. 0949269559 
» Predám 10kg fľašu na 
propanbután, cena 26€.Tel. 
0904400279 
» Predám 30m2 klasických 
dubových parkiet, rozmer: 
šírka 4 cm, hrúbka 2 cm, 
dĺžka 40 cm, cena 10€  za 1 
m2.Tel. 0904400279

R14_ROZNE_INE
» Kúpim konskú hrabač-
ku v dobrom stave.Tel. 
0908447091 
» Kúpim 1000 l hliníkovú 
nádrž na vodu, uzavretú s 
ventilom.Tel. 0944634153
» Kúpim zváračku ks - 250 
alebo triodyn do 100€.Tel. 
0944634153

R15_HLADAM PRACU

R16_ZOZNAMKA
» Ahoj, mám 47r. a rád by 
som sa zoznámil so štíhlou 
ženou. SMS.Tel. 0917655780 
» Hľadám kamarátku 
od 40 do 50 rokov.Tel. 
0915204433

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10 dolu.

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Mali ste niekedy radosť z toho, keď 
ste niekomu ublížili? Normálny člo-
vek sa zahanbí, ak niekomu neúmy-
selne spôsobí škodu alebo zlo. 

Sú však ľudia, ktorí škodia druhým 
s radosťou. Kedysi sme sa prechádzali 
s lekárom na detskej onkológii. Bola to 
smutná prehliadka. Lekár sa ma spýtal, 
či si viem predstaviť, že by niekto tieto 
choré deti okrádal. Nechápavo som sa 
na neho pozeral a on mi rozprával prí-
behy hrubého okrádania tejto nemoc-
nice na predražených obchodoch cez 
nastrčené firmy. 

Pani krčmárka pri Žiline opila a 
okradla chudákov z útulku.

Jedna pani, ktorá si riadne nerobi-
la svoju prácu sa hodila na maródku 
a neoprávnene si v noci fotografovala 
interné dokumenty svojho zamestnáva-
teľa – domu sociálnych služieb pre chu-
dobných ľudí. Počas roka “maródky” 
rozpútala vojnu sťažností, udaní a trest-
ných oznámení s cieľom zničiť dielo, 
ktoré pomáha ľuďom v núdzi. Požaduje 
veľa peňazí, inak vraj so svojimi útokmi 
neprestane. Je hrozné, koľko ľudí doká-
že zamestnať a koľko zla vytvoriť takáto 
pani, ktorú baví robiť druhým zle. Táto 
pani sa sťažuje na porušovanie svojich 
práv, ale zákon porušuje ona. 

Komunita ľudí, ktorí sa ocitli na 
okraji spoločnosti, sa rozrastá, pracu-
je, podniká a pripravuje projekt domu 
sociálnych služieb. Kúpili si pozemok, 
navozili naň staré tehly a vybavujú si 
stavebné povolenie. Ďalšia „dobrá“ 
pani napísala sťažnosť na úrady, kto-
ré donútili ľudí z komunity stavebný 
materiál do niekoľkých dní odviezť. 
Pozemok je ich, od susedných stavieb 
vzdialený desiatky metrov, stavba je 
povolená obecným úradom, ale zákon 
je zákon. Táto pani sa teraz môže tešiť, 
že sa zo svojho domu nebude vidieť na 
tehlu, ktorú si na dom sociálnych slu-
žieb navozili chudobní ľudia. Zo svojej 
záhrady, vzdialenej desiatky metrov, si 
môže užívať pekný výhľad a písať ďal-
šie petície a sťažnosti.

Tešili by ste sa z okradnutia choré-
ho dieťaťa, alebo z po-
razenia chudobného 
a slabého človeka? 

Modlím sa za 
vás ľudia, ktorí ško-
díte, aby vám bolo 
odpustené a stretli 
ste sa raz v so 
svojimi obe-
ťami v nebi.

S radosťou škodiť

» Ján Košturiak
41
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TÚŽITE PO VLASTNEJ DOMÁCEJ PÁLENKE?

Pre viac informácií kontaktujte tel.č. 0903 458 052, 0903 226 790
alebo www.palenicautatka.sk

∙ PONUKA RÔZNYCH DRUHOV KVALITNÉHO OVOCIA NA KVAS
   (SLIVKY, JABLKÁ, HRUŠKY, VÍNO,...)
∙ SPRACOVANIE OVOCIA NA KVAS
∙ SKLADOVANIE KVASU V PÁLENICI
∙ SPRACOVANIE KVASU NA DOMÁCU PÁLENKU

KOMPLEXNÉ SLUŽBY PRÍPRAVY
OVOCNÝCH DESTILÁTOV

PÁLIME UŽ OD 100 LITROV KVASU

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

OBJEDNÁVKY OD 1.10.2019
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Branislav Gröhling pracuje ako poradca pre 
školstvo na Bratislavskom samosprávnom kraji. 
Tam ukazuje, že školstvo sa dá reformovať aj zdo-
la, bez podpory parlamentu či ministerstva.

Gröhling pracuje pre Bratislavský kraj už dva 
roky. Odvtedy začal v krajskom školstve prinášať 
nové riešenia. Kraj už druhý rok učiteľom prepláca 
krúžky a aktivity po vyučovaní, začínajúcim uči-
teľom navyšuje plat o 100 eur, končiacim zvyšuje 
odchodné a všetkým učiteľom umožňuje bezplat-
ne študovať cudzí jazyk.

„Motivovaný učiteľ je spokojný učiteľ. Preto uči-
teľom preplácame aj krúžky, za ktoré doteraz ne-
boli platení. Ide na to cez 100 000 eur mesačne,“ 
hovorí Gröhling.

Okrem toho na školách v kraji zavádzajú moder-
né odbory či podporujú využívanie fondov a pro-
jektov, vďaka ktorým si učitelia aj študenti môžu 
vycestovať do zahraničia a spoznať tam školstvo. 
Za dva roky záujem o školy, ktoré zriaďuje Brati-
slavský kraj, narástol až o 25 %.

„S reformou školstva netreba čakať na minis-
terstvo. Na župe nechceme školy iba udržiavať pri 
živote. Chceme školstvo zlepšovať 
pre žiakov aj učiteľov,“ hovorí 
Branislav Gröhling, ktorý je zá-
roveň poslancom NR SR za SaS 
a tímlíder pre školstvo.  

