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Čas vulgárny

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Stíšením to volávala stará mama. Ob-
dobím, v ktorom už sa končilo s bu-
jarosťami, objedaním sa, hlučnosťou 
zábav a verejného prejavu.

V liturgickom zmysle to bol kedysi 
predvianočný čas, advent, termínovo sa 
začínajúci štyri nedele pred sviatkom na-
rodenia. V občianskom vnímaní sa často 
začínal už „dušičkovým obdobím“. Teda 
takmer o mesiac skôr, a to najmä v pros-
tredí, kde sa ctili určité mravné princípy 
a zásady. 

Ruský spisovateľ Vladimir Ivanovič 
Dahl (1801 – 1872) pridal k prvotnému 
významu slova vulgárnosť (oplzlosť či 
chlípna hrubosť) aj neslušnosť, priemer-
nosť či triviálnosť. Dnešní zástancovia 
akejsi priam povinnej novosti považujú 
za vulgárnosť všetko, čo sa odlišuje od 
ich svetonázoru a od ich konceptov „svet-
lej novej budúcnosti“.

Vulgarita vo verejnom priestore sa 
stáva synonymom pre „smutnosť“, úna-
vu či stereotyp. Vulgárnosť je plytkosť, 
nízkosť, zámerná povrchnosť. Alebo 
– obmedzenosť. Áno, aj obmedzenosť, 
vedomostné prázdno, aj to je vulgárne. 
Neschopnosť používať vlastný rozum a 
jeho degradácia iba na preberanie a ďal-
šie hlásanie vulgárností iných, aj to je 

vulgárnosť.
Vulgárnosť je na prvý pohľad po-

znateľná použitím obscénneho jazyka, 
ktorý uráža česť a dôstojnosť iných ľudí. 
Jej rozšírené používanie nepriaznivo 
ovplyvňuje vývoj osobnosti ako jednot-
livca, znižuje slovnú zásobu a obmedzu-
je ju. 

Vulgárnosť v spoločnosti sa prejavu-
je predovšetkým v správaní mnohých ve-
rejných činiteľov, politikov, ale aj takzva-
ných hviezd divadla, filmu a hudobného 
či módneho priemyslu. Takzvané „čier-
ne PR (vzťahy s verejnosťou)“ sú teraz v 
móde, vďaka čomu mnohí z uvedených 
celkom úspešne zvyšujú vlastnú „hod-
notu“. Ak si rozoberieme škandály tejto 
doby, ich príčinu určite nájdeme buď v  
deviantnom správaní, alebo vo vášni pre 
alkohol a drogy či v obľube porušovať zá-
kon. Ešte aj humor je natoľko vulgárny, 
že navodzuje povinnosť smiať 
sa aj na tom, čo je v slušnej 
spoločnosti smutné.

Nestojí preto aspoň za 
úvahu porozmýšľať o čase 
stíšenia, takom čase, ako 
ho poznali generácie 
našich starých ro-
dičov?
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Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

Predajňa: Nádražná ul., Malacky
0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk
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PREDÁM PROFESIONÁLNE
ZALOŽENÝ SLIVKOVÝ,

HRUŠKOVÝ, JABLKOVÝ KVAS
Info na t. č. 0903 226 790
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Masáže / Terapie
Náprava pohybového

aparátu
8.00 – 22.00

MASÁŽE 4YOU

0949 115 223, Čáry

Po dohode prídeme
k Vám (km 0,30 €)
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65000 € za 90,80 € mesačne

VOLAJTE: 0915 646 327

POŽIČIAME VÁM
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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
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2490 € • 1-hr. 1850 €

0905 915 033

INZERCIA
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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, 
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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
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západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko
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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

Glukóza je jeden z  typov jednodu-
chých cukrov, sacharidov. Pre ľudské 
telo je práve glukóza základný zdroj 
energie. 

Koncentrácia cukru v krvi sa nazýva 
glykémia. Meria sa pravidelne, je samo-
zrejmou súčasťou preventívnych, ale aj 
iných vyšetrení. Optimálna hladina je 
3,3 – 5,5 mmol/ (milomólov na liter). Od-
ráža aktuálny stav, okamžitú hodnotu 
v danej chvíli. Keď je nižšia, telo to oby-
čajne hneď dáva najavo pocitom hladu, 
nemožnosťou sa sústrediť, niekedy sa 
objavuje studený pot, triaška. Vyššiu 
hladinu ako je optimálna človek obyčaj-
ne nepociťuje, varovné príznaky chýba-
jú. Preto je dôležité chodiť na preventívne 
vyšetrenia a  zistená hodnota glykémie 
je smerodajná pri určení poruchy me-
tabolizmu cukrov. Na základe zistenia 
zvýšenej hladiny môže ísť o predstupeň 
cukrovky, prediabetes, alebo samotnú 
cukrovku, diabetes mellitus. 

Vyšetruje sa kedykoľvek, ale najčas-
tejšie nalačno a  90-120 minút po jedle. 
Vyšetrovanie je u lekára, alebo si ju môže 
merať diabetik sám jednoducho pomo-
cou prístroja – glukometra. Za cukrovku 
je považované, keď glykémia opakovane 

nalačno je vyššia ako 7,8 mmol/l, alebo 
kedykoľvek počas dňa nad 11,1 mmol/l.

Pred zistením cukrovky ale rôzne 
dlhú dobu je v  záťažových situáciách 
možné zaznamenať zvýšenú hladinu, 
prediabetes, kedy je hodnota glykémia 
vyššia ako 5,6, ale súčasne neprekraču-
je hodnotu 7,8 mmol/l. Je to v korelácii 
s  tým, že diabetes mellitus (predovšet-
kým 2. typu) nevznikne náhle z jedného 
dňa na druhý, ale obyčajne pred tým, 
ako sa zistí ochorenie, už 8-15 rokov sa 
vyvíja porucha hladiny krvného cukru, 
ktorá sa zhoršuje priemerne každý rok 
o 3-5 percent a ochorenie sa potvrdí, keď 
dôjde z  porušeniu regulácie krvného 
cukru na 50 percent.

Vhodná strava predstavuje základ 
liečby. Cvičením sa okrem 
dosiahnutia normál-
nej hmotnosti veľmi 
úspešne ovplyvňuje 
inzulínová rezistencia, 
ktorá je jednou z dvoch 
príčin vzniku meta-
bolickej poruchy.

Kedy je zvýšená hladina cukru 
v krvi už cukrovka

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

metabolizmu a výživy
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Zavolajte na naše
bezplatné telefónne číslo

0800 162 162
www.stannah.sk 

bbbbeeeeezz
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Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

Spôsobujú vám schody problém?

Viac ako
600 000
Stannah
zákazníkov

na svete

Stannah Vám ponúka stoličkové 
výťahy na všetky typy schodísk.

ŤZP občanom poradíme, ako 
získať na zakúpenie štátny 
peňažný príspevok.

2019StannahSK_137x154,5_orange.indd   1 22.10.19   14:46
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Myslite na svoje

zdravie a chudnite

pod odborným 

dohľadom

s programami 

NUTRIFOOD   PLAN®

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

Novoveská 941, Šaštín Stráže
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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700
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POKRÝVAČSKÉ
A KLAMPIARSKE

PRÁCE
0949 043 488
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

0907 211 797
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1OD 1.10. SME PRESŤAHOVANÍ NA 

ul. pplk. Pljušťa 1, Skalica (autobus. stanica)
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ŠTRKY / PIESKY / KAMENIVO
s dopravou
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PÁLIME UŽ OD 100 LITROV KVASU

Objednávky môžete realizovať prostredníctvom rezervačného formulára
na našej webovej stránke a na email: palenicautatka@gmail.com
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» VAJCIA S
» VAJCIA M
» VAJCIA XL

1,80 €
2,50 €
3,00 €

(30 ks)
(30 ks)
(20 ks)

ČERSTVÉ VAJÍČKA

NOVOOTVORENÉ

ZA NAJNIŽŠIE CENY

TRIEDIAREŇ VAJEC
SENICA, NA KOLONII 76 

0948 666 013

PODSTIELKOVÝ CHOV ČESKÝCH
A SLOVENSKÝCH VÝROBCOV
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od
3,30 €/m2

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

VÝPREDAJ
SKLADOVÝCH
ZÁSOB

OBKLADY
DLAŽBA od 3 €/m2

MIREX Holíč
0910 933 663, 034 668 3064

www.mirex.sk

0908 979 377

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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R01_AUTO_PREDAJ

