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Potrebujeme nový štát

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Určite to každý muž dobre pozná. Raz 
sa dostane jeho auto do takého stavu, že 
už sa neoplatí investovať do opráv, tre-
ba sa ho zbaviť a zadovážiť si nové, kto-
ré bude zas spoľahlivo niekoľko rokov 
bez väčších investícií a práce slúžiť.

Do podobnej situácie sme sa dostali 
s našim štátom. Je mladý, má iba tridsať 
rokov, ale pokazil sa definitívne. Jeho in-
štitúcie a ich predstavitelia nás zásobujú 
takým prívalom klamstiev, že sa s nimi 
spoločnosť skrátka už nielen nedokáže, 
ale ani nemôže vyrovnať.

Cieľom tejto metódy nie je vydávať lži 
za pravdu, ale uberať zmysel konceptom 
faktov a reality. Podľa správy výskumné-
ho ústavu Rand Corporation môže byť táto 
stratégia vysoko účinná aj bez toho, aby 
šírené nepravdy boli uveriteľné. Uveriteľ-
nosťou sa zaoberá iba malý okruh myslia-
cich občanov, konzumom manipulovanú 
väčšinu nezaujíma.

Slovensko teda treba vybudovať nano-
vo, na nových základoch. Dá sa to jedine 
tak, že zahodíme strach. Že sa zobudíme 
a pošleme túto korupčnú garnitúru na 
smetisko dejín. Žijeme či skôr vegetuje-
me v čase koncepcií, analýz, stratégií. Na 
riešenie každého, desaťročia chronické-
ho problému vyslovujeme nutnosť jeho 
analyzovania, prípravy rozvojových kon-

cepcií a podkladových analýz. Zriaďuje-
me odborné komisie, tie potrebujú svoje 
úrady a tak vzniká množstvo inštitúcií - v 
podstate úplne zbytočných. A míňame na 
ne čoraz viac peňazí. To sa potom krásne 
kradne. Živíme tak rozvetvený štátny apa-
rát plus pijavice na ňom prisaté, už ani 
rozpočet nestačí. A eurofondy, tie, ktoré 
stihneme čerpať, rozkradneme.

Problémy sú roky pomenované, jas-
né, ich riešenie je známe. Nedávno sa ich 
dotkol aj samotný predseda vlády. V na-
šom ústavnom systéme nemá čo rozhodo-
vať nejaká koaličná rada straníkov. Záko-
ny navrhuje vláda a schvaľuje parlament. 
Povedal okrem iného. Kým nezrušíme aj v 
praxi už dávno papierovo zrušený článok 
číslo štyri socialistickej ústavy o vedúcej 
úlohe strany v štáte, dovtedy tu budeme 
mať socializmus. A dovtedy budeme kŕ-
miť strany, straníkov a najrôznejšie poli-
tické grémiá, riadené z úzadia 
ranokapitalistickou oligar-
chiou. November 2019 je 
príležitosťou, ako sa zbaviť 
parazitov na výsledkoch 
ťažkej driny občanov. 
Tento štát nie je pre 
občanov, potrebuje-
me „fungl“ nový.

Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

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

ZADNÚ
STRANU
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www.plechovegarazesk.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
PLECHY, voliery pre psov
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Likvidačný VÝPREDAJ

Príďte sa pozrieť!
Darčeky FLY

Nám. Osloboditeľov 18A
Senica

(Dom služieb, 1. poschodie) 

ZĽAVY
až90%

50%
30%
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KLIMATIZÁCIE
REKUPERÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

0905 963 819
ZA VÝHODNÉ CENY
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POKRÝVAČSKÉ
A KLAMPIARSKE

PRÁCE
0949 043 488
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0903 326 899 Gbely

OSTRENIE
• rôznych nástrojov 
• kotúčových píl 
• hoblovacích nožov a fréz 
• nožov do drtičiek a iné...
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VÝROBA
A PREDAJ

0918 645 802
0907 784 324

PALIVOVÉHO
DREVA

41
-0

02
1OD 1.10. SME PRESŤAHOVANÍ NA 

ul. pplk. Pljušťa 1, Skalica (autobus. stanica)
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PREDÁM PROFESIONÁLNE
ZALOŽENÝ SLIVKOVÝ,

HRUŠKOVÝ, JABLKOVÝ KVAS
Info na t. č. 0903 226 790
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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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65000 € za 90,40 € mesačne

VOLAJTE: 0915 646 327

POŽIČIAME VÁM



SE19-45 strana - 2

BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
2

41
-0

02
5

Realitná kancelária
RE/MAX Good Choice vám ponúka

Maklér ponuky: Mgr. Nela Havelová
0905 443 776 / nela.havelova@re-max.sk

Šaštín - Stráže • Rodinný dom, 150 m2

67 000,- €  
Maklér ponuky: Dominika Mikuličová

0902 061 439 / dominika.mikulicova@re-max.sk

Koválov • Rodinný dom, 314 m2

94 000,- € 
Maklér ponuky: Mgr. Nela Havelová

0905 443 776 / nela.havelova@re-max.sk

Holíč • 4 izbový byt, 78 m2

78 500,- € 

Maklér ponuky: Bc. Eva Ölvecká
0908 710 962 / eva.olvecka@re-max.sk

Senica • 3 izbový byt, 70 m2

75 000,- € 
Maklér ponuky: Eduard Martinčič

0903 778 810 / eduard.martincic@re-max.sk

Skalica • Vinohrad 4021 m2 s vinohrad.
domom, 198 m2 • 125 000,- €  

Maklér ponuky: Bc. Eva Ölvecká
0908 710 962 / eva.olvecka@re-max.sk

Osuské • Chata, 39 m2

39 000,- € 

Maklér ponuky: Dušan Kubina
0903 232 487 / dusan.kubnina@re-max.sk

Moravský sv. Ján • Rodinný dom, 150 m2

159 000,- € 
Maklér ponuky: Dušan Kubina

0903 232 487 / dusan.kubnina@re-max.sk

Holíč • Rodinný dom, 159 m2

159 000,- €
Maklér ponuky: Mgr. Nela Havelová

0905 443 776 / nela.havelova@re-max.sk

Skalica • Pozemok, 3674 m2

55 000,- € 

Maklér ponuky: Stanislav Pekar
0910 504 477 / stanislav.pekar@re-max.sk

Skalica • Pozemok, 2024 m2

70 840,- €

Nikto nepredáva viac realít ako RE/MAX
Ak zvažujete predaj svojej nehnuteľnosti, radi Vám

pomôžeme, stačí nám zavolať

SKALICA
Potočná 295/112

SENICA
Sadová 2

0904 884 488
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JUDr. Miroslav Michalička, konkurzný správca úpadcu First Montana
Technology, s.r.o., Naftárska 986, 908 45 Gbely , IČO: 45 912 271 

vyhlasuje IV. kolo verejného ponukového konania na speňaženie hnuteľných
vecí úpadcu zapísaných v súpise všeobecnej podstaty ako súpisové zložky

č. 54 a č. 55 zverejnené v OV č. 89/2016 dňa 10.05.2016 a ako súpisová zložka
č. 58 zverejnené v OV č. 196/2017 dňa 13.10.2017, konkrétne:

54. -  dvojnosníkový elektrický mostový žeriav bez žeriavovej dráhy (iba mobilné
žeriavové teleso), nosnosť žeriava 12500 kg, rozpätie 24 m, výrobca Vihorlat 

Snina, v užívaní od 1988, prerobený na bezdrôtové diaľkové ovládanie v r. 2011,

55. -  dvojnosníkový elektrický mostový žeriav bez žeriavovej dráhy (iba mobilné 
žeriavové teleso), nosnosť žeriava 32000 kg, rozpätie 24 m, výrobca Vihorlat

Snina,  v užívaní od 1988, prerobený na bezdrôtové diaľkové ovládanie v r. 2011,

58. -  Odorizačné zariadenie zemného plynu GASODOR-GB, Výrobné číslo: 548,
rok výroby: 1999.