Gröhling: Reforma školstva? 
Už teraz ju robíme

Branislav Gröhling
poslanec NRSR

Školstvo

Politické strany sa predháňajú v darčekoch voli-
čom a zároveň zamlčujú, že tieto darčeky zaplatíte 
sami cez vyššie dane a dlhy. SaS AKO JEDINÁ ZÁ-
SADNE ODMIETA VYŠŠIE DANE A AKÉKOĽVEK 
NOVÉ DANE. Zároveň vravíme - menej regulácie, 
menej byrokracie.

Máme ľudí s riešeniami pre všetky dôležité ob-
lasti. Lucia Ďuriš Nicholsonová, Braňo Gröhling, 
Alojz Baránik, Eugen Jurzyca, Martin Klus, Jana Ci-
gániková, Karol Galek, Anna Zemanová, či Jarmila 
Halgašová. 

A pribudli ďalší – Monika Filipová z ministerstva 
vnútra, ktorá bude mať na starosti zoštíhlenie štát-
nej byrokracie, bývalý elitný vyšetrovateľ NAKA 
Pavol Milan, Zuzana Šubová, ktorá sa postavila 
rozkrádaniu eurofondov. Ján Krošlák sa venuje 
mladým športovým talentom a Jozef Drahovský je 
špičkový dopravný analytik. Ich vzácne skúsenosti 
pribudnú do už teraz skvelého programu SaS.   

Možno ste zachytili, že v SaS sme si prešli men-
šou vnútrostraníckou búrkou a som rád, že je už na 
nami. V živote je to tak, že ľudia prichádzajú aj od-
chádzajú. Samozrejme, mrzí ma to, ale urobil som 
všetko. Ako sa hovorí, „větru dešti 
neporučíš“. Interné záležitosti ne-
riešim na verejnosti. 

Ako prvá strana sme schváli-
li kandidátku a sme pripravení 
spraviť Slovensko lepším. 

Chceme meniť Slovensko, s nami 
viete, na čom ste

Richard Sulík
predseda SaS

Zdravý rozum je 
najlepší recept

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.
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KKD s.r.o., DOJÈ
0905 920 716
info@kkd.sk

• KONTAJNERY • LIKVIDÁCIA ODPADU 
• DOVOZ A PREDAJ ŠTRKU
• ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ A BÚRACIE PRÁCEE

.r.o., DOJÈ
0 716
.sk

• KONTAJNERY • LIKVIDÁCIA OD
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Kátovská 33, Holíč
0907 724 254

www.ter-co.sk

ZĽAVA

-40%
Plastové okná a dvere
Sieťky proti hmyzu
Vonkajšie rolety, žalúzie
Parapety exteriér, interiér
Kompletné práce
Montáž, demontáž
Murárske práce

4

AKCIA

NEMECKÝ
PROFIL

Občianske združenie Fórum živo-
ta aj tento rok organizuje kampaň 
Sviečka za nenarodené deti. 

„Tento rok sme sa zamerali na ženu, 
na ktorú sa v súvislosti s potratom sú-
stredí najväčšia pozornosť,“ vysvetľuje 
Lucia Lalíková, koordinátorka kam-
pane. „Plameň sviečky má viesť však 
aj k  stíšeniu a k myšlienke na všetky 
nenarodené životy. Sme presvedčení, 
že nás to môže nasmerovať k lepšiemu 
pochopeniu prežívania každej ženy, 
ktorú zasiahla táto neľahká životná 
skúsenosť. V konečnom dôsledku toto 
pochopenie povedie aj ku skutočným 
riešeniam a konkrétnej pomoci.“ 

Peniaze, ktoré Fórum života zís-
ka predajom sviečok, budú smerovať 
práve do pokračovania a rozvíjania po-
moci predovšetkým ženám a rodinám. 
Platforma už niekoľko rokov realizuje 
projekt Zachráňme životy. Za 12 rokov 
existencie sa vďaka nemu narodilo 159 
detí. 

Podobným spôsobom pomáhajú aj 
Centrá konkrétnej pomoci Femina v Le-
viciach, Prešove a Snine. Sústredia sa 
najmä na ženy, ktoré sú týrané, čakajú 
choré dieťa alebo sa ocitli v inej ťažkej 
situácii. Fórum života od roku 2018 sie-
ťuje pomáhajúce organizácie, buduje 
databázu organizácií a odborníkov so-
ciálnej pomoci a  vytvára kontaktné 
miesta a rodinné centrá po celom Slo-
vensku. „Naším cieľom je, aby sme zo 

zbierky vedeli v  budúcnosti podporiť 
fungovanie týchto centier. Pomoc sa 
tak decentralizuje mimo Bratislavy 
a bude dostupná ženám i  rodinám čo 
najbližšie k  ich bydlisku,“ vysvetľuje 
prepojenie Lucia Lalíková.

Zapojiť sa do príprav kampane je 
stále možné – Fórum života ocení prá-
cu dobrovoľníkov, ktorí zorganizujú 
zbierku a  predaj sviečok. Podrobné 
informácie, čo dobrovoľnícka práca 
prináša a prihlasovací formulár nájdu 
na kampaňovom webe www.sviecka.
forumzivota.sk. 

Sviečky sa začnú predávať od 
19. októbra, kampaň vyvrcholí počas 
sviatku Pamiatky zosnulých 2.11.2019. 

Kampaň je možné podporiť niekoľ-
kými spôsobmi: kúpou sviečky v mies-
te predaja; zaslaním SMS s textom DMS 
SVIECKA na číslo 877 (cena SMS: 2 
EUR); darovaním financií cez portál 
darujme.sk; bankovým prevodom na 
účet IBAN SK 0900 0000 0050 3335 
7295. 

Sviečka za nenarodené deti 

» Margita Vanovčanová, Fórum života
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA na rok 2020

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

oc
an

.s
k

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2490 € • 1-hr. 1850 €
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ul. pplk. Pljušťa 1, Skalica (autobus. stanica)
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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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V článkoch poukazujem na to, že na 
funkčné školstvo netreba obrovské 
reformy či vysoké náklady. Preto mi 
je smiešne, že sa politici či budúci po-
litici sústreďujú na fascinujúce kon-
cepcie, filozofie školstva či prevratné 
reformy. 

Už sme také zažili. Figurovali pod 
vznešenými názvami, no zostali iba 
abstraktnou teóriou, pretože boli od-
trhnuté od reality, nepripravené a ne-
komunikované: Milénium, Mikolajova 
reforma, Učiace sa Slovensko.  Okrem 
toho, koncepcia si vyžaduje veľa rokov 
na kreovanie a uplatňovanie. Vyžaduje 
si kontinuitu, ktorú politicky dosadení 
ministri nezachovajú, ba mení sa každý-
mi voľbami. 