» Predám Š. Octavia 2, rok 
výroby 02/2007, 19TDI, 
77kw, čierna metalíza, 
zimné pneu, dobrý tech-
nický stav, STKa EK do 
02/2021veľa menených 
vecí, cena 3750 €, doho-
da možná.Peter Hurban, 
Pod Hájkom 1446/16, 
Skalica. Viac info na.Tel. 
0903419744

R02_AUTO_MOTO_INE

» Kúpim moped 550 Paří-
zek.Tel. 0903903286 
» ČZ- JAWA Odkúpim Mo-
tocykel/Diely-DOHODA 
ISTÁ.Tel. 0908205521

R03_BYTY_PREDAJ

R04_BYTY_PRENAJOM

» Vezmem do dlhodobé-
ho prenájmu 1-izb. byt 
alebo garzónku v Skalici.
Tel. 0903367969 
» Prenajmem izbu v ro-
dinnom dome v Skalici, 
zariadenú + internet.Tel. 
0908648471 
» Prenajmem kompletne 
zrekonštruovaný 2-iz-
bový byt s balkónom na 
Školskej ul. v Skalici.Tel. 
0902175048

R05_DOMY_PREDAJ

» Predám novostavbu 
samostatne stojaceho 
rodinného domu na po-
zemku o výmere 584 m2. 
Je v Holíči v novovybudo-
vanej lokalite A. Dubče-
ka. Dom je skolaudovaný 
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 
možné si pozrieť aj na 
portále nehnutelnosti.
sk. Cena 210.000 €.Tel. 
0903342475

R06_POZEMKY_PREDAJ

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

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 

Občiansky zákonník definuje právny 
úkon ako prejav vôle smerujúci najmä 
k  vzniku, zmene alebo zániku tých 
práv a  povinností, ktoré právne pred-
pisy s takýmto prejavom spájajú. 

Právny úkon sa musí urobiť slobodne 
a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je 
neplatný. Neplatnými sú tie právne úko-
ny, ktorým chýba niektorá z náležitostí, 
ktoré sú pod sankciou neplatnosti vyža-
dované zákonom. Rozlišuje sa neplatnosť 
relatívna a absolútna. Podľa Občianskeho 
zákonníka sa uplatňuje zásada, že právne 
úkony sú neplatné absolútne, pokiaľ nie sú 
zákonom označené za relatívne neplatné. 
Absolútna neplatnosť nastáva priamo zo 
zákona a pôsobí voči všetkým, z čoho vy-
plýva, že každý sa jej môže dovolávať. 

Súd musí vždy prihliadať na absolút-
nu neplatnosť zo zákona aj bez návrhu. 
Absolútna neplatnosť sa nemôže napra-
viť dodatočným schválením, ako je tomu 
v prípade relatívnej neplatnosti právnych 
úkonov a  nemôže byť konvalidovaná ani 
dodatočným odpadnutím dôvodu neplat-
nosti. Plnenie, ku ktorému došlo z absolút-
ne neplatného právneho úkonu, zakladá 
v  zmysle Občianskeho zákonníka bezdô-
vodné obohatenie. Naproti tomu relatívna 
neplatnosť nepôsobí priamo zo zákona, 
ale je založená na vyvrátiteľnej domnienke 
platnosti daného právneho úkonu, to zna-
mená, že takýto právny úkon spôsobuje 
následky akoby bol platný, až do momentu 

zbavenia týchto následkov. 
Právny úkon môže byť zbavený násled-

kov, a to buď rozhodnutím súdu alebo tým, 
že je účastníkmi uznaný za neplatný, po 
ich vzájomnej dohode. Účinky neplatnos-
ti nastávajú spätne k  okamihu urobenia 
neplatného právneho úkonu. Na relatívnu 
neplatnosť súd, na rozdiel od absolútnej, 
prihliadne iba na návrh oprávnenej osoby. 

Právo dovolávať sa relatívnej neplat-
nosti, je naproti absolútnej ohraničené 
na lehotu troch rokov a začína plynúť po 
vykonaní právneho úkonu. Občiansky 
zákonník výslovne ustanovuje všeobec-
nú zásadu, že relatívnej neplatnosti sa 
nemôže dovolávať ten účastník, ktorý ju 
spôsobil. Relatívnu neplatnosť možno do-
datočne schváliť alebo konvalidovať, a  to 
v  prípade, ak odpadne dôvod neplatnos-
ti. Právny úkon môže byť úplne neplatný 
alebo čiastočne. Ak sa dôvod neplatnosti 
vzťahuje len na časť právneho úkonu, je 
neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy 
právneho úkonu alebo z jeho obsahu ale-
bo z okolností, za ktorých k nemu došlo, 
nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť 
od ostatného obsahu.

Neplatnosť právnych úkonov 
podľa Občianskeho zákonníka

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

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

Nie byť rád za víťazstvo, ale 
tešiť sa z víťazstva. Nie parking, ale parkovisko.

Slovenčina naša
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ZÁHRADNÉ CENTRUM ROSA S.R.O.

HOLÍČ, KÁTOVSKÁ 24 (VEDĽA KNÍHKUPECTVA BYSTRICKÝ)

PO – PIA: 8 – 17, SO: 8 – 12 /ZAHRADNICTVOROSA

JESENNÝ PREDAJ
OVOCNÝCH

STROMČEKOV

JESENNÝ PREDAJ
OVOCNÝCH

STROMČEKOV

+421 948 767 193
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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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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

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

www.abc-okna.sk

okna@abc-okna.sk      holic@abc-okna.sk                 Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)                  tel.: 0948 344 401

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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Klúčnik, s.r.o.
Sasinkova 17,
908 51 Holíč
(smer Hodonín)

+421 918 536 949
infoklucnik.sk
CentrumDveríKlucnik

Otváracie hodiny:
Po - Pia: 9.00 - 16.00, So - Ne: Zatvorené
príp. telefonická dohoda

CENTRUM DVERÍ

www.klucnik.sk
PODLAHA

DVERE

PODLAHY

INTERIÉROVÉ / EXTERIÉROVÉ / VCHODOVÉ
BEZPEČNOSTNÉ / PROTIPOŽIARNE

PLECHOVÉ / POZINKOVANÉ

LAMINÁTOVÉ / PVC / KORKOVÉ
KOMPOMENTY

KAMENNÉ KOBERCE

KĽUČKYAKCIOVÉ SETY UŽ OD 110 EURAKCIOVÉ SETY UŽ OD 110 EUR
DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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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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info@rekuperacky.sk
+421 944 561 949
www.rekuperacky.sk

Vetranie s rekuperáciou Comair

Prečo rekuperačné
vetranie?
• úspora energie
• život bez plesní v interiéri 
• vhodné pre alergikov
• komfortný spôsob bývania
• výrazne nižšia prašnosť
   v domácnosti
• spoľahlivá a bezúdržbová
   prevádzka

SHOWROOM
Dohodnite si termín na 0944 561 949

Sasinkova 24
SKALICA 
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NOVÁ LEPŠIA
PÔŽIČKA
PRE ZAMESTNANÝCH,

DÔCHODCOV, ŽIVNOSTNÍKOV

0949 584 525

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

Murárske práce
0904 259 971
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PREDAJ
HRANOLOV,
FOŠNÍ, LAT

0948 771 127
piladobr@gmail.com

0905 915 033

VIZITKY
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R07_REALITY_INE

» Dám garáž do pre-
nájmu na Športovej 
ulici , voľná ihneď.Tel. 
0908122969

R08_STAVBA

» Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov 
a vodomerné plastové 
šachty. Cena od 650 €. 
Doveziem, osadím, vyko-
nám aj tlakovú skúšku.
Tel. 0905925991 
» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682 
» Odkúpim staré teh-
ly, cena dohodou.Tel. 
0948807929 
» Predám v Sobotišti pre-
nosnú plechovú búdu 
3x6m, 2 nákladné autá 
kameňov na chodník, 
skalku, obyčajné aj ne-
pálené tehly, odkvapové 
rúry, veľa ďalsích vecí. 
VOLAJTE HNEĎ, 8.00-
21.00.Tel. 0940792340

R09_DOMACNOST

» Darujem skriňu za od-
voz.Tel. 0948461299 
» Predám lacno gauč.Tel. 
0915980639

R10_ZAHRADA A ZVERINEC

» Predám slivky na kvas.
Tel. 0907276042

R11_HOBBY A SPOTR

» Kúpim rôzne starožit-
nosti aj poškodené.Tel. 
0903753758

R12_DETOM

R13_ROZNE_PREDAJ

» Predám stoly a stoličky.
Tel. 0905254090 
» Predám používaný 
propán-butánový dvoj-
horák a štvorhorák. Tieto 
horáky sú veľmi odolné, 
vyvinuté pre náročnú čin-
nosť, vhodné pre profesi-
onálov k pokrývačským 
prácam. K výbave patrí 
poistný tlakový ventil s 
manometrom, k rukoväti 
sa dá pripojiť predlžova-

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    

Ide o veľmi vážne rozhodnutie a pred-
pokladá mnohé splnené podmienky.