Pre viac informácii sa obráťte na správcu písomne na adresu kancelárie 
Halenárska 18, 917 01 Trnava, emailom spravca@michalicka.sk, 

alebo telefonicky 033/3702 120.
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hypotéky, bezúčelové pôžičky,
re�nancovanie úverov, zníženie
splátok, peniaze naviac,
kúpa, výstavba, rekonštrukcia

život, úraz, auto,
nehnuteľnosť, domácnosť a iné
stavebné, investície,
dôchodok

kúpa, predaj, prenájom

ÚVERY

POISTENIE
Produkty z rôznych bánk a poisťovní

SPORENIE

FIREMS s.r.o. , Potočná 52, Skalica
Miroslav Štvrtecký, tel.: 0903 716 701

REALITY

ÚROK
od 0,79% p.a.

Chcete menšie platby? Bezplatná konzultácia
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KĽÚČOVÁ SLUŽBA
VLOŽKY, ZÁMKY

ZRKADLÁ NA MIERU
RÁMOVANIE OBRAZOV

KONOPNÉ MASTI 

Mazúrová 9, Skalica
(oproti Grafobalu)
Tel.: 0918 586 322
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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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Elektrobicykle • Cyklodoplnky 
Náhradné diely • Predaj na splátky 

PrEdaj a sErvis biCyklov

+421 907 499 218
cyklobeef@gmail.com
Potočná 175/73, Skalica

41
-0

04
0

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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PALUBOVKA

0918 560 947
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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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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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
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KM    16.370 Komárňansko
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tn   59.430 trenčiansko+DCA+IL
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zM    18.990 zlatomoravsko
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za    52.120 Žilinsko+BY
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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

Právna úprava oddlženia fyzických 
osôb konkurzom je pomerne nová, 
bola zavedená v roku 2017, a je taktiež 
nepresne označovaná aj ako osobný 
bankrot. 

Ide o právnu úpravu, ktorá sa týka fy-
zických osôb. Primárnym účelom oddl-
ženia je umožniť širokému okruhu zadl-
žených fyzických osôb zbaviť sa svojich 
dlhov rýchlym a efektívnym spôsobom, 
a to vo forme oddlženia konkurzom ale-
bo splátkovým kalendárom. Procesno-
právny inštitút oddlženia teda predsta-
vuje možnosť, prostredníctvom ktorého 
sa fyzické osoby – dlžníci môžu legál-
nym spôsobom zbaviť svojich dlhov. Me-
dzi jednotlivými formami oddlženia 
nachádzame určité rozdiely, pričom 
základným rozdielom je vzťah dlžníka 
k svojmu majetku. V prípade oddlženia 
konkurzom príde dlžník o celý svoj ma-
jetok a v prípade splátkového kalendára 
je dlžníkovi umožnené ponechať si ma-
jetok, ak bude schopný aspoň čiastočne 
uspokojiť pohľadávky svojich veriteľov 
podľa súdom určeného splátkového ka-
lendára. Na to, aby sa dlžník mohol do-
máhať oddlženia musí spĺňať niekoľko 
zákonom stanovených podmienok. 

Dlžník musí byť fyzickou osobou 
(pričom sa nerozlišuje, či ide o fyzickú 
osobu podnikateľa alebo nepodnikate-
ľa), musí preukázať platobnú neschop-
nosť a že sa voči nemu vedie exekučné 
alebo obdobné vykonávacie konanie. 
Dlžník musí mať aj poctivý zámer, a 

preto z jeho správania musí byť zrejmé, 
že mal úprimnú snahu riešiť svoj dlh 
v  medziach svojich možností a schop-
ností. Prekážkou na podanie návrhu na 
vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na 
určenie splátkového kalendára je výkon 
trestu odňatia slobody. Významnú úlo-
hu v  prípade oddlženia fyzickej osoby 
zastáva Centrum právnej pomoci. Od 
roku 2017 je rozšírená pôsobnosť Centra 
právnej pomoci v oblasti poskytovania 
právnej pomoci verejnosti. Zákonodar-
ca stanovil, že táto inštitúcia alebo ad-
vokát ňou určený je jediným subjektom 
oprávneným, a za splnenia zákonných 
podmienok aj povinným zastupovať 
dlžníka pri podaní návrhu na vyhláse-
nie konkurzu alebo pri podaní návrhu 
na určenie splátkového kalendára, a to 
až do momentu kým súd uznesením 
neustanoví správcu konkurznej pod-
staty. Určitú ochrana pred zneužívaním 
právneho inštitútu oddlženia predsta-
vuje ustanovenie Zákona o  konkurze 
a reštrukturalizácii v zmysle ktorého sa 
môže dlžník opätovne domáhať oddlže-
nia najskôr po uplynutí desiatich rokov 
od vyhlásenia konkurzu alebo od urče-
nia splátkového kalendára.  

Konkurz v prípade fyzickej osoby

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Záhorácka 15B (oproti AFK), Malacky
Hurbanova 485 (hl. svetelná križovatka), Senica

MUTIFOKÁLNE
OKULIARE

OČNÁ OPTIKA

www.oftalens.sk

jedny okuliare
na všetky vzdialenosti

Bližšie info v optikách

PÁR ZDARMA
1+1

Garancia vysokej kvality
Garancia spokojnosti

zákazníka
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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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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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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

63
-0

00
5

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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• 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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Stredná odborná škola elektrotechnická
Učňovská 700/6, 908 45 Gbely

www.sosegbely.edupage.sk • sougbely@zupa-tt.sk • 034/6621229

otvára v školskom roku 2020/2021 pre chlapcov a dievčatá:

ŠTUDIJNÉ
ODBORY:

• 2679K Mechanik – mechatronik
• 2697K Mechanik – elektrotechnik
• 2682K Mechanik počítačových sietí

UČEBNÉ
ODBORY:

• 3152H Krajčír
• 3661H Murár
• 2683H Elektromechanik

Počas štúdia žiakom ponúkame:
• Vykonávanie praktického vyučovania priamo v renomovaných firmách
• Odmeny za prácu na praktickom vyučovaní
• Po celej škole free WIFI sieť
• Možnosť získania zváračského a vodičského preukazu priamo v škole
• Možnosť ubytovania v školskom internáte
• Získanie lukratívneho zamestnania po ukončení štúdia
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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

PRÁCA PRE KAŽDÉHO
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
PRACOVNÉ PONUKY V ČR. MUŽI - ŽENY - PÁRY. Mzda od 850 do 1300 EUR

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 175, JAWA 250, 
350, PIONIER, STADION, 
MUSTANG, SIMSON. Kú-
pim tieto motorky.Tel. 
0915215406

R03_BYTY_PREDAJ

R04_BYTY_PRENAJOM
» Vezmem do dlhodobého 
prenájmu 1-izb. byt ale-
bo garzónku v Skalici.Tel. 
0903367969 
» Prenajmem v rod. 
dome 1-izbový byt zaria-
dený lacno a ihneď.Tel. 
0944183724 
» Nabízime dlhodobý pre-
nájem 3+1v Skalici. Bližšie 
info na.Tel. 0948849852

R05_DOMY_PREDAJ
» Predám novostavbu 
samostatne stojaceho ro-
dinného domu na pozem-
ku o výmere 584 m2. Je v 
Holíči v novovybudovanej 
lokalite A. Dubčeka. Dom 
je skolaudovaný v roku 
2014. Má rozlohu zasta-
vanej plochy 194 m2 a 143 
m2 úžitkovej plochy. Dom 
je úplne dokončený ako z 
interiéru, tak z exteriéru. 
Dom je možné si pozrieť aj 
na portále nehnutelnosti.
sk. Cena 210.000 €.Tel. 
0903342475

Občianska
riadková
inzercia

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

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

0907 211 797
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0903 570 321

SPRACOVANIE
PÚ, JÚ

A MZDOVEJ 
EVIDENCIE
PRE FIRMY AJ

ŽIVNOSTNÍKOV
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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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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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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

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   
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Holíč, Bratislavská ul., tel. 0915 253 570
(býv. roľnícke družstvo - sídlia tu firmy Píla, Kovošrot, 
Pneuservis - na konci Holíča vľavo, smer Kopčany)
pon - pia 8:30 - 16:00 h, so 8:00 - 12:00 h