Pritom na veľké zmeny stačia malé 
kroky. To by sa však na problémy škol-
stve malo nazerať pohľadom učiteľa, žia-
ka, nie pohľadom štatistík, prieskumov 
či volebných preferencií. 

Nedostatok financií? Racionalizácia 
školskej siete, vrátane vysokoškolskej a 
najmä  rozpočtových organizácií minis-
terstva, ktoré nijako neprispievajú ku 
kvalite vzdelávania. Vylúčiť centralizo-
vané objednávky kníh, učebných pomô-
cok, webových portálov. Škola má práv-
nu subjektivitu, nech si sama vyberá a 
hľadá najlacnejšie riešenia, nech sa jej 
zveria financie. Ani len netušíme, koľ-
ko peňazí by sa ušetrilo, keby sa všetky 
typy škôl financovali priamo a z jedného 
„centra“.  

Žiadaným a jednoduchým úkonom 
je zníženie byrokracie. Každý učiteľ vy-
sype z rukáva dokumenty, ktoré nikto 
nečíta, sú nepotrebné, no odoberajú čas, 
energiu i motiváciu. 

Preplnené a „nalinkované“ učeb-
né osnovy? Čo tak určiť školám základ, 
ktorý má Slovák ovládať, a ostatné nech 
určuje škola, nech sa profiluje. Napokon 
ona sama sa prezentuje tým, ako vyuču-
je. Nech sama rozhoduje, ako ohodnotí 
žiakov, ako ich pripraví na ďalšie vzdelá-
vanie či život. Určite by pomohlo menej 
reštrikcií, príkazov, nariadení, pokynov. 
A vytvorenie inštitúcie, ktorá by školám 
pomáhala, nie ich preháňala. 

Čo tak navrátiť stav vysokých škôl do 
času, keď sa študenti vyberali, nie auto-
maticky prijímali? A pedagogické smery 
založiť predovšetkým na praxi namiesto 
často encyklopedických seminárov. 

V neposlednom rade vytvoriť sys-
tém zvyšovania kvalifikácie učiteľov 
tak, aby nebolo cieľom ušetriť na príplat-
koch, ale aby bol cieľom kvalitný a od-
menený učiteľ.

Aj týchto pár krokov by úplne sta-
čilo na to, aby učitelia podporili minis-
tra a boli ochotní prijať dlhodobejšiu 
koncepciu. To by sme však museli žiť v 
krajine rozumu, vôle a apolitického citu 
pre školstvo. Najlepšie by však bolo eli-
minovať politiku z akademickej pôdy. To 
by sme však museli žiť...  

Stačia malé zmeny v školstve

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

OKTÓBER
výnimoèné
dodatkové

z¾avy
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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

Keď vláde Ivety Radičovej zostávali 
posledné mesiace, opozičný poslanec 
Robert Fico ju vyzval, aby sa už do 
ničoho nepúšťala. “Svietiť a kúriť” – 
odkazoval jej vláde škodoradostne. 
Dnes sa mu to vracia ako bumerang.

Vláda Roberta Fica (formálne 
na čele s Petrom Pellegrinim) sa roz-
padáva od samého začiatku. Najprv 
stratila niekoľko poslancov Siete, 
potom roztrhal koaličnú zmluvu An-
drej Danko, Béla Bugár potom vytla-
čil Fica s Kaliňákom z vlády a teraz 
na konci sa rozpadáva aj poslanecký 
klub Mostu-Híd. 

Do toho sa z Kočnerovho mobilu 
dozvedáme, že tieto politické tančeky 
sú len úplným vrcholom ľadovca. Pod 
oným vrcholom sa odohráva špinavá 
podstata tejto politickej garnitúry. 

Kupujú sa rozsudky priamo na mi-
nisterstve spravodlivosti, korumpujú 
sa sudcovia, prokurátori a policajti, 
zbierajú sa kompromitujúce materi-
ály a objednávajú sa vraždy nepo-
hodlných novinárov, prokurátorov, 
advokátov...

Akoby toho nebolo málo, vláda 
nedokáže zorganizovať ani jeden je-
diný tender, ktorý by nesprevádzali 
pochybnosti o cene alebo o tom, že 
súťaž je šitá pre jediného uchádza-
ča. Svedčí o tom aj návrh rušenia 
rodných čísel, ktoré nás má stáť 250 
miliónov eur, alebo aj zbabraný ten-
der na kamery pre policajtov za 100 
miliónov eur. Oba tieto biznisy boli 
nateraz stopnuté, no stále existuje ri-
ziko, že do konca volebného obdobia 
ich vláda schváli.

Toho hnusu je už toľko, že na to 
nestačia ani Ficove slová z roku 2012. 
Táto koalícia by už ne-
mala ani len svietiť 
a kúriť, lebo by hro-
zilo, že to bude buď 
predražené, alebo sa 
rozkradnú ešte aj lam-
py a radiátory, ktoré 
na to svietenie 
a kúrenie po-
trebujú.

Svietiť a kúriť
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» Gábor Grendel
 tieňový minister vnútra za OĽANO

Vtipy 
týždňa

» Aký je rozdiel medzi švaj-
čiarskym, francúzskym a 
slovenským dôchodcom?
Švajčiarsky ráno vstane, 
dá si trochu syra, zapije 
pohárom mlieka a ide do 
parku kŕmiť vtáčiky.
Francúzsky ráno vstane, 
dá si trochu kuracieho 
mäska, zapije pohárom 
vína a ide do parku hrať 
ten ich petang.
A slovenský ráno vstane, 
zje nejaké švajčiarske lieky, 
zapije ich pohárom vody, 
vezme si francúzske barle 
a ide do roboty.

» - Čo znamená nastolenie 
vlády zákona v kapitaliz-
me?
- Keď veľkí zbojníci začnú 
zatvárať malých zbojníkov.

» – Čo je to chaos?
– Na otázky týkajúce sa 
politickej situácie na Slo-
vensku neodpovedáme!

» Viete, aký je najlepší
politický vtip?
Taký, na ktorom sa smejete
aj po dvadsiatich rokoch,
až sa za mreže chytáte.