Ideálne je mať už hneď na začiatku 
v ruke list vlastníctva na stavebný po-
zemok. A keďže kúpa stavebnej parcely 
nie je lacná záležitosť, pred podpísa-
ním kúpnej zmluvy si overte všetky 
právne náležitosti. Takisto aj to či sa na 
pozemku dá naozaj stavať dom, aký si 
predstavujete. Overte si či je pozemok 
napojený na inžinierske siete. Prípad-
ne, či to vôbec bude možné spraviť.

Stavebné povolenie si tiež vyžadu-
je určitý čas, ak sa vám nebude dariť, 
môže to trvať aj pol roka. Správny or-
gán, v ktorého kompetencii je vydanie 
príslušného povolenia, je síce povinný 
rozhodnúť o vydaní alebo zamietnutí 
stavebného povolenia najneskôr do 60 
dní od podania žiadosti, ale lehota sa z 
mnohých zákonných dôvodov môže aj 
výrazne predĺžiť.

Nastupuje totiž komunikácia s elek-
trárňami, plynárňami, vodárňami a 
kanalizáciami o postupe vybavenia 
prípojok. Ak nebude všetko v súlade s 
ich podmienkami, bude musieť projek-
tant prerobiť projekt podľa pripomie-
nok a proces vybavovania povolenia 
sa opäť predĺži. Stavebník si môže sta-
vebné povolenie vybaviť sám. Ak má 
dostatok voľných financií, môže zadať 
túto úlohu  špecializovanej stavebnej 
firme.

Žiadosť o stavebné povolenie musí 

obsahovať: meno, priezvisko a adresu, 
druh, účel a miesto stavby, predpokla-
daný termín dokončenia stavby a pri 
dočasnej stavbe čas jej trvania, parcel-
né čísla a druh stavebného pozemku 
s uvedením vlastníckych alebo iných 
práv podľa katastra nehnuteľností, ako 
aj parcelné čísla susedných pozemkov 
a susedných stavieb alebo ostatných 
pozemkov, ktoré sa majú použiť ako 
stavenisko. Medzi ďalšie náležitosti 
patria meno, priezvisko (názov) a ad-
resa (sídlo) projektanta, údaj o tom, či 
sa stavba realizuje zhotoviteľom, alebo 
svojpomocne, základné údaje o stavbe, 
jej členení, technickom alebo výrob-
nom zariadení, budúcej prevádzke a jej 
vplyve na životné prostredie a zdravie 
ľudí a o súvisiacich opatreniach a zo-
znam účastníkov stavebného konania.

Účastníkmi stavebného konania je 
stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke 
alebo iné práva na pozemky a stavby 
na nich vrátane susediacich pozemkov 
a stavieb. Účastníkom konania je aj 
osoba, ktorá bude vykonávať staveb-
ný dozor, a projektant. Stavebný úrad 
oznámi začiatok stavebného konania. 
Súčasne jeho účastníkov upozorní, že 
svoje námietky môžu uplatniť najne-
skôr pri ústnom konaní, inak sa na ne 
neprihliadne.

Púšťame sa do stavby domu

» red
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VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

0944 716 337
work.byvanie@gmail.com

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie

fasády
murárske a obkladaèské práce

Work
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PALUBOVKA

0918 560 947
0918 560 947

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

www.stolarskepotreby.com
OSB dosky

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

» Skalica:
034/662 8352
0908 032 982

» Senica, sklad:
0908 110 549
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mobil: 0948 630 036
e-mail: info@uni-therm.sk

SKALICA

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

SKALICA

VŔTANIE
STUDNÍ63
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A-izolacie    Striekaná izolácia pur penou

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

AKCIA
-10%

• Izolácia bez tepelných mostov

• Súčiniteľ tepelnej vodivosti 
   λ 0,036

• S vysokým tepelným odporom
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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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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA

zimné záhrady 
splátky od 149 €
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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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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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Kátovská 33, Holíč
0907 724 254

www.ter-co.sk

Plastové okná a dvere // Sieťky proti hmyzu
Vonkajšie rolety, žalúzie // Parapety exteriér, interiér

Kompletné práce // Montáž, demontáž
Murárske práce

NEMECKÝ PROFIL

AKCIA     ZĽAVA 40%
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KLIMATIZÁCIE
REKUPERÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

0905 963 819
ZA VÝHODNÉ CENY
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UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.
Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

Ce
ny
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ú
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e 

D
PH

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

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

od 86 €/t
od 200 €/t

 od 160 €/t

HNEDÉ UHLIE
ČIERNE UHLIE

od 295 €/tKOKS
BRIKETY

ZN
ÍŽ

EN
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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

0908 979 377

VIZITKY Nie neriešim politiku, ale politi-
kou sa nezaoberám. Nie príde mi, ale myslím si.

Slovenčina naša
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cia trubica dlhá 1m. Cena 
200 €.Tel. 0907238841 
» Predám 4 paplóny, 
4 podušky, 4 malé po-
dušky, cena za všetko 40 
€.Tel. 0944738628

R14_ROZNE_INE

» Kúpim konskú hrabač-
ku v dobrom stave.Tel. 
0908447091 
» Kúpim zváračku ks-
250 a konský pluh.Tel. 
0944634153 
» Kúpim hodinky Schaf-
fhausen.Tel. 0944137683 
» Kúpim hodinky Heuer.
Tel. 0944137683 
» Kúpim 2 ks kovových 
alebo plastových paliet 
pod 1000 L nádrž (100 x 
120).Tel. 0944546934

R15_HLADAM PRACU

R16_ZOZNAMKA

» Temperamentný štíhly 
50-nik hľadá štíhlu pria-
teľku na vážny vzťah. 
Vek 40-50 rok. Prosím 
foto!!!.Tel. 0915341553 
» Muž 51r. bez záväzku 
hľadá kamarátku, Ska-
lica a blízke okolie.Tel. 
0907212679

Občianska
riadková
inzercia

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

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Prvý november  bol hraničný ter-
mín na splnenie zákonnej povin-
nosti... nechať svojho psa (spoločen-
ské zviera) čipovať a zaregistrovať 
do registra spoločenských zvierat. 

Prijatá novela veterinárneho zákona 
má okrem iného za cieľ sprísniť pod-
mienky pre chov psov a tak obmedziť 
výskyt množiarní psov. Práve vďaka 
povinnému čipovaniu psov veterinár-
na správa rýchlejšie zistí, či pes nepo-
chádza z množiarne. Teda, povinné či-
povanie prispeje k zlepšeniu súčasnej 
neuspokojivej situácie.

Čip sa psom zavádza do podkožia 
na ľavej strane krku. Označenie psov 
mikročipom vykonávajú všetci sloven-
skí súkromní veterinárni lekári, ktorí 
majú oprávnenie vykonávať veterinár-
nu liečebnú a preventívnu činnosť a sú 
registrovaní v Komore veterinárnych 
lekárov SR. Pre majiteľov šteniat naro-
dených po 31.auguste 2018 platí, že by 
mali svoje miláčikov nechať očipovať 
najneskôr do 12. týždňa veku, prípadne 
skôr, ak mení majiteľa. 

Čip má iba registračné číslo, údaje 
o majiteľovi sú zistiteľné iba z databázy 
v centrálnom registri spoločenských 
zvierat - teda registri čipovaných zvie-
rat. Čip je natoľko malý a jeho aplikácia 

tak šetrná, že psa nijako zdravotne ne-
ohrozuje. Preto sa tohto kroku majite-
lia domácich maznáčikov a chovných 
zvierat nemusia nijako obávať. Bežne 
používané mikročipy sú 1 cm dlhé a 1 
mm široké. Mikročip je naprogramo-
vaný číselným kódom, ktorý je neo-
pakovateľný a jedinečný. Nie je pre 
zviera ani pre jeho okolie nebezpečný, 
neobsahuje žiadny zdroj energie. Ne-
obsahuje ani meno majiteľa alebo jeho 
telefónne číslo alebo e-mail. Mikročip 
nie je možné vyhľadať cez satelit. Po-
vrch čipu je upravený tak, aby psovi 
nespôsobil problémy. Telo psa na čip 
nereaguje ako na cudzie teleso.