• KONZUMNÉ ZEMIAKY ODRODA AGRIA
    cena: 1 kg / 0,60 €
    cena za balenie: 25 kg / 15 €
• CIBUĽA KONZUMNÁ
    cena: 1 kg / 0,60 €
    cena za balenie: 10 kg / 6 €
• MAK KONZUMNÝ 1 kg / 5 €
• PŠENICA KŔMNA 1 q / 20 €
• JAČMEŇ KŔMNY 1 q / 20 €
• PROSO ŽLTÉ 1 q / 50 €
• SLNEČNICA ČIERNA 40 kg / 20 €
• SLNEČNICA ČIERNA 10 kg / 6 €
• SLNEČNICA PÁSIKAVÁ 40 kg / 24 €
• SLNEČNICA PÁSIKAVÁ 10 kg / 6 €
• KŔMNE ZMESKY PRE SLIEPKY
   A KRÁLIKOV V 10–25 KG BALENÍ
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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.bomont.sk

0905 478 303
Vally 9, Skalica

správny pomer kvality a ceny od roku 1998

Imitácie dreva v nástreku
 

GARÁŽOVÉ BRÁNY   A

- koniec zlúpaným fóliám
 

VJAZDOVÁ TECHNIKA
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od
3,30 €/m2

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

VÝPREDAJ
SKLADOVÝCH
ZÁSOB

OBKLADY
DLAŽBA od 3 €/m2

MIREX Holíč
0910 933 663, 034 668 3064

www.mirex.sk
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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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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700

0905 915 033

INZERCIA
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R06_POZEMKY_PREDAJ

R07_REALITY_INE
» Dám garáž do prenájmu 
na Športovej ulici , voľná 
ihneď.Tel. 0908122969 
» Predám udržiavaný 
vinohrad v Gbeloch,.Tel. 
0949690229

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

R09_DOMACNOST
» Darujem skriňu za od-
voz.Tel. 0948461299 
» Predám lacno gauč.Tel. 
0915980639

R10_ZAHRADA A ZVERINEC
» Predám včelí med.Tel. 
0918572745 
» Predám kvas.Tel. 
0915154320 
» Predám jačmeň 16€/ 
100kg, Mokrý Háj.Tel. 
0907480703

R11_HOBBY A SPOTR
» Po starenke z povaly 
kúpim staré sukne, vl-
ňáky, zástery, čepce a 
rukávce, konopné plátno, 
plachty aj vyšívané a po 
starečkovi starú aj rozbi-
tú motorku do 500 .Tel. 
0904582551 
» Kúpim ľudové kroje.Tel. 
0902708047 
» Kúpim staré mince, ban-
kovky, odznaky, hodinky.
Tel. 0903753758

R12_DETOM

R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám stoly a stoličky.
Tel. 0905254090 
» Predám používaný pro-
pán-butánový dvojhorák 
a štvorhorák. Tieto horáky 

Občianska
riadková
inzercia

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

16
-0

00
1

SEPTEMBER
– OKTÓBER

ZĽAVY AŽ DO

-35%
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• kompletné rekonštrukcie
   domov a bytov
• sadrokartonárske práce
• zatepľovacie práce
• ploty, zámková dlažba

Murárske práce
0904 259 971

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

Vtipy 
týždňa

» Lenin mal pravdu, socia-
lizmus sa ukázal ako éra 
elektriny: 
Do práce sa chodí s odpo-
rom, na plat sa čaká s na-
pätím a vedenia sa nemô-
žeš dotknúť!

» Pýta sa malý syn otca:
- Ocko, čo to bol ten komu-
nizmus?
 - No, to v Rusku v Lenin-
grade, vlastne to bol Pet-
rohrad, bojovali v októbri, 
vlastne to bol november, 
mužíci, ktorých viedol ne-
jaký Lenin, vlastne sa volal 
Ulianov...
- To je teda pekný chaos, - 
preruší chlapec otca.
 - No a presne to je ten ko-
munizmus! - zvolá otec.

» V totalitnom Českoslo-
vensku vykopú vedci dve 
kostry a domnievajú sa, že 
sú to Cyril a Metod. Ale ne-
vedia, ktorý je ktorý.
Pošlú obe kostry do Soju-
zu k špecialistom. O me-
siac prídu vzorky naspäť v 
dvoch malých škatuliach, 
obe kostry sú úplne roz-
bité.
V jednej škatuli je malá 
ceduľka: „To je Cyril, priznal 
sa.“

» - Súdruh Stalin, čo hovo-
ríte na vtipy o vás?
 - Nič nehovorím, ja ich 
zbieram.
 - A koľko ich už máte?
 - Asi dva gulagy.

» 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.
     » redakcia
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ŠTRKY / PIESKY / KAMENIVO
s dopravou
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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
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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. 
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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%

0905 915 033

INZERCIA

0908 979 377
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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 €



SE19-45 strana - 10

ŠKOLA / POLITICKÁ INZERCIA, BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
10

sú veľmi odolné, vyvinu-
té pre náročnú činnosť, 
vhodné pre profesionálov 
k pokrývačským prácam. 
K výbave patrí poistný tla-
kový ventil s manomet-
rom, k rukoväti sa dá pri-
pojiť predlžovacia trubica 
dlhá 1m. Cena 200 €.Tel. 
0907238841 
» Predám štvorkolový 
malotraktor s motorom 
Honda, cena 600€, do-
hoda možná, predám 
štvorkolový malotraktor 
s motorom Tera Vari cena 
550€, dohoda možná.Tel. 
0944295367

R14_ROZNE_INE
» Kúpim konskú hrabač-
ku v dobrom stave.Tel. 
0908447091 
» Kúpim 2 ks kovových 
alebo plastových paliet 
pod 1000 L nádrž (100 x 
120).Tel. 0944546934

R15_HLADAM PRACU

R16_ZOZNAMKA
» 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.
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Mafi áni nemôžu 
okrádať poctivo pra-
cujúcich ľudí

Zo správ štátnych 
predstaviteľov s Mariánom Kočnerom 
sa dozvedáme podrobnosti o ľuďoch, 
ktorí nás okrádajú o spoločné peniaze 
a rozvracajú základy štátu. S poku-
tami či priestupkami bežných ľudí si 
úrady väčšinou rýchlo poradia, aj za 
najmenšie omeškanie s platbou už 
exekútor klope ľuďom na dvere. Ale 
k vysokopostaveným funkcionárom 
štátne orgány pristupujú len veľmi 
neochotne. Doteraz nikto nevedel 
účinne odobrať majetok, ktorý nele-
gálnou činnosťou nadobudli. Zákon 
o preukazovaní majetku Roberta 
Fica je bezzubý, za desať rokov niko-
ho nepostihol, ani jedno euro nebolo 
zhabané. Po vzore iných krajín preto 
presadíme nový zákon. Nelegálny 
majetok nadobudnutý trestnou čin-
nosťou daňový úrad zdaní sadzbou až 
do výšky 100 % jeho hodnoty. Mafi áni 
nemôžu okrádať pracujúcu väčšinu. 
S gaunermi, ktorí nadobudli majetok 
korupciou treba už raz a navždy spra-
viť poriadok.

Ľudia musia za svoje dane do-
stať špičkové služby  

Vidíme, že peniaze, ktoré zo štá-
tu vysáva korupcia a zle fungujúce 
štátne inštitúcie, chýbajú v školstve, 
či v nemocniciach. Zdravotníctvo 
zaostáva, zbytočne nám zomierajú 

ľudia a mnohé nemocnice sú v bied-
nom stave. Našim cieľom je, aby boli 
naše nemocnice minimálne v regió-
ne strednej Európy považované za 
špičku, aby sme mali to najlepšie, čo 
sa dá dosiahnuť. Okrem efektívneho 
riadenia nemocníc musíme urobiť 
poriadok aj s ich fi nancovaním. Nie 
je predsa možné, aby mali súkromné 
zdravotné poisťovne obrovské zisky, 
ale ich pacienti s onkologickým ocho-
rením čakali celé týždne na mag-
netickú rezonanciu. Keď poisťovňa 
nezabezpečí kvalitnú zdravotnú sta-
rostlivosť, musí niesť za to aj fi nančnú 
zodpovednosť.