     » redakcia
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ŠTEFANOV
jztrans@jztrans.sk
www.jztrans.sk

KONTAJNERY
LIKVIDÁCIA A ODVOZ
ODPADU

DVOJSTRANNÝ SKLÁPAC
S HYDRAULICKOU RUKOU

INDIVIDUÁLNA LIKVIDÁCIA
V NAŠOM AREÁLI

ˇ

AKCIA
3 DNIPRENÁJOMKONTAJNERAZDARMA

0905 232 510

Nie jadro pudla, ale podstata. 
Nie posúvať (poznanie), 

ale zdokonaľovať sa, získavať 
vedomosti.

Slovenčina naša
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

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

AKCIA
OKTÓBER – NOVEMBER

2019

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

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA



SE19-41 strana - 12

RADÍME / SPRAVODAJSTVO Najčítanejšie regionálne noviny
12

Vykurovacia sezóna sa tento rok za-
čala o čosi skôr, ako sme boli zvyk-
nutí. A to celkom razantne. Ranné 
mrazy hovoria samé za seba.

Teplo v našich domovoch však potre-
bujeme. Zopakujme si, aké je zdravé, no 
stále ešte racionálne teplo. S možnou 
odchýlkou plus mínus tri stupne sa za 
vhodnú teplotu v obytných priestoroch 
považuje 21 stupňov Celzia. V kúpeľni 
je to 24 stupňov, v kuchyni a na toale-
te naopak, stačí aj menej, najviac 20. 
Predsieň sa má uspokojiť s pätnástimi 
stupňami. Samozrejme, nie je celkom 
jednoduché regulovať teplotu tak, aby 
zodpovedala týmto odporúčaniam. Dá 
sa to však dosiahnuť.

Na reguláciu celkového spotrebo-
vaného tepla však nestačia iba ventily 
na radiátoroch. Ak napríklad v lete 
používame na okenných sklách (plo-
chách) slnečné clony, v zime sú nee-
konomické. Ak je obydlie orientované 
napríklad na „východozápad“, tak aj v 
mrazivých dňoch, ak je dostatok slnka, 
nepotrebuje veľké tepelné príkony.

V zimnom období – na rozdiel od 
leta – meníme aj spôsob vetrania. Ne-
vetráme priebežne, napríklad sklope-
ným oknom, ale nárazovo, rýchlym 
vetraním miestnosti. Mimochodom, 

energeticky úsporné stavby a byty 
majú až o 50 percent nižšiu spotrebu 
energie ako tie „bežné“. Potom, vašu 
spotrebu tepla výrazne ovplyvní aj spô-
sob, akým máte zariadený byt či dom. 
Ak máte pred radiátormi ešte záclony, 
či nebodaj nábytok – často napríklad 
sedačky – určite potrebujete na na aku-
mulovanie potrebného tepla v miest-
nosti oveľa viac energie.

Majitelia rodinných domov by si 
pred sezónou mali dať skontrolovať 
kotol. Aj keď hreje, funguje napohľad 
dobre, môže sa strácať teplo, alebo nej-
de efektívne. Zavolajte si odborníka, 
aby vám ho prekontroloval, vyčistil, 
povysával a umyl jeho jednotlivé časti.

Občas sa tiež stáva, že teplo uniká 
cez poschodie a zle utesnenú povalu. 
Myslite preto aj na dobrú izoláciu. 

Ešte jeden poznatok na záver. Zní-
ženie teploty v byte o 1 ° C predstavuje 
asi 6-percentnú úsporu nákladov na 
teplo. V praxi to znamená, že ak spot-
rebiteľ zníži teplotu v miestnosti z 23 °C 
na 20 °C, môže ušetriť približne 18 per-
cent nákladov na vykurovanie. Takáto 
regulácia sa dá využiť napríklad počas 
neprítomnosti ľudí v byte. Teplotu stačí 
nastaviť na asi 16 až 17 °C.

Teplo môžeme mať aj lacnejšie

» red

17. novembra to bude 30 rokov, čo sa začal rúcať komunistický režim. Česká a slovenská časť histórie je relatívne 
dobre zmapovaná, menej je už však známe o tom, čo umožnilo revolúcii vo svete prebehnúť relatívne bezbolestne?  

Gorbačov nechtiac spustil demokratickú revolúciu

Táto úvaha sa nemôže nezačať inak ako osobou 
Michaila Gorbačova. Komplikovaného človeka, 
ktorý síce vytvoril podmienky pre demokratické 
revolúcie v Európe, ale aj to neskôr oľutoval, keď sa 
mu udalosti v samotnom Sovietskom zväze vymkli 
spod kontroly. Jeho úmyslom nebolo dať slobodu 
národom strednej Európy, tobôž nie iným repub-
likám ZSSR.
 
■   Gorbačovov „omyl“

Keď v r. 1986 oznámil perestrojku (reformu), mal 
oveľa skromnejší cieľ: posilniť sovietsky komu-
nizmus ozdravením ekonomiky. Gorbačov nebol 
osloboditeľ ani demokrat, bol to inteligentný komu-
nistický funkcionár, ktorý pochopil, že bez ožive-
nia hospodárskeho života ZSSR pod jeho vedením 
zbankrotuje. A rozhodol sa s tým niečo urobiť. 

■   Niečo sa muselo stať
Sovietsky zväz ťahala nadol kombinácia nízkych 

cien ropy a plynu, vysokých výdavkov na zbrojenie 
a nekompetentný manažment. Krátko po príchode 
do funkcie sa Michail Gorbačov na Islande stretol 
s americkým prezidentom Ronaldom Reaganom 
a pripravili spolu niekoľko nových dohôd o ob-
medzení jadrových arzenálov. Tým de facto zastavi-
li preteky v  zbrojení – a zároveň aj astronomické 
sovietske výdavky na obranu. Popritom Gorbačov 
spustil hospodársku reformu. Pripustil súkromné 
vlastníctvo (v r. 1988) a otvoril diskusiu o iných eko-

nomických modeloch ako centrálne plánovanie. 
To bolo pôvodným cieľom slávnej glasnosti – nie 
ukončiť komunizmus, ale vniesť nový prístup do 
manažovanie sovietskej ekonomiky.