Cenové rozpätie mikročipov má 
pomerne široké rozpätie od 7 do cca 30 
eur. Cenu za aplikáciu čipu a jeho zápis 
do očkovacieho preukazu si stanovujú 
veterinárni lekári individuálne.

Súkromný veterinárny lekár už 
nesmie vykonať veterinárne úkony na 
psovi, ktorý začipovaný nie je, okrem 
nevyhnutých prípadov v záujme ochra-
ny zdravia psa alebo človeka. Za po-
rušenie tejto povinnosti uloží orgán 
veterinárnej správy súkromnému vete-
rinárnemu lekárovi pokutu od 1 750 eur 
do 20 000 eur.

Psíka vám ošetria, iba ak...

» Zdroj: Veterinárna klinika Primavet
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Dokázali sme, že vieme spájať - minulý týždeň 
v Liberálnom dome prvýkrát, a nie naposledy, 
rokovali na moje pozvanie zástupcovia všetkých 
demokratických opozičných strán. Čo potrebuje-
me ďalej, je čisté fi nancovanie (u nás samozrej-
mosť), pokryté regióny (áno, aj vo vašom okres-
nom meste máme zástupcu), ľudia (pribúda 
stále viac a stále kvalitnejší) a odborný program.       
Ten je našou najväčšou devízou, lebo za 10 ro-
kov existencie SaS sme nelenili. Preskúmali sme 
všetky oblasti každodenného života Slovákov      
a nielenže presne vieme, kde ich tlačí topánka, 
ale vieme aj, čo s tým robiť. Až keď pochopíte celý 
rozsah biedy slovenského zdravotníctva, škol-
stva či podnikateľského prostredia, až keď zistí-
te, prečo justícia vyzerá tak, ako vyzerá, viete dať 
hlavy dokopy s odborníkmi a vymyslieť reformy. 
Tie naše sú už v parlamente známe – sú napísa-
né vo forme zákonov a na každej schôdzi sa ich 
snažíme predložiť. Samozrejme, cez vládny valec 
Smer-SNS-Most, a najnovšie aj Kotlebova strana, 
nemajú šancu prejsť, veď načo by Slovensku bolo 
čosi konštruktívne.

My však vieme, že náš čas prí-
de. Nádej je doslova za rohom,            
volá sa voľby 2020 a my sa                           
v nich budeme uchádzať o vašu 
dôveru s účinnými riešeniami                       
a zdravým rozumom. 

Nádej je za rohom

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Keď ma hneval stav veci verejných, povedal 
som si, že namiesto kritizovania začnem od seba. 
Dnes som poslancom parlamentu a predkladám 
konkrétne návrhy, ako ušetriť na cenách elektriny, 
tepla, plynu, vodného i stočného. Tiež som dôka-
zom toho, že zelená v logu SaS nie je iba na parádu 
– podieľal som sa na zrušení biomasakru či na po-
zastavení škodlivej a nespravodlivo dotovanej ťaž-
by hnedého uhlia na hornej Nitre, na ktorú sme sa 
všetci skladali. Mojou hlavnou snahou je, aby ste za 
energie platili menej, pretože sa to dá. Neplatíte to-
tiž len za to, že vaše žiarovky svietia a radiátory sú 
teplé, ale aj za politické rozhodnutia. A to nechcem 
nechať len tak. S mojimi kolegami so SaS sme vyrá-
tali, že ročne môže domácnosť ušetriť až 80 eur, ak 
by sa mi v parlamente podarilo presadiť 3 zákony. 
Predkladám ich pri každej príležitosti, pilujem ich 
a zdokonaľujem. Samozrejme, vládni poslanci ich 
nikdy neodhlasujú, veď čo by povedal smerácky 
minister Žiga?

Ja sa však nevzdávam. Vo februári na Slovensku 
vznikne nová vláda a karty sa na-
novo rozdajú karty a my budeme 
pripravení. 

Som Karol Galek, člen hospo-
dárskeho výboru NR SR a tímlí-
der strany SaS, ktorý stráži vaše 
účty za energie.

Aj vy môžete za elektrinu platiť 
menej

Karol Galek
podpredseda SaS

Zdravý rozum je 
najlepší recept
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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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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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• MURÁRSKE PRÁCE
• SADROKARTÓNOVÉ PRÁCE
• OBKLADY, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, CHODNÍKY
• PLOTY, BRÁNY

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

HELPET  BAUHELPET  BAUSTAVEBNÁ RODINNÁ FIRMASTAVEBNÁ RODINNÁ FIRMA

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

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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Spätne, po tridsiatich rokoch, sa to zdá byť jeden krátky skok od demokratických revolúcii v r. 1989 
po rozhodnutie vstúpiť do NATO. Ale opak je pravdou. 

Načo NATO? Alebo ako Slovensko vstupovalo do Aliancie

Západní spojenci dlhé roky neprejavovali 
ani len vôľu uvažovať o možnom členstve ex-
komunistických krajín v NATO. Aj čerstvo 
slobodným štátom nášho regiónu chvíľu trvalo, 
kým ich udalosti na východ od nich, v Rusku, 
primäli hľadať bezpečie v aliancii.
 
■   Vízia bez blokov

Nová československá reprezentácia vedená 
Václavom Havlom v prvých rokoch po Nežnej 
revolúcii presadzovala skôr víziu Európy bez 
vojenských blokov. Malo to svoju logiku: vtedy 
už dožívajúci Sovietsky zväz prestal hromžiť 
proti Západu. Gorbačov dokonca Reaganovi v  r. 
1986 navrhol kompletné jadrové odzbrojenie. Ak 
superveľmoci navždy pochovali vojnovú sekeru, 
načo slúži Severoatlantická aliancia? 

■   Moskva pritvrdila
Bodom zlomu bol pre mnohých január 1991, 

kedy ruské tanky zvalcovali kordón ľudí vo Vilniuse 
v  neúspešnej snahe zabrániť odchodu Litvy zo 
ZSSR. Pre iných to bolo rozhodnutie ruskej vlády 
z r. 1996, neskôr známe ako Primakovova doktrína, 
nevstúpiť do európskych bezpečnostných inštitúcií 
a konať ako protiváha Aliancie. Začalo byť jasné, 
že násilie a možnosť vojny z kontinentu nezmizli.

■   Neutralita nie
Menšie krajiny sa logicky museli tvrdo zamyslieť 

nad ochranou vlastnej bezpečnosti. To však ešte 
nemusí automaticky znamenať vstup do NATO. 
Teoreticky prichádzala do úvahy aj neutralita. 
Tá bola však na Slovensku vylúčená po krátkej 
úvahe. Tou prvou príčinou boli náklady. Po 
osamostatnení, ešte pred vstupom do Aliancie 
kalkuloval Generálny štáb ozbrojených síl SR, 
koľko by to stálo, ak by sme si museli obranu 
zabezpečiť úplne sami. A vyšlo z toho, že by sme 
potrebovali niekoľkonásobne väčšie ozbrojené sily 
– a teda aj oveľa väčšie výdavky na ne – než aké 
máme dnes. 

■   Potreba garanta
Tým druhým dôvodom je, že neutralita má 

význam iba vtedy, ak je niekým garantovaná. Lebo 
inak je to iba prázdne slovo, ako sa presvedčila 
Ukrajina len pred pár rokmi či Belgicko počas 
druhej svetovej vojny. Boli to neutrálne krajiny 
v čase, keď ich sčasti alebo úplne okupoval 
sused, v  jednom prípade Putinove Rusko, 
v druhom nacistické Nemecko. A nám sa ani nikto 
neponáhľal našu neutralitu zaručiť. Ako už v  r. 
1993 napísal šéf Slovenskej demokratickej ľavice, 

Peter Weiss, „Neutralita v  tejto časti Európy a pri 
takých rozkolísaných geopolitických vzťahoch 
je len pre naivných. Kto by ju garantoval? V čom 
záujme by bola?“ Na tom sa nič doteraz nezmenilo.