Strana Za ľudí ponúka dobrý 
plán a kvalitný tím odborníkov

Slovensko sa neposunie k lepšiemu 
samé od seba. Navrhnuté riešenia sa 
dajú uskutočniť len v dobre fungujú-
cej vláde, ktorej členovia nebudú vy-
volávať škriepky a viesť prázdne reči, 
ale budú tvrdo pracovať. My ponúka-
me prepracovaný program a kvalit-
ný tím odborníkov. 
Verím, že sa nám 
podarí priniesť 
na Slovensko 
pozitívnu zme-
nu, po ktorej 
Slováci tak tú-
žia.

Chceme úspešné a spravodlivé Slovensko

Veronika Remišová, 
strana Za ľudí

03
-0

01
71

 O
bj

ed
ná

va
te

ľ: 
S

lo
bo

da
 a

 S
ol

id
ar

ita
 (S

aS
) s

.r.
o.

, P
rie

m
ys

el
ná

 8
, 8

21
09

 B
ra

tis
la

va
, I

Č
O

42
13

93
33

  V
yd

áv
at

eľ
: R

E
G

IO
N

P
R

E
S

S
,  

s.
r.o

. Š
tu

de
nt

sk
á 

2,
 9

17
 0

1 
Tr

na
va

, I
Č

O
: 3

62
52

41
7

Politické strany na Slovensku sa predbieha-
jú, čoho dajú občanom viac. Strana Sloboda 
a Solidarita má ako jediná vo svojom programe 
jasno a vie aj to, čoho vám dá MENEJ. My v SaS 
si myslíme, že štát sa príliš montuje do života 
ľudí, príliš im diktuje, ako majú žiť. A preto ho-
voríme – menej štátu, a to znamená nižšie dane. 

Menej štátu znamená:  
- menej regulácií ✔
- menej formulárov ✔
- menej povolení ✔
- menej poplatkov ✔
- menej kontrol ✔
- menej pokút ✔ 
- menej korupcie ✔
- menej úradov ✔
- menej byrokracie ✔
- menej buzerácie! ✔

Toto všetko, keď bude, budeme mať nižšie dane. 
A my v SaS vravíme, že menej daní znamená 
viac vašej osobnej slobody. Preto, 
lebo vy budete rozhodovať o tom,         
čo budete robiť s peniazmi, ktoré 
ste si vy zarobili. Chceme, aby sa 
na Slovensku oplatilo pracovať, 
podnikať a žiť.

Chceme menej štátu a nižšie dane

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Do podnikateľského prostredia vstúpil ako 
študent bilingválneho talianskeho gymnázia. 
Čoskoro však zistil, že hlavný problém podnika-
teľov je administratívna a byrokratická záťaž.

Jakub Zápala vyštudoval prvý stupeň na fa-
kulte managementu Univerzity Komenského v 
Bratislave. Podnikať začal v roku 2013. Patrí do 
skupiny malých podnikateľov, no denne sa stre-
táva s rovnakými problémami ako veľké spoloč-
nosti. „Zmeny v zákonoch, porozumenie zákaz-
níka a pochopenie potrieb zamestnanca musíme 
riešiť dennodenne. Pomerne často sa stretávam 
s názorom, že sa na Slovensku ťažko žije, všetko 
je drahé, platy sú nízke. Ľuďom vysvetľujem, že 
naše zákony majú vysoké nároky na drobných 
podnikateľov, a teda všetky tieto záťaže sa pre-
mietnu v konečnej cene tovaru. Zákazník nepria-
mo „zaplatí“ aj príplatok za nákup cez víkend či 
rekreačné poukazy. Zamestnanec, 
ktorý zarobí 500€ svojho zamest-
návateľa v skutočnosti stojí viac 
ako 840€,“ hovorí Jakub Zápala, 
ktorý sa snaží pochopiť svojich 
zamestnancov aj zákazníkov. 
Dostať 840€ alebo 500€ je veľký 
rozdiel. SaS však má riešenia, ako 
takéto rozdiely eliminovať.

Lepšie podnikateľské prostredie = 
spokojní zamestnanci = spokojní 
zákazníci

Jakub Zápala
podnikateľ, člen Mladých 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.

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Viera je intímnou vecou a dobro-
voľnou voľbou človeka. Vieru majú 
i ľudia, ktorí nechodia pravidelne 
do kostola či nevedú dogmatický 
život. V dnešnom prepojenom svete 
poznáme veľa náboženstiev, ku kto-
rým sa možno uchýliť. To, čo si člo-
vek vyberie, závisí od jeho povahy, 
rodiny, kultúry, regiónu a pod. 

Napriek tomu, že sa náš štát neviaže 
na nijaké náboženstvo, máme v ško-
lách povinne voliteľnú náboženskú 
výchovu v alternácii s etickou výcho-
vou od 1. ročníka. Slovo „povinne“ 
neznie dobre v spojení s vierou v Boha. 
Napriek rôznym vieram dominuje vyu-
čovanie kresťanstva, keďže na iné ná-
boženstvá sa nenazbiera toľko žiakov, 
aby sa mohlo zaradiť do vyučovania. 
Etická výchova by mala byť súčasťou 
učebného plánu každého žiaka, keďže 
má úplne iný obsah a učí dôležité etické 
(nenáboženské) témy. 

Náboženstvo nepatrí do škôl. Je 
veľa možností, ako deti dobrovoľne 
viesť k viere: krúžky, fary, cirkevné 
školstvo. Obávam sa však, že mono-
pol jednej z cirkví požehnaný štátom 
je neprekonateľný. Potom sa nemô-
žeme čudovať, že štátom schválená 
učebnica píše o tom, že interrupcia, 
eutanázia, umelé oplodnenie patria do 
kultúry smrti. Cynicky, bezohľadne, 
netolerantne! Bez  ohľadu na to, že za 
všetkými javmi tejto „kultúry smrti“ 
sa skrývajú ľudské osudy, ktoré sa ne-

raz utiekajú k uvedeným zásahom do 
života. Smrťou je podľa učebnice pre 
tínedžerov aj antikoncepcia. V čase 
znižovania veku sexuálnych aktivít. 
Presvedčíme  mladých, aby sa stýkali 
po svadbe a každým stykom plodili 
deti? Dnes, keď sa svet obáva preľud-
nenia? Sme teda v situácii povinného 
náboženstva, na ktoré je schválená 
učebnica s klamstvami či tmárstvom 
skresľujúca a neriešiaca vážne prob-
lémy ľudstva za cenu neobjektívneho 
presadenia viery.

Nespojiteľná je aj politika a viera. 
Jednak je politika neraz taká nečest-
ná, egoistická a neľudská, že odporuje 
akejkoľvej viere, jednak práve politika 
presadzuje veci, ktoré často nevychá-
dzajú z Písma, ale z osobných postojov 
politikov a fanatickej časti ich voličov. 
To často zachádza až do odmietania 
práv pre menšiny, pre ľudí s neliečiteľ-
nou a bolestivou chorobou či pre páry, 
ktoré nemôžu prirodzene počať vytúže-
né dieťa. Takéto bránenie, ba nenávisť 
je ďaleko od lásky k blížnemu. Avšak, 
veľmi dobre sa to prezentuje v rám-
ci volebnej kampane, kde ide o moc. 
Vytláčajú sa tým však hodnoty, ktoré 
náboženstvo ľuďom dáva. A vytvárajú 
sa tak nepriatelia náboženstva, ktorí 
odmietajú rigiditu, spiatočníctvo a ne-
toleranciu. Takáto polarita medzi ľuď-
mi isto nie je cieľom kresťanskej viery.

Viera, škola, politika

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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Ako bude vyzerať Európa a svet o ďalších tridsať rokov?