■   Nečakaný dôsledok
Gorbačov podcenil, koľko frustrácie a hnevu 

sa pod pokrievkou komunizmu za tých nie-
koľko dekád nazbieralo, nielen v  Sovietskom 
zväze, ale aj v „bratských“ socialistických kra-
jinách. Gorbačovove kroky poňala verejnosť za 
hranicami ZSSR ako právo spochybniť celý komu-
nistický režim. Veď keď už padli tabu plánovanej 
ekonomiky a  večného zápasu s  kapitalistickými 
nepriateľmi, prečo nie otvoriť aj iné otázky, ako sa-
motný monopol komunistickej strany a ideológie? 
Márne namietali miestni pohlavári ako Miloš Jakeš 
či Erich Honecker, že Gorbačov to tak nemyslel.

■   Začali to Poliaci
Proti komunizmu sa postavili najskôr Poliaci, 

potom obyčajní východní Nemci (masovým útekom 
na Západ v lete r. 1989) a neskôr maďarská vláda 
(ktorá nemeckým utečencom otvorila hranice do 
Rakúska). Keď sme sa neskôr pridali my – a potom 
v decembri Rumuni – už bolo neskoro brzdiť. Keď 
sa začal rúcať samotný Sovietsky zväz, Gorbačov 
ešte vyslal tanky do pobaltských krajín. Ale ani ich 
nezávislosti už nevedel zabrániť a  neskôr ho vo-
jenský puč v Moskve odstránil od moci.

■   Poučenie pre Slovensko
Dnes už sa to zdá byť dávna história. Ale niečo 

z nej platí pre Slovensko dodnes: Aj menšie krajiny 
si vedia písať vlastnú históriu; nie sú len bábkami 
v rukách tých väčších. Gorbačov nikdy neplánoval 
dať Československu slobodu, či Slovensku nezávis-
losť. Viac-menej nechtiac vytvoril podmienky pre 
zmenu a  ľudia u  nás a  inde, ktorí pochopili, aká 
príležitosť sa naskytla, ju využili na sto percent. 
Chcelo to len odvahu a  imagináciu, a  to sú dve 
vlastnosti, ktoré by mali ctiť našu diplomaciu aj do 
budúcnosti.  

Glasnosť
Glasnosť podľa Michaila Gorbačova neznamenala 
potrebu ukončiť komunizmus, ale vniesť nový príst-
up do manažovanie sovietskej ekonomiky. Ak ju 
nemajú držať nad vodou ceny ropy, usúdil sovietsky 
líder, tak to bude musieť urobiť talent novej generá-
cie manažérov. 

O autorovi
Tomáš Valášek je riaditeľom eu-
rópskych operácií Carnegie nadácie 
pre medzinárodný mier a  bývalým 
veľvyslancom Slovenskej 
republiky pri NATO.

Tomáš Valášek

rokov SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii 1NOVEMBER  89 

Nie neskutočne skvelé, 
ale úžasné, ohromujúce, vynikajúce.

Slovenčina naša

ZŠ Vajanského 2 v Skalici dlhodobo 
spolupracuje s firmou Schaeffler. Scha-
effler nám pomáha  nielen finančne, 
ale aj mnohými ďalšími aktivitami v 
rámci  modernizácie vzdelávania na-
šich žiakov. Pred štyrmi  rokmi firma 
otvorila v našej škole krúžok pre rozvoj 
talentu a nadania  žiakov v programo-
vaní s Lego Mindstorms. Každoročne 
sa žiaci zúčastňujú technickej súťaže 
Mladý technik ako i exkurzií vo výrob-
ných priestoroch firmy. 

V piatok, 27. septembra, dal ma-
nažment firmy našej spolupráci nový 
rozmer. Z vlastnej iniciatívy prišlo 12 
manažérov  priložiť ruku k dielu. Nie-
lenže sme získali od firmy finančný 
dar na dobudovanie nášho Náučného 
chodníka s ekoučebňou, ale aj precízna 
práca a elán v rámci brigády prispeli k 
ukončeniu povrchovej úpravy náučné-
ho chodníka. Ďalšia skupinka z firmy 
Schaeffler  pracovala obďaleč na zveľa-
dení dvora MŠ L. Svobodu. 

Niektorí z účastníkov v minulosti 

navštevovali  ZŠ Vajanského a boli pre-
kvapení ako vyrástli stromy, ktoré sa-
dili na hodinách pestovateľských prác 
v našom areáli. Všetkým prítomným 
práca  išla od ruky a stihli ešte upraviť 
aj stromčeky v blízkosti ekoučebne.  

Firma tiež v rámci tohto dňa zorga-
nizovala sprievodnú aktivitu pre deti. 
Šikovné lektorky pripravili pre žiakov 
3. ročníka EKO workshop - výrobky z 
recyklovateľného materiálu. Žiaci pri 
tvorbe autíčiek a motýlikov využili 
svoje zručnosti i vedomosti. Pripome-
nuli si dôležitosť separácie a recyklácie 
odpadu, nielen v škole ale aj v domác-
nosti. Ochrana životného prostredia  je 
v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou 
života každého človeka. Deti táto  kre-
atívna aktivita zaujala,  samozrejme 
ich potešili aj malé firemné darčeky z 
rúk generálneho riaditeľa slovenských 
závodov Schaeffler p. Jaroslava Patku.

Počas stretnutia sme sa dohovorili 
na nových formách spolupráce. 

Meníme sny na skutočnosť

» Edita Černá
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Klasický jesenný podvečer, stmieva 
sa, vozovka je mokrá. Hučí sanitka, 
za ňou druhá. Idú si po prvé obete 
jesenného motoristického nerozu-
mu.

Starší manželský pár ide z večernej 
bohoslužby. Cez vyznačený a dokonca 
nedávno nanovo prefarbený priechod 
pre chodcov. Skončí s ťažkými zrane-
niami v nemocnici. Skolil ich vodič 
osobného auta. Uprostred obce. Man-
želom želám uzdravenie, čo najvrúc-
nejšie! 

Jeseň, prítmie, mazľavé usmoklené 
mokro. Na mnohých, najmä starších 
vozidlách sú staré letné pneumatiky, 
niekoľkoročné, tvrdé „ako štolverk“. 
Na ceste je popršaný prach, kašovité 
rozjazdené lístie, v skorých ranných 
hodinách už aj námraza. Veď sa ešte 
nesolí, ale mrzne už naozaj výrazne. 
Teda, minimálne pred týždňom ráno 
prituhovalo ako po Dušičkách.

Je na čase, milí motoristi, uvedo-
miť si, že sa zmenilo ročné obdobie, že 
je jeseň a taktiež je dobré nejak koneč-
ne pochopiť, že fyzikálne zákony platia 
bez ohľadu na značku vozidla či (ne)
skúsenosť jeho vodiča.