■   Walesova iniciatíva
Začiatkom 90-tych rokov bolo priaznivcov 

rozšírenia NATO na Západe ako šafranu. 
Francúzska a  britská vláda boli proti, nemecká 
vláda bola rozpoltená. Prezidenta USA Clintona 
téma pôvodne nezaujímala. Až o  roky neskôr ho 
poľský líder Lech Walesa získal pre ideu rozšírenia 
NATO. Tú históriu je dobré mať na pamäti dodnes, 
ako odpoveď na konšpiračné teórie o  tom, ako 
bolo rozšírenie Aliancie americkým komplotom 
na izolovanie Ruska. To je čisté prekrútenie reality. 
Nie USA, ale štáty strednej Európy oň požiadali 
a  museli oň tvrdo zabojovať, aj vo Washingtone. 
Bolo to naše vlastné, správne a ťažko vybojované 
rozhodnutie. A tie argumenty, ktoré k nemu viedli, 
platia dodnes.

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 4NOVEMBER  89 

Históriu je dobré mať na pamäti 
dodnes, ako odpoveď na konšpiračné 

teórie o tom, ako bolo rozšírenie 
Aliancie americkým komplotom na 

izolovanie Ruska.
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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

Posledné
dva týždne

OBROVSKÝCH
zliav

75
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Nie mať pekný deň, 
ale prežiť či žiť pekný deň.
Nie budeme sa stretnúť, 

ale stretneme sa.

Slovenčina naša

0908 979 377

INZERCIA

0905 915 033
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Naše deti utekajú zo Slovenska štu-
dovať do zahraničia. Prečo? Lebo sú 
tam lepšie vysoké školy. 

Úroveň našich vysokých škôl je veľ-
mi nízka - učí sa tam veľa nepotrebných 
vecí starým spôsobom, za fasádami 
pekných budov a laboratórií je veľa pod-
priemerných učiteľov, zberačov čiarok 
za publikácie, obchodníkov s titulmi, 
vybavovačov dotácií na „pseudo-vý-
skum“ a cestovateľov okolo sveta cez 
eurofondové cestovky. 

Okrem nízkej kvality slovenských 
univerzít odchádzajú mladí do zahrani-
čia aj preto, lebo nechcú spájať svoju bu-
dúcnosť s mafiánskym štátom, plným 
korupcie a nevymožiteľnosti práva. Áno 
- mladých už roky vyháňa zo Slovenska 
politika organizovanej zločineckej sku-
piny SMER. Zostarneme sami? Možno 
nás v starobincoch budú opatrovať 
ukrajinské sestričky a naše deti nám 
budú posielať peniaze zo zahraničia. 
Výroba áut sa presúva inde, dobrí tech-
nici a remeselníci vymierajú, šikovní 
kuchári pracujú v zahraničí. Ako bude 
vyzerať naša krajina o 50 rokov?

Občas chodím na slovenské univer-
zity. Nepočúvam prázdne reči „spektá-
bilít a honorabilít“ s reťazami na krku, 

ale navštevujem zašité laboratóriá. Se-
dia tam ešte skutoční odborníci a robia 
dobré veci. Nedávno som stretol naprí-
klad Tibora Doniča. Poznám ho roky a 
okrem bielych vlasov je stále rovnaký. 
Poctivo sa venuje tvárneniu a novým 
materiálom. Má zaujímavé nápady a 
premieňa ich na patenty a prototypy 
riešení pre nové stroje, lietadlá, rýchlo-
vlaky a iné oblasti biznisu. Svoje práce 
publikuje vo svete, prednáša v Číne a v 
ďalších krajinách. Ľudí, ako je docent 
Donič, je na našich školách viac. Len ich 
nie je vidieť, lebo pracujú v laboratóri-
ách a nevystupujú na verejnosti. Škoda. 
Niektoré veci sa však začínajú meniť. 

Zaujímavých ľudí, ktorí ešte robia uži-
točný výskum, začínajú objavovať firmy a 
prepájať sa s nimi. Ak prestaneme rozkrá-
dať Slovensko a umožníme, aby vznikali 
takého inovačné siete 
medzi výskumom a 
podnikmi, možno sa 
raz naše deti vrátia. 
A budeme môcť  na-
miesto lacnej práce 
rúk exportovať viac 
drahej práce 
mozgov.

Zostarneme sami?

» Ján Košturiak

Sv. Hubert bol náruživým poľovní-
kom, žiakom sv. Lamberta a bisku-
pom v Maastrichte v Holandsku. 

Od rannej mladosti až po jeho pre-
menu v mnohom jeho život pripomína 
niektorých ľudí dnešnej doby. Predo-
všetkým v tom, že človek sa správa k 
prírode devastačne a samotná príroda 
všetko len mlčky znáša a čaká, kedy 
mnohé prečiny voči nej, raz jedným úde-
rom rázne zmení tak, ako sa stalo aj u sv. 
Huberta.

Hubert, podľa legendy akvitán-
sky princ (656-727) poľoval, holdoval a 
užíval si život, nectil si poklady a dary 
prírody v podobe voľne žijúcej zveri. Až 
raz, keď sa mu Boh prihovoril, a zjavil 
sa  podobe kríža medzi parohmi jeleňa, 
ktorého chcel uloviť. Okamžite po tejto 
skúsenosti sa jeho postoj k životu zme-
nil. Začal viesť pokorný život, neskôr sa 
naučil vážiť si zvieratá a prírodu, prijal 
kresťanstvo, stal sa biskupom a venoval 
sa misijnej činnosti v oblasti Ardén.

Popri vedení diecézy Hubert pôso-
bil ako misionár v južnom Brabantsku a 
v Ardennských horách (juhovýchodné 
Belgicko), kde bolo obyvateľstvo ešte z 
veľkej časti pohanské.  Biskup Hubert 
mal však stále predsa len čosi z lovec-

kej záľuby: občas šiel chytať ryby. To sa 
mu napokon stalo osudným. Keď sa raz 
chystal na rybačku, jeho pomocník tak 
neobratne narábal s udicou, že vážne 
poranil biskupa na ruke. Rana sa za-
pálila a spôsobovala Hubertovi stále 
väčšie bolesti. Uvedomil si, že mu hrozí 
smrť. Napriek tomu sa usiloval vykoná-
vať biskupské povinnosti. Zároveň si dal 
pripraviť hrob v kostole sv. Petra a Pavla 
v Liége.

Zomrel 30. mája 727. Podľa jeho 
želania ho previezli do Liége a tam ho 
pochovali v pripravenom hrobe. O šest-
násť rokov neskôr otvorili jeho hrob a 
jeho telo našli neporušené. Zvesť o tom 
sa dostala až na kráľovský dvor. Vplyv-
ný majordóm Karolman prišiel osobne s 
veľkým sprievodom do Liége a dal pre-
niesť biskupove telo do nového hrobu 
pred hlavným oltárom kostola. Bolo to 3. 
novembra 743. Tak sa tretí november stal 
sviatkom sv. Huberta.

Možno práve preto je sv. Hubert pat-
rón poľovníkov, aby každý v sebe našiel 
lásku a porozumenie nielen k prírode, 
ale aj k ostatným ľuďom a taktiež mieru 
vo využívaní odmien, ktoré nám príroda 
poskytuje.

Patrón poľovníkov bol ochranca zveri

» red
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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

AJ V ZIME

Mestský erb presťahovali
z námestia pred dom kultúry 

Mramorový erb mesta Senica, ktorý bol 
umiestnený na Námestí oslobodenia, v uto-
rok premiestnili pred dom kultúry. Po výmene 
šmykľavej dlažby pred kostolom je to ďalšia z 
úprav, ktoré sa tento rok na námestí udiali. In-
formovala o tom hovorkyňa mesta Viera Baroš-
ková.

„Erb s rozmerom 4,5 x 3,7 metra bol na ná-
mestí umiestnený niekoľko centimetrov nad 
úrovňou dlažby a spôsobil nejeden pád, keď ľu-
dia oň zakopli či sa na hladkom mramorovom 
povrchu šmykli,“ uviedla Barošková. Ako ďalej 
doplnila, zároveň ide o symbol mesta a stúpanie 
po ňom sa dá považovať za jeho znevažovanie.

Po rokovaniach s architektom námestia a 
zvažovaní viacerých lokalít, kde by mohol zdo-
biť mesto, bolo vybrané finálne umiestnenie. 
„Erb bol premiestnený do zeleného polkruhu 
pri dome kultúry. Na tomto mieste bol vybudo-
vaný vyvýšený zošikmený podstavec. Premiest-
nením erbu sa však úpravy nekončia. Potrebné 
je ešte upraviť okolie, zrealizovať výsadbu a v 
pláne je aj nasvietenie erbu,“ doplnila hovorky-
ňa.