Ak sa za 30 rokov zmenilo tak veľa, ako budú 
vyzerať Slovensko, Európa a svet v roku 2049?
Odpoveď nie je príjemná. Nikdy od revolučného 
roku 1989 nečelila Európa toľkým výzvam, ako 
dnes. Na susednej Ukrajine je už šiesty rok vojna, 
ktorá si vypýtala 13 tisíc obetí. Ďalší dvaja susedia, 
Maďarsko a Poľsko, sa odkláňajú od demokracie. 
Európska únia síce ustála aj migračnú krízu 
aj krízu eurozóny, ale protieurópske nálady 
bublú pod povrchom. Rusko aj Čína sa snažia 
podkopať jednotu členov Únie a Severoatlantickej 
aliancie a oslabiť obe inštitúcie. Spojené štáty 
kedysi pomáhali zakladať EÚ, dnes ju Donald 
Trump otvorene sabotuje. Po desiatkach rokoch 
rozširovania zóny voľného obchodu sa trhy 
veľkých štátov začali zatvárať.
 

■   Dosiahli sme veľa
Pre Slovensko sú to všetko zlé správy. Situácia 

v Európe po roku 1989 nám veľmi vyhovovala. 
Vďaka EÚ v Európe jasne platí, že väčšie štáty 
musia rešpektovať zvrchovanosť a názory 
menších, vrátane nás. Vďaka NATO sa územiu 
jeho členov už sedem dekád vyhýba konfl ikt. 
Slovensku tiež nahráva, že vieme obchodovať 
s celým svetom, vytvoriť tak pracovné miesta 
a zdvihnúť životnú úroveň ľudí u nás. A tisíce 
Slovákov dnes môžu slobodne cestovať, študovať, 
pracovať či podnikať v Európe a vo svete.

■   Spolupráca, nie rozkol
Odpoveď na to, ako bude vyzerať Európa v 

roku 2049 sčasti záleží na tom, či sa slovenská 
európska a zahraničná politika zmobilizuje, a či 
sa aj našim politikom, odborníkom a diplomatom 
podarí udržať duch spolupráce a kompromisu vo 
svete. Tú alternatívu – súperenie a konfrontáciu 
– sme už v minulom storočí zažili a žiaden 
rozumný človek si nepraje reprízu. Čo vieme teda 
v najbližšej budúcnosti urobiť? 

■   Spolupráca s Bruselom
V prvom rade musíme ísť sami príkladom. 

Ak budeme zneužívať krízy ako tú migračnú na 
získavanie vnútropolitických bodov búšením do 
„Bruselu“, tak nás nikto v EÚ či Aliancii nebude 
brať vážne. V druhom rade to chce chrániť stabilitu 
a prosperitu Európy tým, že pomôžeme posilniť 
inštitúcie, ktoré na súčasné pravidlá hry dozerajú. 
Treba prispieť vlastnou energiou a nápadmi 
k dokončeniu reformy bankového systému či 
migračnej politiky v EÚ, aby Únia lepšie predišla 
budúcim krízam. Je aj na Slovensku, aby poradilo, 

ako spoločný trh EÚ rozšíriť na služby či digitálnu 
ekonomiku, nech členské štáty spoločne rastú a 
bohatnú. A ako zastaviť globálne otepľovanie, aby 
sme si v tom zhone po prosperite nezničili životné 
prostredie.

■   Niet malých a veľkých
Tu neplatí to občasné slovenské, že sme príliš 

malí na to, aby sme niečo za hranicami ovplyvnili. 
Aj tie menšie krajiny – a často sú to práve menšie 
krajiny – vedia vyriešiť problém či sprostredkovať 
dohodu lepšie ako veľké, lebo sa na ich nápady 
svet pozerá menej podozrievavo. A dobré idey sa 
rodia v krajinách bez ohľadu na počet obyvateľov; 
veľké krajiny nemajú monopol na múdrosť. 
Slovensko má aj talentovaných ľudí, aj relatívne 
dobrú reputáciu v Európe a vo svete, len to chce 
mať v zahraničnej politike jasno a zhodu medzi 
čelnými predstaviteľmi štátu. A práve tá nám dnes 
chýba ako soľ.

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 5NOVEMBER  89 

Treba chrániť stabilitu a prosperitu 
Európy tým, že pomôžeme posilniť 

inštitúcie, ktoré na súčasné pravidlá 
hry dozerajú.

Nielen v ľudskom živote, ale aj živote krajiny sú tri desaťročia veľmi dlhé obdobie. Od roku 1989 sme stihli odísť zo spoločného štátu 
s Čechmi a vstúpiť do EÚ a NATO. V Európe pred troma dekádami neexistovala ani spoločná mena v EÚ, ani voľný pohyb bez hraníc.
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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
Ponúkame spoluprácu klampiarom za výhodných podmienok
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Svetový deň diabetu ( 14. novem-
ber) sa pripomína od roku 1991 a je 
podporovaný Medzinárodnou dia-
betologickou federáciou, Svetovou 
zdravotníckou organizáciou  a OSN. 
V tento deň roku 1891 sa narodil 
kanadský fyziológ Frederick Grant 
Banting, ktorý spolu s Charlesom 
Bestom v roku 1921 vynašli inzulín. 

Diabetes mellitus, alebo po sloven-
sky cukrovka, je chronické metabolic-
ké ochorenie, ktorého základnou črtou 
je zvýšená hladina cukru v krvi – hy-
perglykémia. Spôsobuje je porucha 
tvorby a  uvoľňovania hormónu pod-
žalúdkovej žľazy – inzulínu, prípadne 
jeho nedostatočným využitím v  tka-
nivách. Ide o  nevyliečiteľnú chorobu, 
ktorá v  prípade neskorého rozpozna-
nia alebo nesprávnej liečby prináša 
svojmu nositeľovi mnohé komplikácie 
s  následnou možnou invalidizáciou 
alebo dokonca môže viesť k  predčas-
ným úmrtiam. Manifestácia cukrovky 
(hlavne 2. typu) skracuje život choré-
ho až o  15 rokov. Príčinou úmrtia sú 
hlavne ochorenia srdcovo-cievneho 
systému. 

Prvá známa zmienka o  cukrovke 
sa nachádza už na staroegyptskom pa-
pyruse z roku 1550 pred našim letopoč-
tom, kde je popisovaná ako ochorenie 
sprevádzané zvýšeným močením, kde 
sa „mäso a  kosti strácajú do moča“. 
Chorí zomierali v  bezvedomí, často 

extrémne vychudnutí. V  okolí sa šíril 
zvláštny zápach. 

Názov diabetes bol po prvýkrát 
použitý až v 2. storočí po Kristovi. Po-
chádza z gréčtiny a je zložený z dvoch 
slov: dia – cez a  baino, čo znamená 
idem. Spojením vzniká názov prietok, 
alebo aj v  slovenčine ľudovo použí-
vaná úplavica. Až o  15 storočí neskôr 
– v  roku 1674 anglický lekár Thomas 
Willis moč chorých ochutnal a  zistil, 
že je sladký – akoby nasýtený cukrom 
a medom. Na základe tohto poznatku 
W. Cullen v roku 1787 pridal prívlastok 
mellitus, ktorý má pôvod opätovne 
v  gréčtine a  pochádza zo slova meli, 
čo znamená med. Tak vznikol v 18. sto-
ročí názov, ktorý sa používa dodnes – 
diabetes mellitus, teda medová alebo 
cukrová úplavica – cukrovka. Na kon-
ci 19. storočia bol zistený vzťah medzi 
podžalúdkovou žľazou a  cukrovkou. 
Začiatkom 20-tych rokov 20. storočia 
došlo k  ďalšiemu objavu – Rumun 
Paulesco z podžalúdkovej žľazy získal 
látku – inzulín (aj keď sa vtedy ešte 
takto nenazýval). 

Prvý diabetik, ktorý 
dostal injekciu inzulínu, 
sa volal Leonard Thom-
son. Bolo to 23. januára 
1922 v Toronte. 

Diabetes mellitus má svoj deň

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

metabolizmu a výživy
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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!
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AKCIA
300

EUR

OD

345
EUR

210
EUR

202
EUR

-61% OD OD

OD

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

AKCIOVÉ CENY
A GARANCIA

OKIEN
DO VIANOC

Prechod je zmena 
stavu, priechod je miesto, kade sa prechádza.