Dni sú už veľmi krátke a viditeľ-
nosť aj počas tej krátkej doby je naozaj 
mizerná. Hoci platí celoročná povin-
nosť mať aj denné osvetlenie, neraz 
ani to počas dňa nestačí a je potrebné 
prepnúť na osvetlenie, ktoré cestný 

zákon nariaďuje počas zníženej vidi-
teľnosti. Mimochodom, kedy naposle-
dy ste si dali skontrolovať funkčnosť a 
správne nastavenie svetiel? Na posled-
nej „estékáčke“ pred dvomi rokmi, ale-
bo ešte nikdy?

Jeseň je pre motoristu predzvesť 
zimy. Za starých čias motoristické ča-
sopisy pripomínali vodičom riziko 
namrznutej vozovky na môstikoch, v 
zatienených lesných úsekoch. Pripo-
mínali potrebu správneho tlakovania 
pneumatík, ktoré výrazne ovplyvní 
stabilitu vozidla. Pripomínali nevy-
hnutnosť kvalitných funkčných tlmi-
čov. A mnoho mnoho ďalších užitoč-
ných rád. Dnes si nanajvýš prečítame 
pocity motoristického novinára, ako 
mu je príjemne v limuzíne, na ktorú 
bežný občan nezarobí ani za desať ži-
votov.

Lenže, naozaj máme iba ten jeden. 
Takže – milí vodiči, hlavne rozum!

Vodiči, hlavne rozum!

» red
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0949 636 264
CESTA NA HOHENAU

MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN 

0911 950 299
BRNIANSKA 4

MALACKY / SMER VEĽKÉ LEVÁRE

PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO
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Ministerstvo kultúry požiadalo 
Fond na podporu umenia o vyčlene-
nie štyroch miliónov eur na podpo-
ru profesionálnych i ochotníckych 
divadiel. Budúci rok má byť Rokom 
slovenského divadla.

„Po podpore folklóru ako neodde-
liteľnej súčasti tradičnej regionálnej 
kultúry nastal čas aj na mimoriadnu 
podporu slovenských divadiel. Ob-
zvlášť ma teší, že o podporu sa môžu 
uchádzať aj ochotnícke divadelné sú-
bory, ktoré do svojich predstavení vkla-
dajú neuveriteľnú mieru spontánnosti 
a vnútornej radosti,“ informovala mi-
nisterka Ľubica Laššáková.

Ministerstvo kultúry je podľa záko-
na o Fonde na podporu umenia opráv-
nené určiť, že 20 percent z finančného 
príspevku do fondu bude prednostne 
použitých na podporu priorít určených 
ministerstvom. Ministerka využila túto 
možnosť práve na podporu divadelnej 
činnosti. 

„Divadlo je najintegrujúcejší druh 
umenia, ktorý sa spája aj s hudbou, 
tancom, spevom, literatúrou či výtvar-
ným umením. Profesionálne divadlá 
sa po predložení kvalitných projektov 
budú môcť pustiť aj do finančne ná-

ročnejších projektov. Ochotnícke diva-
delné súbory zasa neraz predstavujú 
základ kultúrneho života svojej obce a 
každá podpora im umožňuje prinášať 
viac umenia pre svoje komunity,“ do-
dala ministerka. 

Slovenské divadelníctvo si budúci 
rok pripomína viacero významných vý-
ročí. Už 1. marca oslávime 100. výročie 
založenia Slovenského národného di-
vadla a s ním aj storočnicu profesionál-
neho divadla na Slovensku. Zároveň 
si pripomíname 190. výročie vzniku 
ochotníckeho divadla na Slovensku, 
ktoré sa započalo 22. augusta 1830 v 
Liptovskom Mikuláši. Okrúhle 100. vý-
ročie sa dotýka aj narodenia viacerých 
významných divadelných osobnosti, 
akými boli napríklad dramatik Peter 
Karvaš, scénograf Ladislav Vychodil, 
herci Viliam Záborský a Ctibor Filčík či 
zakladateľka slovenskej baletnej peda-
gogiky Eva Jaczová.

Fond na podporu umenia na svo-
jom webovom sídle (www.fpu.sk) už 
zverejnil štruktúru podpornej činnos-
ti na rok 2020, aj prvé nové výzvy na 
predkladanie žiadostí o finančnú pod-
poru projektov neštátnych subjektov.

Peniaze aj pre ochotnícke divadlá

» red

Hoci poslanci konečne zvolili po-
sledných štyroch kandidátov na 
ústavných sudcov, faktom je, že 
ústavný súd bol sedem mesiacov 
funkčný len na polovicu. 

Vďaka komu, vie každý súdne zmýš-
ľajúci občan. Dokonca, vieme aj to, 
prečo to tak muselo byť. Dôležité sú 
osobné záujmy, zabalené do straníc-
kych priorít, ako záujem spravodlivosti 
v štáte a medzi jeho občanmi.

Skúsenosti s touto voľbou teda 
jednoznačne potvrdzujú, že je nevy-
hnutné, aby boli vykonané zmeny vo 
výbere ústavných sudcov tak, aby sa 
už ústavný súd nemohol stať politic-
kým vazalom a mohol efektívne chrá-
niť právny štát a práva ľudí. 

Ak by niektorí poslanci, viazaní 
straníckou subordináciou, pristupova-
li zodpovedne k svojmu poslaneckému 
sľubu, že budú svoj mandát vykonávať 
v záujme občanov, ústavný súd mohol 
už od februára plniť svoje právomoci 
efektívne v plnej zostave. Vtedy sa uvoľ-
nilo deväť miest ústavných sudcov a na 
ústavnom súde zostali len štyria sud-
covia. Už v prvom kole voľby bolo mož-
né zo 40 uchádzačov zvoliť 18 takých 
kandidátov, ktorí spĺňali osobnostné 
ako aj odborné predpoklady na výkon 
funkcie ústavného sudcu. Poslanci vte-
dy nezvolili nikoho. Nasledovali ďal-
šie štyri voľby, spolu deväť hlasovaní, 
kým sa podarilo zvoliť potrebný počet 

kandidátov. Tento nezodpovedný prí-
stup poslancov vážne ohrozil ochranu 
práv ľudí a právneho štátu. Za sedem 
mesiacov znefunkčneného ústavného 
súdu je nevybavených 1400 podaní a 
1000 spisov nemá prideleného sudcu. 
Plénum nebolo schopné rozhodnúť v 
dôležitých veciach ako boli  napr. voľby 
do Európskeho parlamentu.