Na pôvodné miesto, kde bol erb umiestne-
ný, bola doplnená dlažba. V budúcom roku má 
mesto v pláne urobiť na námestí ďalšie úpravy, 
a to najmä rozšíriť zeleň. Pribudnúť by tam mala 
prostredníctvom vyvýšených záhonov, ktoré 
by mali dotvoriť nielen miesto po prenesenom 
erbe, ale nahradiť by mali aj oceľové zábrany, 
ktoré sa používajú počas podujatí na zvýšenie 
bezpečnosti popri ceste.

                » tasr
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VÝROBA A ČERPANIE 

BETÓNOVÝCH ZMESÍ, 

DOVOZ DOMIEŠVAČOM

S PUMPOU DO 7 m 

                               

OHÝBANIE BETONÁRSKEJ 

OCELE, VIAZANIE 

ARMOKOŠOV

- ŠAŠTÍN-STRÁŽE
- MALACKY 

0905 953 850www.bestav.sk info@bestav.sk
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v sobotu 9. 11. 2019 o 13.00 h a 18.00 h
v nedeľu 10. 11. 2019 o 10.00 h a 15.00 h
v sobotu 16. 11. 2019 o 13.00 h a 18.00 h

AMC Vás pozýva na

DNI
OTVORENÝCH

DVERÍ

Senica • AMC Büro, EURODOM, 
Hviezdoslavova 390/1,

Zažite s nami ukážkové varenie, a to aj plne automaticky!

Program kina Cinemax Skalica 
Piatok 01.11. 
HALLOWEEN V KINE – Annabelle 3: Návrat 

20:30, Ovečka Shaun vo filme: Farmagedon 13:20, 
Snežný chlapec 2D 13:30, 15:30, Rodina Addam-
sovcov 2D 14:00, 16:00, Vládkyňa zla 2D SD 15:40, 
Sirota Brooklyn 17:40, Amnestie 18:00, 20:40, Po-
sledná Aristokratka 18:10, Terminátor: Temný osud 
2D 20:40

Sobota 02.11. 
DETSKÉ KINO – Labková patrola 14:00, HAL-

LOWEEN V KINE – Kliatba kvíliacej ženy 20:30, 
Ovečka Shaun vo filme: Farmagedon 13:20, Snežný 
chlapec 2D 15:30, Rodina Addamsovcov 2D 14:00, 
16:00, Vládkyňa zla 2D SD 15:40, Sirota Brooklyn 
17:40, Amnestie 18:00, 20:40, Posledná Aristokrat-
ka 18:10, Terminátor: Temný osud 2D 20:40

Nedeľa 03.11. 
DETSKÉ KINO – Labková patrola 14:00, Oveč-

ka Shaun vo filme: Farmagedon 13:20, Snežný 
chlapec 2D 15:30, Rodina Addamsovcov 2D 14:00, 
16:00, Vládkyňa zla 2D SD 15:40, Sirota Brooklyn 
17:40, Amnestie 18:00, 20:40, Posledná Aristokrat-
ka 18:10, Joker 20:30, Terminátor: Temný osud 2D 
20:40

Pondelok 04.11.
Snežný chlapec 2D 15:30, Rodina Addamsov-

cov 2D 16:00, Vládkyňa zla 2D SD 15:40, Sirota 
Brooklyn 17:40, Amnestie 18:00, 20:40, Posledná 
Aristokratka 18:10, Joker 20:30, Terminátor: Temný 
osud 2D 20:40

Utorok 05.11.
Snežný chlapec 2D 15:30, Rodina Addamsov-

cov 2D 16:00, Vládkyňa zla 2D SD 15:40, Sirota 
Brooklyn 17:40, Amnestie 18:00, 20:40, Posledná 
Aristokratka 18:10, Joker 20:30, Terminátor: Temný 
osud 2D 20:40

Streda 06.11.
ARTMAX FILMY – Cesta do nemožna 18:10, 

Snežný chlapec 2D 15:30, Rodina Addamsovcov 2D 
16:00, Vládkyňa zla 2D SD 15:40, Sirota Brooklyn 
17:40, Amnestie 18:00, 20:40, Posledná Aristokrat-
ka 20:10, Terminátor: Temný osud 2D 20:40

                                                                                        » red

Nie dať to 
(víťazstvo), ale dokázať to.

Slovenčina naša
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Obyčajný človek s dobrým srdcom, ktorý 
popri svojej práci varí najchudobnejším 
Venezuelčanom. Taký je 51-ročný šéfku-
chár Tony Pereira, ktorý pracoval vo via-
cerých päťhviezdičkových hoteloch. To 
mu ale nebráni, aby pripravil jedlo pre 
ľudí, ktorí nemajú ani na chlieb.

Tony vstáva každé ráno o štvrtej. Nasadá 
na motorku a cestuje do farnosti San Sebas-
tian v meste Maiquetía, ktoré sa nachádza 
neďaleko hlavného mesta Caracas. Ešte pred 
nástupom do svojej práce ide na nádvorie, 
zapne varič poháňaný starou plynovou ná-
dobou, vezme niekoľko obrovských mosadz-
ných hrncov a každý deň venuje niekoľko 
hodín príprave jedla pre skupinu veľmi špe-
ciálnych hostí. Dnes bude ryža s kuracím 
mäsom. Desať kilogramov ryže a štyri alebo 
päť kurčiat, počíta si Tony pre seba. 

Hostí je viac ako 150, najmä deti a mladí. 
Ak by sem neprišli, nemali by v ten deň čo 
jesť. Do jedálne chodí aj 11-ročný Felipe. Kaž-
dý deň sem prichádza zhora z kopca a tlačí 
svojho otca na invalidnom vozíku. Potom 
sa musí vrátiť a znova sa vyšplhať na kopec. 
Felipe vkročí dovnútra. „Otec dnes nemo-
hol prísť, má horúčku, takže som ho nechal 
doma. Mohol by som mu zobrať nejaké 
jedlo?“ Tony s pochopením prikývne. „Naj-
prv sa naješ ty, potom niečo pripravíme.“

Tony je presvedčený, že napriek kríze 
a utrpeniu vo Venezuele existuje veľa dob-
rých ľudí. Sám seba chápe ako horčičné zrn-
ko. Nerád rozpráva o tom, čo robí, ale radšej 
hovorí o tom, prečo to robí. Preto, lebo v 
tvárach každého z týchto detí a starých ľudí 

vidí tvár Krista. Na svojom bielom odeve 
šéfkuchára nosí jednoduchý drevený kríž, 
ktorý hovorí za všetko.

Raz sa mu prišiel poďakoval istý muž 
za všetko, čo urobil pre neho a jeho deti. 
Bohužiaľ, bol taký zúfalý a vyčerpaný, 
že sa rozhodol vziať si vlastný život. Pri-
šiel sa rozlúčiť s Tonym, ktorý sa ho sna-
žil odradiť a dať mu novú nádej. Už bolo 
neskoro. Muž predtým užil jed a čoskoro 
zomrel. Aj takéto príbehy píše ťažký život 
v chudobnej krajine.

Bol to dlhý deň. Predtým, ako ide 
spať, prosí Tony Boha o silu, aby doká-
zal zajtra pokračovať vo svojej práci a bol 
schopný pomáhať svojim bratom a ses-
trám až do posledného dňa svojho života.

Tony Pereira zrejme už nezíska žiad-
nu michelinskú hviezdu. Pravdepodobne 
ani nikdy nevyhrá súťaž vo varení, no 
niet pochýb o tom, že dostáva titul šéf-
kuchára každý deň: dáva nádej a chuť do 
života mnohým ľuďom.

Tonyho sme v ACN spoznali, keď sme 
boli na návšteve vo Ve-
nezuele. ACN v krajine 
podporuje viacero pro-
jektov v stovkách farnos-
tí. Zapojiť sa do pomoci 
trpiacim kresťanom po 
celom svete sa môžete na 
www.acn-slovensko.org. 

Ďakujeme.

Šéfkuchár z Venezuely o chuti do života

» Dominik Harman
Pápežská nadácia ACN Slovensko 

– Pomoc trpiacej Cirkvi 

Najväčší hradný komplex strednej 
Európy sa dočká svojej obnovy. A to v 
podobe vládneho návrhu na finančné 
zabezpečenie sanácie havarijného 
stavu Spišského hradu.