Slovenčina naša

V tomto roku si obyvatelia mesta 
Senica pripomínajú okrúhle výročie 
100 rokov od začiatku výroby umelé-
ho hodvábu v Senici. Pri tejto, pre náš 
región historicky významnej udalosti 
pripravili autori Ján Peter a Ján Hro-
mek publikáciu s príznačným názvom 
„Lesk a mat hodvábu v Senici“. Jej 
slávnostné uvedenie sa uskutočnilo vo 
štvrtok 24. októbra 2019 v tanečnej sále 
Domu kultúry v Senici.

V úvode nostalgického podujatia 
odznel príhovor riaditeľky Záhorské-
ho osvetového strediska v Senici pani 
Ľubice Krištofovej, ktorá srdečne priví-
tala všetkých prítomných, medzi nimi 
osobitne všetkých bývalých pracovní-
kov Slovenského hodvábu Senica. Po 
úvodnom pozdrave primátora mesta 
Senica pána Martina Džačovského sa 
prítomným prihovoril pán Ján Hromek, 
autor publikácie a regionálny histo-
rik, ktorý osobne privítal publikum, 
osobitne poďakoval všetkým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom podieľali na 
príprave podkladov pre zostavenie kni-
hy, a prezradil zopár zaujímavostí z jej 
samotnej tvorby. Slovo následne odo-
vzdal pánovi Jánovi Petrovi, autorovi 
publikácie, a rovnako tiež regionálne-
mu historikovi, ktorý vo svojom vstupe 
prezentoval stručnú históriu podniku 
Slovenský hodváb Senica, jeho počia-
točné ťažkosti s výrobou, neskoršie ob-
dobie prosperity, ako i neodmysliteľný 
prínos pre obyvateľov mesta Senica a 

okolitých obcí. Prítomní účastníci si 
mohli pozrieť krátku filmovú ukážku 
pozostávajúcu z dobových archívnych 
filmových materiálov, zachytávajúcich 
proces výroby vlákna, technologické 
vybavenie podniku, ako aj rozmani-
té kultúrno-spoločenské podujatia 
zamestnancov. Po filmovom vstupe 
predniesol pán Ján Hromek poeticky 
a citlivo ladený úryvok s názvom „Po-
viedka namiesto básne“. Po kultúrnom 
programe pristúpili autori k slávnost-
nému aktu uvedenia knihy do života. 
Krstnými rodičmi sa stali vedúca orga-
nizačnej zložky KORDÁRNA Plus, a.s., 
pani Andrea Zigmundová, primátor 
mesta Senica pán Martin Džačovský a 
riaditeľka Záhorského osvetového stre-
diska v Senici pani Ľubica Krištofová, 
ktorí knihu pokrstili granulátom, a zá-
roveň jej popriali veľa úspechov u čita-
teľov. V závere podujatia autori osobne 
poďakovali spolupracovníkom, ktorí 
sa podieľali na príprave publikácie, 
ako aj všetkým bývalým pracovníkom 
Slovenského hodvábu Senica, pričom 
im vyslovili slová vďaky za roky ich 
usilovnej a obetavej práce, ktorú tak 
svedomito vykonávali.

Kultúrne podujatie organizačne 
zabezpečili Trnavský samosprávny 
kraj, Záhorské osvetové stredisko v 
Senici, Klub priateľov histórie Senica a 
Mestské kultúrne stredisko Senica.

Lesk a mat hodvábu v Senici 

» Miroslav Koprla

Mladí atléti sa presadili v Bořeticích
V Bořeticích sa 12.10. uskutočnil ďalší 

pretek započítaný do Grand prix Záhora 
a juniorskej súťaže Jundor . V kategórii 
dorastencov suverénnym spôsobom 
štart-cieľ  zvíťazil Pavol Riečický. V ka-
tegórii dorasteniek zvíťazila Simona 
Gorbatenková a jej sestra Sofia zvíťazila 
v kategórii junioriek. Prekvapenie sa zro-
dilo v kategórii mužov nad 40 rokov. Na 
3. mieste mieste sa umiestnil Gabriel Čer-
mák. Muži a ženy pretekali cez Bořetické 
a Velkopavlovické vinohrady na vzdiale-
nosť 10 km.

TeskoRun v Skalici
VSkalici sa 13.10. uskutočnil charita-

tívny beh mestom Skalica. Pretekalo sa 
iba v kategórii žien na 5,4 km a mužov 
na vzdialenosť 8,7 km a príchozích na 
2,7 km. Atléti AK Junior Holíč sa tu  pred-
stavili v tom najlepšom svetle. Suverén-
nym spôsobom štart-cieľ  zvíťazil Tomáš 
Skala o viac ako 1,5 min pred Zdenkom 
Zalubilom z AŠK Skalice a na 4.mieste 
sa umiestnil Peter Flajžík. Štartovné od 
štartujúcich bolo dobrovoľné a a organi-
zátori TeskoRun ho odovzdali chlapcom 
na vozíčkoch. Suma, ktorá sa vyzbierala 
bola vyššia ako 3000,-€.

Deň červených makov
Trnavský samosprávny kraj, Záhorské 

osvetové stredisko v Senici, Mesto Seni-
ca, Mestské kultúrne stredisko Senica a 
Slovenský zväz protifašistických bojov-

níkov OblO Senica vás srdečne pozývajú 
v pondelok 11. novembra 2019 o 11:00 ho-
dine na pietnu spomienku pri príležitosti 
101. výročia skončenia prvej svetovej 
vojny k Pamätníku obetí prvej svetovej 
vojny na Námestí oslobodenia v Senici a 
následne k Pamätníku obetí prvej sveto-
vej vojny zo Sotiny na mestskom cintorí-
ne v Senici.

Víťazstvo Holíča
MBK AŠK Slávia Trnava   –   MŠK BO 

Holíč 68 : 78 (32:37)
Basketbalisti MŠK BO Holíč v II. lige 

západ vycestovali za súperom do Trna-
vy, kde sa stretli dve mužstvá z opačného 
pólu tabuľky. Domáci basketbalisti od 
úvodu dokazovali, že postavenie v prie-
bežnej tabuľke nezodpovedá ich kvali-
tám. V prvej štvrtine dokázali eliminovať 
výškovú prevahu Holíčanov a dobrým 
pohybom a úspešnou streľbou v útočnej 
fáze  prikloniť skóre vo svoj prospech o 
tri body. V druhej štvrtine si Trnavča-
nia udržiavali mierny náskok no záver 
vyšiel lepšie hosťom z Holíča, ktorí šnú-
rou dvanástich bodov otočili polčasový 
stav 32 – 37 vo svoj prospech. V druhom 
polčase sa basketbalisti Trnavy dokázali 
dotiahnuť na  hostí z Holíča a obaja sú-
peri sa striedali vo vedení, zlomiť zápas 
sa podarilo Holíčanom v druhej polovici 
štvrtej štvrtiny, keď túto fázu dokázali 
vyhrať 12 : 3 a zaknihovať si dôležitú vý-
hru s palubovky súpera.  

Krátke správy z regiónu

» red
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

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

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov
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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

Nie nechal sa počuť, 
ale dal sa počuť.
Nie okomentovať, 
ale komentovať.

Slovenčina naša

Rozprávam sa s dvoma pracov-
níkmi v tej istej firme. Jeden má 
nadpriemerný výkon a ten druhý 
mizerný. Ten prvý mi hovorí, že 
robí na pol plynu a v poslednom 
zamestnaní sa narobil oveľa viac. 
Ten druhý sa sťažuje, že má práce 
vyše hlavy a pod takým tlakom už 
nedokáže pracovať. 

Jeden má pocit, že je na rekreá-
cii a podáva dobré výkony, druhý sa 
sťažuje na pracovný teror a výsledky 
nevidieť. Ten prvý má už za sebou 
ťažké projekty aj životné skúšky, ten 
druhý, vo veku jeho syna, nedávno 
skončil školu a začal pracovať. 

Kedysi fungovali ľudia tak, že 
každý dostal pridelenú presnú pra-
covnú pozíciu s popisom práce a 
šéfa, ktorý ho kontroloval. Človek 
bol zamestnaný a mal robiť to, čo mu 
niekto pripravil alebo prikázal. Dnes 
sa už ľudia nezaraďujú do presne de-
finovaného „chlievika“, ale dostáva-
jú roly, v ktorých môžu rozvíjať svoj 
talent a definovať si prácu tak, aby 
mohli vytvárať čo najväčšiu hodnotu 
a našli v práci aj uspokojenie. 