Ústavný súd je finálnym garantom 
spravodlivosti v tejto krajine. Len on 
môže rozhodnúť o zrušení neústavné-
ho zákona či o neplatnosti volieb, len 
on môže zrušiť neústavné rozhodnutie 
štátneho orgánu alebo súdu. Takáto 
inštitúcia sa v právnom štáte obsadzuje 
s maximálnym rešpektom a vážnos-
ťou. Slovenská realita však ukazuje, 
že napriek štandardnej právnej úprave 
sa ústavný súd môže stať predmetom 
politického kupčenia, prípadne poli-
tického nezáujmu. Napríklad poslední 
štyria zvolení kandidáti sa zúčastnili 
každého kola voľby a mohli byť  zvole-
ní hneď vo februári. Uvedené dokazu-
je, že pre budúcnosť je potrebná zmena 
legislatívy. Obštrukciám vedúcim k 
znefunkčneniu ústavného súdu sa dá 
predísť napríklad zakotvením priebež-
nej obmeny ústavných sudcov, kedy by 
tretinu ústavných sudcov volil vždy iný 
parlament, čo navyše zabezpečí aj jeho 
kontinuitu.

Ústavný súd čaká ešte dlhá cesta

» Zdroj: VIA IURIS + red

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

Slovenčina naša

Vinobraní ve Skalici je téma v temto 
časi aktuálna a neni sa co divit ,lebo 
po celosezónnej práci ve vinici ked sa 
podarí, sa očekává oberačka a temu sa 
podrizuje každí vinohradník protože 
ide aj o predstíž ze susedama kdo má 
víc a lepší cukernatosť.Táto sútež neni 
tak hustá jak to bilo kedisi lebo dnes 
má každí aj iné starosti vzhledem k 
dobje a novím vízvám.Tak sme obírali 
na severném svahu Vintoperku-Veter-
níku-červené hrozno frankovku,a pro-
tože sa jednalo o tento produkt v tejto 
oblasti, tak budeme vlastne podlá pod-
mínek tej európskej únie zbírat hrozno 
z kerého budeme točit skalický rubín, 
produkt uznaní úniu kerá má prvú 
podmínku aby bil virobení z hrozna na 
svahoch vintoperku.A to sme mi,kerí 
to splňujú spolu s našima súsedama 
kerí tam s nama bili také ze svojima 
známíma a kamarádama. Začalo sa o 
púl desátej ráno po zvítání bez velikích 
rečí každý si dal buď štamprlu,alebo 
pohárek vína abi bila dodržaná celá 
procedúra a začalo sa obírat. Negdo s 
nožničkama a nekdo s nožíkem zbíral 
do kíbla a z neho sa to visípalo do ban-
dasek. Bjehem tejto fáze podla toho jak 
koho boleli kríža sme chodili na terasu 
si sednút a tam sme rešili fšelijaké vjeci 
co kde a jak, protože každí mjel svoju 
ponuku k diskusii. Mjeli sme tam jed-
ného angličana kerého tam dovédla 
jak kamaráda, jedna naša mladica a 
jemu sa to velice lúbilo.Makal s nama 
a nebilo mu to blbé ,protože to bil takí 
normálni človjek a európan. V dorozu-
mívaní sme používali hlavne angličti-
nu ale částečne aj slovenčinu protože 
on neco vjedel v základe a hlavne naše 
nadávky co bila téš téma našej komu-
nikácie.No bila to sranda. Tak sa nám 
darilo, že sme splnili časoví limit pri 
počasí keré bilo primerané a zostal čas 
aj na kultúru a to bili také fšelijaké spo-
minky na vjeci keré sa událi v minu-
losti v rámci vinobraňá.Došli k nám aj 
naši súsedé kerí mjeli svoje produkti a 
obohatili náš stúl čemu sme sa nemohli 
bránit aby sme nebili blbí. Bilo to také 

opačne takže nakonec zhruba fifti-fifti 
protože každí mjel dostatek vlastních 
produktú ,takže sme pokrili víznam-
nú čast regionálnich zvikú v oblasti 
gastro.Šak co. Nikdo nešetril a ani 
nemjel proč. V prúbjehu obírački bila k 
dispozícii skalická sekanka s chlebem 
a oharkem,koláčky sirové,makové a 
lekvarové. Také sladkosti rúzného dru-
hu.Pilo sa to co každý znese-pivo,víno 
červené aj bílé a trochu tvrdého.Zdá 
sa to bit z prvního pohledu jako moc 
záhul, ale bili sme dostatečne distigvo-
vaní že každý vjedel jaká je jeho míra a 
tak sme to zvládli. Závjerem samotnej 
obírački sa podával hovjezí guláš a to 
bilo vivrcholení tejto časti zbjerovej. 
Bilo tak okolo dvoch hodin – né ráno-
-ale po objede a tak sme prikročili k 
svozu hrozna k hospodárskej budovje, 
a nastalo mletí. Tam už včeci nemuseli 
bit enom tí odborníci a tak sa dokonalo 
dílo pomletím a mjeraním sladkosti.
Všecko sa pomlelo a sladkosť bila taká 
že sme temu nevjerili a tak sme ju mje-
rali tri krát.Prvé mjerání sa potvrdilo a 
tak sa potvrdila aj naša schopnosťspra-
vovat naše vjeci keré sú pokračováním 
zvikú,historie a vdeku k našim pred-
kom ,lebo oni to robili tak isto.Jeden 
rozdíl tu je v tem, že kedisi sa mlelo 
hrozno ručne a dnes je k temu elektri-
ka.Šak co, trochu to pomože.Všecko 
dobre dopadlo,angličan mjel obrovský 
zážitek spolu s nama.Bila to taká obi-
čajná obíračka kerá sa bude zase chvílu 
pamatovat.Každí dostal víslužku v po-
dobje vína červeného a bilého a k temu 
hrozno keré sa odkládalo k temu účelu.
Memam co bich k tomu dodal lebo fšec-
ko bilo úplne dokonalé.

Toto je napísané skalickú mjestskú 
rečú kerá nepozná Ypsilon.Chibi tam 
nehledaj-nejsú tam.