Stavebné práce za 4 820 000 eur budú 
ukončené v  roku 2022. Spišský hrad je 
jedinečným príkladom vývoja hradnej 
architektúry nielen v regióne, ale aj v 
celoslovenskom a svetovom kontexte. 
Nedostatočné finančné pokrytie prie-
bežných a nevyhnutných opráv vyústili 
do havarijného stavu viacerých objektov 
hradného komplexu. Prijatie urýchle-
ných a účinných opatrení na záchranu si 
vyžaduje v súčasnosti najmä románsky 
palác a západné paláce. Hrozí zrútenie 
múrov, klenieb a dočasných zaisťovacích 
konštrukcií, ktorých viacnásobná výme-
na a skončená životnosť neumožňuje ďal-
šie opätovné použitie. 

Je teda nanajvýš potrebné neodklad-
ne začať s prácami na hradnom brale, Ro-
mánskom paláci a západných palácoch, 
pretože ich skutočná deštrukcia sa stáva 
takmer nezvratnou. Iba urýchlené zača-

tie sanačných prác môže zabrániť ich ne-
návratnému poškodeniu.   

Celková výška finančných prostried-
kov potrebných na financovanie projek-
tu Sanácia havarijného stavu Spišského 
hradu – románsky palác a západné pa-
láce bude predstavovať 4 820 000 eur. 
Požiadavku na financovanie projektu 
Sanácia havarijného stavu Spišského 
hradu predložilo ministerstvo kultúry 
v Návrhu rozpočtu do roku 2022 v rámci 
návrhu prioritných výdavkových titulov. 
Prostriedky budú na základe schválené-
ho materiálu pridelené realizátorovi pro-
jektu v závislosti od možností rozpočtu 
kapitoly ministerstva kultúry.

Spišský hrad je národnou kultúrnou 
pamiatkou zapísanou v Ústrednom zo-
zname pamiatkového fondu. Od roku 
1993 je vedený aj v Zozname svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO, ako 
súčasť zápisu Levoča, Spišský hrad a 
pamiatky okolia. Je aj súčasťou územia 
európskeho významu Travertíny pri Spiš-
skom Podhradí (NATURA 2000). 

Financie na sanáciu Spišského hradu 

» red

Anketa Kniha Záhoria spoznala vý-
sledky 11. ročníka, ktoré vyhlásila Zá-
horská knižnica v Senici. Víťazom sa 
stala monografia Šaštín-Stráže autora 
Štefana Ovečku. TASR o tom informo-
vala riaditeľka Záhorskej knižnice v 
Senici Silvia Sameková.

Do ankety Kniha Záhoria 2018 bolo 
prihlásených 34 publikácií. „Knihu 
mohol prihlásiť hocikto, či už čitateľ, 
vydavateľ, autor, prípadne obecné ale-
bo mestské úrady. Do ankety boli za-
radené knihy, ktoré boli vydané v roku 
2018 a týkali sa Záhoria tematicky ale-
bo prostredníctvom autora. O víťazovi 
rozhodlo 1221 hlasov,“ uviedla riaditeľ-
ka knižnice.

Víťaznú monografiu Šaštín-Stráže od 
autora Štefana Ovečku podporilo 349 
čitateľov. „Kniha je prirodzeným vyús-
tením celoživotnej záľuby. Viac ako 50 
rokov som zhromažďoval informácie 
a výstrižky o obci, v prvopočiatkoch 
najmä o histórii futbalu a telovýchovy. 
Mal som príležitosť pretaviť celoživotnú 
záľubu do niečoho hmotného, niečoho, 
čo bude mať hodnotu nielen pre mňa, 
ale najmä pre budúce generácie,“ uvie-
dol pre TASR autor víťazného diela.

Druhá priečka patrí knihe Škola vče-
ra a dnes autora Jozefa Baláža z Borské-
ho Sv. Jura, ktorá dostala 287 hlasov. 
„Publikáciu som venoval učiteľom vo 

výslužbe, absolventom a každému, kto 
si chce pripomenúť 100-ročnú históriu 
školy v Borskom Sv. Jure. Obsahuje nie-
len štatistiky a čísla, ale je v nej aj kus 
histórie, udalostí a dejín,“ informoval 
Baláž.

Tretiu priečku získala Terézia Kva-
pilová za knihu Hraničná čiara života. 
Tejto knihe dalo hlas 167 ľudí. „Knihu 
som písala predovšetkým pre mladú 
generáciu. Poznanie a myslenie často 
bolí. Neteší ma, ako dnes bez záujmu 
o kontinuálne poznanie minulosti há-
džu mladí súčasníci staršiu generáciu 
do koša. Často sa na minulosť pozerajú 
čierno-bielo, odsudzujú aj nepoznané 
hodnoty,“ uviedla pre TASR Kvapilová.

Knihou Záhoria sa stala
monografia o meste Šaštín-Stráže

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

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

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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PONÚKAME PRÁCU:

• VODIČ VZV
     800 € + prémie + príplatky + nadčas

• OPERÁTOR VÝROBY
     760 € + prémie + príplatky + mesačný bonus + nadčas

PRIDAJ SA K NÁM DO TÍMU

Továrenská 13, Malacky  •  info: 034 79 68 211

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
BOHATÝ BENEFITOVÝ SYSTÉM
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v k.ú. Holíč, lokalita 
"Padelkové pole" 

(pozemky za sídliskom A.Dubčeka)

KÚPIM POZEMKY

TEL.: 0903 744 390, skalova@ehs.sk. 

Najčítanej
šie

regionálne

noviny

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

skalicko@regionpress.sk
0905 915 033, 0908 979 377

Vtipy 
týždňa

» - Aký výsledok mala vaša 
cesnaková diéta? - Spytuje 
sa lekár pacienta.
- Stratil som 8 kg. A všet-
kých známych.

» Pomýli sa raz lekár pri 
vyplňovaní dotazníku a do 
kolonky „príčina smrti na-
písal svoje meno.
- Aspoň že raz napíše prav-
du - uškrnul sa patológ.

» Miliardár sa sťažuje le-
károvi:
- V poslednej dobe sa mi, 
pán doktor, zhoršuje pamäť.
- Buďte rád, budete mať 
aspoň čistejšie svedomie.

» - Pán doktor, nemôžem piť.
- Dajte sem, ja môžem!

     » redakcia
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Požiadavky: 
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
- práca vhodná aj pre ženy
Ponúkame:
- základná hrubá mesačná mzda 624 EUR
  + pohyblivá zložka mzdy
- po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- možnosť profesného rastu
- nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
   za zvýhodnené ceny
- príjemný kolektív

PRACOVNÍKOV MONTÁŽE
V BICYKLOVEJ A KOLESOVEJ VÝROBE

V prípade záujmu sa môžete informovať priamo
v sídle spoločnosti DEMA Senica a.s., Dlhá 248/43,

905 01 Senica v prevádzke výroba bicyklov. 
tel. 034/6945202, mobil: 0915/780887 do 15:00 h

e-mail: mokosak@dema.sk

Firma Dema Senica a.s. 
prijme do pracovného pomeru

PRÁCA V SENICI
na jednozmennú prevádzku
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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:
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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)

Nie destinácia (turistická), 
ale lokalita, cieľ, stredisko.

Nie byť v pohode, 
ale mať pokoj, mať dobrú náladu.

Slovenčina naša

Nie 
moje meno je, ale volám sa.

Slovenčina naša

0908 979 377

INZERCIA

Vtipy 
týždňa

» - U psychiatra:
- Odkedy si myslíte, že ste 
princ?
- Odkedy nie som žaba.

» Muž príde k lekárovi a 
hovorí:
- Pán doktor, som ženatý 10 
rokov a z toho 9 rokov ma 
žena podvádza. Prečo mi 
ešte nenarástli parohy?
- Ale veď to sa len tak ho-
vorí, v skutočnosti vám pa-
rohy nenarastú.
- Chvalabohu, už som si 
myslel, že mám nedosta-
tok vápnika.

     » redakcia
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Predajňa: Vrchovina 190, Kátov
(pri hlavnej ceste medzi Holíčom a Skalicou)
Tel.: 0908 934 603
Mail: baustory@baustory.sk

Plat: 850 € v hrubom + odmeny za výkon
Nástup: 1. 1. 2020

Hľadáme
predajcu - skladníka
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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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Spoločnosť zaoberajúca sa predajom
a montážou zimných záhrad

HĽADÁME DO SVOJHO TEAMU
ŠIKOVNÉHO MONTÁŽNIKA

tel.: 0949 224 380 • email: info@semagroup.eu

Zaučenie zabezpečíme. Bližšie informácie
o pracovnom mieste na osobnom pohovore.