Aká je realita? Ľudia sú rôzni. 
Niekto si svoju pozíciu vytvorí sám. 
Sú to často podnikateľské typy. Stre-
távam takýchto ľudí v podnikoch aj 
na univerzitách - nájdu si zaujímavý 

projekt, partnerov, financie aj zákaz-
níkov, kde sa dajú výsledky otestovať 
a využiť. Potom sú takí, ktorým stačí 
naznačiť a oni pochopia, prípadne sa 
naučia a urobia, čo treba. 

Ale sú aj takí, ktorí potrebujú 
presne vysvetliť, čo by mali urobiť - a 
neurobia nič, alebo niečo úplne iné. 
Stretávam aj ľudí, ktorí majú pocit, 
že sa veľa narobia a nie sú ocenení. 
Nazvime ich nedocenení. Je zaujíma-
vé, že tí, čo sa skutočne narobia, tie-
to pocity nemajú. Nedocenení majú 
množstvo nápadov, niekedy ich na-
píšu na farebné lístočky a nalepia 
na tabuľu. A čakajú, že to „niekto“ 
urobí. 

Problém je v tom, že tí, ktorí pra-
cujú za dvoch a majú výsledky si 
myslia, že môžu urobiť aj viac. A tí, 
ktorí majú veľa rečí a neurobia nič, sa 
tvária, že idú na doraz. Okrem prázd-
nych rečí a nerealizovaných plánov 
za nimi nevidieť nič. 

Pomôžte tomu, 
kto bez slova všet-
ko urobí. Tomu, 
kto iba rozpráva 
ako sa narobí, prácu 
pridajte.

Mám toľko práce, 
že nemám čas pracovať

» Ján Košturiak

0905 915 033

Vtipy 
týždňa

»  - Ako sa máte? - žartuje 
predseda vlády na výjazd-
nom rokovaní.
 - Dobre, - žartujú občania.

» Slovensko je najnezávis-
lejšia krajina v Európe.
Nič od nás nezávisí.

» Sedí poslankyňa a podo-
piera si rukou hlavu.
Vedľa sediaci poslanec sa 
jej pýta:
 - No čo, kolegyňa, rozmýšľaš?
Poslankyňa prekvapene 
odpovie:  -Nie, iba sedím.

» Ako sa tak občas v te-
levízii pozerám na nie-
ktorých našich politikov, 
prichádzajú mi na um dve 
otázky:
To je cirkus? A prečo, keď 
ukazovanie zvierat je už 
zakázané?

» Na námestí v Prahe ho-
vorí Jakešova žena manže-
lovi: - Miloušku, kup mi ten 
kožich!
Samozrejme, že lakomý 
Jakeš jej ho nekúpi. Tak 
mu pani Jakešová vlepí 
mastnú facku. Okoloidúci 
neváha, priskočí k tajomní-
kovi a vylepí mu tiež facku 
z druhej strany. 
 - Co to má bejt! - rozčuľuje 
sa pán tajomník.
 - Promiňte, já myslel, že to 
už začalo, - hovorí chlap.  
                         » redakcia

Program kina Cinemax Skalica 
Sobota 09.11.: DETSKÉ KINO – Hodinárov učeň 

13:00, Ovečka Shaun vo filme: Farmagedon 13:20, 
Rodina Addamsovcov 2D 14:00, 16:00, Vládkyňa 
zla 2D SD 15:20, Snežný chlapec 2D 15:30, Ženská na 
vrchole 17:40, 20:40, Posledná Aristokratka 17:50, 
Amnestie 18:00, Doktor Spánok 19:50, Terminátor: 
Temný osud 2D 20:10 

Nedeľa 10.11.: DETSKÉ KINO – Hodinárov učeň 
13:00, Ovečka Shaun vo filme: Farmagedon 13:20, 
Rodina Addamsovcov 2D 14:00, 16:00, Vládkyňa 
zla 2D SD 15:20, Snežný chlapec 2D 15:30, Ženská na 
vrchole 17:40, 20:40, Posledná Aristokratka 17:50, 
Amnestie 18:00, Doktor Spánok 19:50, Terminátor: 
Temný osud 2D 20:10 

Pondelok 11.11.: Vládkyňa zla 2D SD 15:20, 
Snežný chlapec 2D 15:30, Rodina Addamsovcov 
2D 16:00, Ženská na vrchole 17:40, 20:40, Posledná 
Aristokratka 17:50, Amnestie 18:00, Doktor Spánok 
19:50, Terminátor: Temný osud 2D 20:10 

Utorok 12.11.: ARTMAX FILMY – Úplná láska 
20:10, Vládkyňa zla 2D SD 15:20, Snežný chlapec 
2D 15:30, Rodina Addamsovcov 2D 16:00, Ženská na 
vrchole 17:40, 20:40, Posledná Aristokratka 17:50, 
Amnestie 18:00, Doktor Spánok 19:50

Streda 13.11.: Vládkyňa zla 2D SD 15:20, Snežný 
chlapec 2D 15:30, Rodina Addamsovcov 2D 16:00, 
Ženská na vrchole 17:40, 20:40, Posledná Aristo-
kratka 17:50, Amnestie 18:00, Doktor Spánok 19:50, 
Terminátor: Temný osud 2D 20:10 

» red
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku, aj pre mužov!

·
·

·

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
 opatrovateľský kurz a prax

  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
 vek 25 až 60 rokov

• 20 rokov pomáhame opatrovateľkám v Rakúsku

• máme stále dostatok ponúk
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

• 14-dňové turnusy, rakúska 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 
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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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Prijmeme
vodičov MKD
na prácu SK, CZ, DE

Práca pondelok–piatok,
víkendy voľno. Plat 650 €

mesačne brutto + odmeny +
bonusy, spolu 1400–1800 €.

0948 534 542

www.konstrukter.sk

Bezplatná infolinka: 0800 500 091

U NÁS SI NÁJDE 

PRÁCU KAŽDÝ

ZVÁRAČ - HORIZONTKÁR - VODIČ

VZV - OPERÁTOR VÝROBY A INÉ

ubytovanie zabezpečené - aj pre páry

od 850 do 1300 EUR
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LARK s.r.o.,
POD HÁJKOM 2, 909 01 SKALICA

Nástupná mzda 3,- €/hod. mesačne
Práca vhodná aj pre dôchodkyne

Informácie v sídle firmy cez pracovné dni
od 8,00 - 11,00 h

ponúka voľné miesto na pozíciu:

UPRATOVAČKA
41
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70948 002 614

PRIJMEME

OBSLUHU
do novootvorenej
herne v Kútoch
Mzda: 5 EUR/h
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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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FNsP Skalica, a.s. hľadá

vodiča dopravnej
zdravotnej služby (DZS)

rozvážača stravy

tel.: (34) 69 69 271

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. 

práca s bremenami,
ZZM 520 € + príplatky
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LARK s.r.o.,
POD HÁJKOM 2, 909 01 SKALICA

Nástupná mzda 3,60 €/hod. mesačne
Informácie v sídle firmy cez pracovné dni

od 8,00 - 11,00 h

ponúka voľné miesto na pozíciu:

PEKÁRKA - VÝROBA
SKALICKÉHO TRDELNÍKA
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PRIJMEME

predavačku
do predajne v Kútoch

čašníčku
do hostinca v Kútoch,

Kuklove, Čároch
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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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• obsluha polygra�ckého stroja

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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OKRESNÝ SÚD SKALICA, 
Námestie slobody 15, Skalica

prijme do trvalého pracovného
pomeru zamestnanca vo funkcii

TECHNICKÝ ASISTENT
Výška hrubej mzdy je 589,- €/mes.

Bližšie informácie nájdete na stránke
www.justice.gov.sk a tel. č. 034/88 27 180
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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.
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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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0908 979 377

INZERCIA

Buďte súčasťou nášho pracovného tímu. v Senici.

Trojsmenná prevádzka. Voľné víkendy.

Plne hradené a zabezpečené ubytovanie.