Skalica - Vintoperk Karel,Ida, Paul,-
Martina Karolína a další zapísal  -Řepa

Dobrá vjec 

Piatok 11.10. 
Angry Birds 2 2D 15:50, Pán Mazná-

čik 16:00, Cez prsty 15:40, 18:20, Joker 
15:30, 20:40, Zlatokopky 17:50, 20:20, 
Blíženec 2D 18:00, Blíženec 3D HFR 
20:50

Sobota 12.10. 
PREDPREMIÉRA – Ovečka Shaun 

vo filme: Farmageddon 15:30, Angry 
Birds 2 2D 13:30, 15:50, Pán Maznáčik 
13:50, 16:00, Cez prsty 13:20, 18:20, 
Joker 15:30, 20:40, Zlatokopky 17:50, 
20:20, Blíženec 2D 18:00, Blíženec 3D 
HFR 20:50

Nedeľa 13.10. 
PREDPREMIÉRA – Ovečka Shaun 

vo filme: Farmageddon 15:30, Angry 
Birds 2 2D 13:30, 15:50, Pán Maznáčik 
13:50, 16:00, Cez prsty 13:20, 18:20, 
Joker 15:30, 20:40, Zlatokopky 17:50, 
20:20, Blíženec 2D 18:00, Blíženec 3D 

HFR 20:50
Pondelok 14.10.
Angry Birds 2 2D 15:50, Pán Mazná-

čik 16:00, Cez prsty 15:40, 18:20, Joker 
15:30, 20:40, Zlatokopky 17:50, 20:20, 
Blíženec 2D 18:00, Blíženec 3D HFR 
20:50

Utorok 15.10.
ARTMAXFILM – Ukradnutý štát 

18:00, Angry Birds 2 2D 15:50, Pán 
Maznáčik 16:00, Cez prsty 15:40, 18:20, 
Joker 15:30, 20:00, Zlatokopky 17:50, 
20:20, Blíženec 3D HFR 20:50

Streda 16.10.
Angry Birds 2 2D 15:50, Pán Mazná-

čik 16:00, Cez prsty 15:40, 18:20, Joker 
15:30, 20:40, Zlatokopky 17:50, 20:20, 
Blíženec 2D 18:00, Blíženec 3D HFR 
20:50

Program Cinemax Skalica  

» red



SE19-41 strana - 15

ZAMESTNANIESENICKO 15

63
-0

14
8

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

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

do 2-zmennej závodnej reštaurácii v Skalici
PRIJMEME

• KUCHÁR
       Mesačná mzda: 828 € / brutto

• POMOCNÁ SILA
       Mesačná mzda: 525 € / brutto

• UPRATOVAČKA
       Mesačná mzda: 525 € / brutto

+ príplatky nad rámec stanovený ZP,
dochádzkový bonus a cestovné.
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Dopravná �rma PEMO SK s.r.o. so sídlom v Skalici
prijme do trvalého pracovného pomeru

Viac info na t.č. +421 918801322

skupiny C+ E, jazdí sa stabilná práca Slovensko –
Nemecko, víkendy doma, uvítame už prax v obsluhovaní

digitachografov. Mzda 850 € brutto  + diéty.

VODIČA MEDZINÁRODNEJ
KAMIONOVEJ DOPRAVY
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• obsluha polygra�ckého stroja
• prevádzkový zámočník – údržbár

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

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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HĽADÁME
MONTÁŽNIKA OKIEN

Celoročná práca. Mzda brutto. 
1500 až 3000 EUR/MESAČNE

SERVISNÉHO TECHNIKA

Celoročná práca. Mzda brutto. 
700 až 1400 EUR/MESAČNE

OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU

Celoročná práca. Mzda brutto. 
1500 až 3000 EUR/MESAČNE

Kontakt: 0948 007 464

41
-0

08
2

Voľná pracovná pozícia na hlavný pracovný pomer:
 

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

  
Pri hlavnom pracovanom pomere ponúkame:
 - štandardný sociálny program
 - príspevok na DDS
 - dochádzkový bonus
 - výhodná zamestnanecká zľava na naše výroby
 
                                                                     
Požadujeme: 
 - vek nad 18 rokov
 - zodpovedný prístup k práci

Práca je vhodná pre mužov aj ženy i absolventov.

Syráreň Havran, a.s., Priemyselná 1339, 905 27 Senica
personálne oddelenie: 034/698 71 63, svecovad@syrarenhavran.sk

HĽADÁME 

ZAMESTNANCOV
Máme pre Vás pracovné miesto na pozíciu:

Nie zbrklý, ale nerozvážny, 
prenáhlený, nepremyslený či splašený.

Slovenčina naša

10
-0

03
6

SKLADNÍK/MANIPULANT

DOPRAVA ZDARMA smer: Senica, Skalica,
Kúty, Vysoká pri Morave

Práca na 12 hod. zmeny, víkend voľno,
4,20€/hod.bru�o (po 3 mes. navýšenie

na 4,31 €/hod. bru�o) + príplatky
+ bonusy + stravné lístky 3,83 eur 

– aj bez VZV preukazu – Malacky
4,20 €/hod. bruo

valachovicova@prorsum.sk
0914 350 301 • www.prorsum.sk
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0903 435 184
0903 918 949

SBS PROFI V+K

ČLENOV STRÁŽNEJ
SLUŽBY

prijme

volať po - pia: od 8 - 14 hod.

Preukaz odbornej spôsobilosti
Plat: 3 € - 4 € brutto + príplatky

na objekty v Skalici
(sklady, výrobný podnik)
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∙ Široká ponuka
   práce na kamión
∙ Jazdíme SK + EU
∙ Zánovný vozový park
∙ Priem. hr. mzda 660 €
   + diéty + odmeny =
   možný zárobok 2.400 €

0908 203 203
www.ruzatransport.sk

Prijmeme
vodičov MKD
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Nie na vyšší level, ale vyššia 
úroveň, vyšší stupeň.

Nie riešiť dieťa, riešiť manžela, ale 
zaoberať sa dieťaťom, manželom.

Slovenčina naša
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- oddĺženie úverov
- zastavíme dražby
- zastavíme zrážky zo mzdy

0905 742 924
0908 984 147
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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
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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 
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku - aj muži!

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku

r r r k Č rv kríž
máme stále dostatok ponúk

-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

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

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

0944 556 070, 0944 113 140
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PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091

MZDA OD 850 € 
DO 1300€

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ - KAROSÁR
HORIZONTÁR  A INÉ ....
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PRÁCA V ČR

WWW.KONSTRUKTER.SK

KONŠTRUKTER
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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 €JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%
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0904 832 593

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA
Montáž aj u zákazníka