0908 979 377
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Požiadavky: 
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
- práca vhodná aj pre ženy

Ponúkame:
- základná hrubá mesačná mzda 800 EUR
  + pohyblivá zložka mzdy
- po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- možnosť profesného rastu
- nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
   za zvýhodnené ceny
- príjemný kolektív

KONTROLA KVALITY

V prípade záujmu sa môžete informovať priamo
v sídle spoločnosti DEMA Senica a.s., Dlhá 248/43,

905 01 Senica v prevádzke výroba bicyklov. 
tel. 034/6945202, mobil: 0915/780887 do 15:00 h

e-mail: mokosak@dema.sk

Firma Dema Senica a.s. 
prijme do pracovného pomeru

PRÁCA V SENICI
na jednozmennú prevádzku
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PRIJMEME

predavačku
do predajne v Kútoch

čašníčku
do hostinca v Kútoch,

Kuklove, Čároch
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PRIJMEME

OBSLUHU
do novootvorenej
herne v Kútoch
Mzda: 5 EUR/h
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UČITEĽA
ANGLICKÉHO JAZYKA

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

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

Viac informácií na tel. č.: 0905 256 878

Stredná odborná škola elektrotechnická,
Učňovská 700/6, Gbely

PRIJME DO PRACOVNÉHO POMERU 

s nástupom od 1.2.2020, prípadne od 1.9.2020
Požadované vzdelanie: VŠ II. stupňa, štátna

skúška z anglického jazyka
Mzda: od 1001,- € do 1411,- €

(podľa dĺžky praxe)
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FNsP Skalica, a.s. hľadá
vodiča dopravnej

zdravotnej služby (DZS)

Kontakt:
vedúca DZS, M. Vizváryová

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

ZZM = základná zložka mzdy

Požiadavky na zamestnanca:
výučný list, vek min. 21 rokov, 2-ročná
prax vo vedení motorového vozidla. 
ZZM – 624 € + odmeny, príplatky,
pravidelné preplácanie nadčasov.

Priemerná hrubá mzda predstavuje
1050 €. Termín nástupu dohodou. 
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vedúca predajne plat 760 € / brutto + odmeny z obratu

zástupkyňa vedúcej predajne plat 700€ / brutto 
+ odmeny z obratu

4 predavačky plat 620 € / brutto+ odmeny z obratu 

PRIJMEME DO ZAMESTNANIA
do predajne potravín na sídlisku Lúčky Holíč

s nástupom od 15.11. 2019 na tieto pracovné pozície:

kontaktná osoba Jana Plačková
tel.034 / 6682553, email:  stavoimpex@centrum.sk
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Marian Kočner mal „na povel“ nielen 
sudcov, prokurátorov, či policajtov, ale aj
podpredsedu parlamentu zo Smeru-SD 
Martina Glváča.
Zo svojho postu musí odísť  nedobrovoľne. 
Igor Matovič najprv zverejnil 900 správ, ktoré 
si Glváč vymenil s  Marianom Kočnerom 
v rokoch 2014 až 2016. 

Napriek tomu, že jeho funkcia bola od tohto 
momentu neudržateľná, ešte stále sa snaží 
svoje zvrátené konanie zahmlievať.
Z komunikácie vyplýva, že Glváč klamal, keď 
tvrdil, že s Kočnerom sa naposledy stretol
pred siedmimi rokmi. Podľa mobilnej 
komunikácie sa stretávali pravidelne. Navyše 
je podľa zverejnených správ zrejmé, že Glváč 
zabezpečoval krytie pre mafiánov Kočnera 
a Bašternáka. 
Potvrdilo sa, že podpredseda parlamentu za 
stranu SMER-SD Martin Glváč sa s mafiánmi 

stretával, vybavoval pre nich  rozhodnutia 
kľúčových ľudí v  štátnej správe, dosadzoval 
do orgánov štátnej správy ľudí podľa želania 
Mariána Kočnera a poskytoval im informácie 
z vyšetrovacích spisov. Martin Glváč sa svojim 
konaním vysmial všetkým slušným ľuďom, 
ktorí veria v spravodlivosť.
Táto komunikácia je pohľad do fungovania 
mafie, a je dôkazom, že podpredseda NR SR

Už 10 ROKOV ODVÁŽNE 
bojujeme proti mafii a proti 
skorumpovaným politikom. 
Postupne odhaľujeme 
pravdu a nebojíme sa ju 
povedať nahlas. Môžete 
sa spoľahnúť, že vždy 
zostaneme takí istí a v boji 
za očistu 
Slovenska 
budeme naďalej 
pokračovať.

Martin Glváč bol súčasťou organizovaného 
zločinu. Vedel o  páchaní trestnej činnosti a 
vybavoval jej krytie. Odhalili sme ďalšieho 
poskoka mafie. Okrem zbavenia funkcií a 
odchodu z parlamentu musí byť za svoje 
konanie postavený aj pred súd.

V hnutí OĽANO veríme, že 29. februára 
2020 sa toto mafiánske domino definitívne
rozpadne.

ODHALILI SME POSKOKA MAFIE

Už sa nemôžeme ďalej pozerať na to, ako vlaky 
meškajú a ako v nich všetci strácame čas. Trate 
sa neopravujú, kompetentní sa vyhovárajú 
na nedostatok peňazí a popritom vidíme 
nehorázne kšefty a plytvanie. Po tlaku hnutia 
OĽANO odchádza už druhý šéf Železníc 
Slovenskej republiky Juraj Tkáč.
Ten šetril najmä v údržbe a na zamestnancoch. 
Železničiarom zakázali používať materiál 
zo skladov, nakupovať náradie alebo im 
odmietali prať bielizeň. Stav železníc sa tak 
zhoršoval ešte viac.
Peniaze pritom odtekajú zo železníc cez iné 
diery. Keď na tieto diery ukázali analytici z
ministerstva financií a našli možnosti, ako by 
mohli železnice ušetriť na svojej prevádzke
desiatky miliónov eur, generálny riaditeľ pán 
Tkáč, sa rozhodol audit bojkotovať a navrhol
ho celý hodiť do koša.
Hnutie OĽANO preto vyzvalo ministra 
dopravy, aby voči neschopným manažérom 
vyvodil zodpovednosť.    
Po tlaku nášho tieňového ministra dopravy 
Jána Marosza, prišiel o svoju stoličku, už 
druhý riaditeľ ŽSR. 

Pred rokom sme upozornili 
na nákup zbytočnéhoa
predraženého pozemku 
pri Devínskej Novej Vsi, 
za ktorý zaplatili železnice 
viac ako milión eur. 
Po tomto škandále, ktorý vedenie železníc 
nevedelo odôvodniť, odišiel zo svojej funkcie 
generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy.

Martin Erdössy              Juraj Tkáč 

Kritická situácia na železniciach sa však 
zďaleka nekončí. Ak sa nerozbehne údržba 
tratí a vlakov, železniciam hrozí kolaps, na 
ktorý upozorňuje hnutie OĽANO už dlhší čas. 
Minister dopravy Árpád Érsek musí konať!

Ján Marosz 

Poznáme problémy, ale máme aj riešenia. 
Tie sme podrobne napísali do nášho 
programu SPOĽAHLIVÁ DOPRAVA, ktorý 
nájdete aj na: www.spolahlivadoprava.sk

PO TLAKU OĽANO ODCHÁDZA 
UŽ DRUHÝ ŠÉF ŽELEZNÍC

Vďaka iniciatíve hnutia OĽANO sa podarilo 
presadiť výsluhové dôchodky pre mestských 
a obecných policajtov. Týmto sa im zlepší ich 
preddôchodkový život.
Nárok na dávku osobitného sociálneho 
poistenia dlhodobo presadzoval náš 
poslanec Martin Fecko, no až teraz boli 
koaliční poslanci ochotní uviesť novelu 
zákona do praxe. Tento krok tak nebude mať 
dopad na štátny rozpočet.

Výsluhový dôchodok získa každý policajt, 
ktorý v obecnej polícii odpracoval 25 rokov.
Nárok mu vznikne po dovŕšení 56 rokov 
a  bude platiť až do dovŕšenia jeho 
dôchodkového veku. Jeho výška bude 60% 
priemernej mzdy obecného policajta a  pri 
súčasnom veku odchodu do dôchodku by sa 
mal obecným policajtom vyplácať po dobu 6 
rokov. Obecným policajtom sme tak umožnili 
prežiť dôstojný preddôchodkový vek.

     PORAZME 
 SPOLU 
 MAFIU
  Pre lepší život nás všetkých

POMOHLI SME 
MESTSKÝM A OBECNÝM POLICAJTOM
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