Nástupný plat: 4 - 5 EUR/HOD. + bonusy

HĽADÁME 

MONTÁŽNYĆH PRACOVNÍKOV 

KLIMATIZAČNÝCH JEDNOTIEK 

www.bartexjob.sk

Neváhajte a kontaktujte nás:

+421 948 075 894, +421 948 606 154

     bartexjob@gmail.com
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Slovensko neriadi ani predseda vlády, ani 
parlament. Slovensko riadia vybavovači, 
ktorí dokážu uplatiť štátnych úradníkov, 
dosadzovať do funkcií svojich ľudí aj 
vybaviť správny rozsudok. 
Tak sa stalo, že trojnásobný premiér býval 
u  odsúdeného daňového podvodníka, že 
štátna tajomníčka za SMER-SD býva v  byte, 
ktorý dostala ako odmenu za vybavenie 
správnych rozsudkov, podpredseda 
parlamentu rieši obsadzovanie významných 
postov s mafiánom, sudcovia si pozastavujú 
výkon funkcie, až keď sa prevalí, že namiesto 
vlastného vedomia a  svedomia vydávali 
rozsudky podľa pokynov mafie.  Slovensko 
dnes nepatrí občanom, ale organizovanej 
skupine sudcov, prokurátorov, vládnych 
politikov, policajtov, ktorí pod vedením 
vybavovačov zabezpečovali pre seba 
navzájom množstvo službičiek, výhod, 
funkcií i  čiernych nezdanených peňazí. 
Predali nás všetkých za svoj luxusný život. 
Táto organizovaná skupina zakrýva svoju 

zlodejinu a zatiaľ čo pre seba kradne milióny, 
ľuďom podhadzuje omrvinky v  podobe 
vlakov zadarmo alebo vianočných príspevkov 
k  dôchodkom. Pritom keby nerozkrádali 
verejné financie, neokrádali slušných ľudí 
a nekorumpovali spravodlivosť, bolo by viac 
peňazí na zabezpečenie dôstojného života 
pre všetkých.

Toto považujeme za jeden z najväčších 
zločinov voči obyvateľom Slovenska!
Preto od začiatku volebného  obdobia, 
opakovane predkladáme do parlamentu 
návrhy zákonov o preukazovaní 
pôvodu majetku, zavedení hmotnej 
zodpovednosti verejných funkcionárov, 
či o zodpovednosti za škodu spôsobenú 
pri výkone verejnej moci. Tie umožnia 
odhaliť a postihovať všetkých, ktorí 
zneužívajú svoju moc na nezákonné 
obohacovanie sa. Vládna koalícia 
prijatie týchto účinných zákonov 
vytrvalo odmieta. Dnes už vieme prečo.

Napriek súčasnému stavu spoločnosti v hnutí 
OĽANO veríme, že Slovensko môže byť 
vzdelanou, slušnou a otvorenou krajinou, kde 
sa statoční a čestní občania budú mať lepšie. 
A tí, ktorí kradnú a podvádzajú, sa budú mať 
horšie, ako sa majú dnes. Veríme, že na našu 
krajinu budeme môcť byť hrdí, nielen kvôli 
našej prírode, našim športovcom, vynálezcom, 
umelcom a šikovným ľuďom, ale aj preto, 
že naša krajina bude spravovaná dobre a 
dobrými politikmi. Sme otvorení k spolupráci 
so všetkými čestnými politikmi, ktorým ide 
o lepší život ľudí a nie o kšefty oligarchov a 
vlastné obohatenie. Štát musí dať najavo, že 
sa vie postarať nielen 
o ľudí, ktorí nechcú 
či nemôžu pracovať, 
ale že si váži poctivo 
pracujúcich ľudí, ktorí 
poctivo platia dane a 
odvody, starajú sa o 
rodinu a vychovávajú 
svoje deti.

PRESADZUJEME ZÁKONY 
O PREUKAZOVANÍ PÔVODU MAJETKU

Vyšetrovanie Mariána Kočnera v súvislosti s falšovaním 
miliónových zmeniek televízie Markíza ukazuje, ako mal na 
povel sudcov, prokurátorov, aj podpredsedu parlamentu za 
stranu SMER-SD Martina Glváča. Podľa zverejnenej komunikácie 
si Martin Glváč vymenil s Mariánom Kočnerom stovky správ a 
pokračoval v intenzívnej komunikácií aj po vražde novinára Jána 
Kuciaka. Na Kočnerove želanie ovplyvňoval výberové konania, v 
spolupráci s Kočnerom bojoval za dokončenie pezinskej skládky, 

s Kočnerom riešil miliónový biznis s pozemkami na Čiernej 
vode. Na oplátku Kočner vytrvalo bojoval za víťazstvo SMERU 
vo voľbách a „staral sa“ o dobrý mediálny obraz svojich opičiek. 
Pre Martina Glváča vybavil riadený rozhovor v médiách cez 
novinárku, ktorá pre neho robila špinavú robotu a uverejňovala 
čokoľvek podľa jeho želania. Vyšetrovanie podvodu so 
zmenkami ukazuje, že Martin Glváč neslúžil občanom Slovenskej 
republiky, ale mafiánovi Kočnerovi. Spreneveril sa svojmu sľubu 
poslanca národnej rady a preto každý ďalší deň, ktorý zotrvá 
vo funkcii podpredsedu  národnej rady je pre Slovensko a pre 
všetkých občanov bezpečnostným rizikom. Napriek tomu, že 
Robert Fico ho vo funkcii bráni vlastným telom, opakovane 
dávame návrhy na jeho odvolanie. Martin Glváč musí odísť, 
pretože  opička mafiána Mariána Kočnera vo vedení parlamentu 
je urážkou všetkých slušných občanov Slovenska.

MARTIN GLVÁČ 
MUSÍ ODÍSŤ 
HÁJIL ZÁUJMY MAFIÁNA KOČNERA, 
NIE ZÁUJMY OBČANOV SLOVENSKA

       PORAZME SPOLU MAFIU
ŠKANDÁL 
NA FINANČNEJ SPRÁVE: 
systém eKasa je deravý!

Eduard Heger

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: CAMPAIGNS s.r.o., Štefana Moyzesa 1577/22, 034 01 Ružomberok, IČO: 47016671

Zatiaľ čo sa statisíce podnikateľov poctivo pripravovali na zavedenie 
nového systému eKasa, finančná správa jeho spustením uľahčila 
podvodníkom okrádať štát. Hnutie OĽANO žiada nápravu a vyvodenie 
osobnej zodpovednosti!
EKasa, teda registračná pokladňa, ktorá je cez internet priamo napojená 
na daňový úrad mala zabezpečiť okamžitú evidenciu tržieb a tým aj zvýšiť 
výber DPH. Namiesto toho hrozí presný opak!
Súkromní programátori (tzv. etickí hackeri) poukázali na vážne diery v 
systéme. Pomocou jednoduchého programu dokáže eKasa tlačiť bločky 
bez toho, aby ich zasielala daňovému úradu. Predajca sa tak môže vyhnúť 
plateniu daní a v štátnom rozpočte budú chýbať stovky miliónov eur, ktoré 
mohli slúžiť na obnovu nemocníc, škôl, či na opravu a výstavbu ciest.
Hnutie OĽANO už pred spustením eKasy upozorňovalo na hrozby 
a nedostatky systému. Náš tieňový minister financií Eduard Heger 
predložil návrh zákona, ktorý mal predošlý systém elektronických 
registračných pokladníc zlepšiť. Štát namiesto toho pripravil nové 
riešenie, ktoré podnikateľov stálo 
kopu peňazí a napriek tomu má vážne 
chyby.
Systém za takmer 20 miliónov eur by 
mal byť lepší, ako ten predchádzajúci a 
podvody nesmie vôbec umožniť.
Žiadame, aby prezidentka Finančnej 
správy SR p. Lenka Wittenbergerová, 
okamžite predstavila opatrenia, 
ktorými zabráni daňovým únikom. 
Premiér Peter Pellegrini by mal vyvodiť 
aj personálnu zodpovednosť, pretože 
ak niekto spustil deravý systém, buď 
ho nedostatočne otestoval, alebo o 
chybách vedel. Obe možností sú zlé.
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