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SENICKO-SKALICKO
Týždenne do 34 570 domácností

OBCHODNÉ CENTRUM

MASÁŽE 4YOU

PREČÍTAJTE SI

ZADNÚ

Masáže / Terapie
Náprava pohybového
aparátu

ochranných pracovných
prostriedkov

Senica, Kolónia 1483/80

STRANU

Po dohode prídeme
k Vám (km 0,30 €)

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

0949 115 223, Čáry

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

63-0159

8.00 – 22.00

031190175

Najčítanejšie regionálne noviny

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

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

94-0091-1

Najlepší výber KOTLOV

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

Otvorené:
Po - Pia: 8.00 - 16.30,
So: 9.00 - 12.00
Pozrite si našu ponuku na

41-0030

www.cammino.sk

Work

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce
work.byvanie@gmail.com

41-0010

0944 716 337

www.waterguard.sk tel: 0948 238 067

32-0167

Unikátna ochrana
domácnosti pred
vytopením

VINYLOVÉ PODLAHY NA KAMENI
INŠTALÁCIA NA AKÝKOĽVEK POVRCH • 100% VODEODOLNÁ • AŽ 400 m2 BEZ DILATÁCIE • ZNIŽUJE
HLUK • NEVYŽADUJE AKLIMATÍZÁCIU • VHODNÁ NA PODLAHOVÉ VYKUROVANIE A CHLADENIE
• ODOLNÁ PROTI ZVIERATÁM • ODOLNOSŤ PROTI POŠKRABANIU • ZDRAVOTNE NEZÁVADNÁ

ZĽAVA

HOLÍČ, KÁTOVSKÁ 1138 • www.prodomis.sk
0917 423 259 • prodomis@prodomis.sk
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63-0032

15%

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY
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DIStrIbúcIa (34.570 domácností)
párny týždeň: Čáčov, Kunov,
Senica, Borský Mikuláš, Borský
Svätý Jur, Čáry, Jablonica, Kúty,
Moravský Svätý Ján, Rovensko,
Sekule, Smolinské, Šaštín - Stráže, Štefanov, Skalica, Dubovce,
Gbely, Holíč, Kátov, Kopčany, Mokrý Háj, Petrova Ves, Popudinské
Močidľany, Radimov, Radošovce,
Trnovec, Unín, Vrádište, Kúty,
Jablonica
nepárny týždeň: Čáčov, Kunov,
Senica, Cerová, Častkov, Dojč,
Hlboké, Hradište pod Vrátnom,
Jablonica, Koválov, Kúty, Osuské,
Plavecký Peter, Prievaly, Rohov,
Rovensko, Rybky, Smrdáky, Sobotište, Šajdíkove Humence, Šaštín
- Stráže, Štefanov, Skalica, Brodské, Dubovce, Gbely, Holíč, Kátov,
Kopčany, Lopašov, Mokrý Háj, Popudinské Močidľany, Radošovce,
Trnovec, Unín, Vrádište

OSTRENIE

západné Slovensko
94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
26.700
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

0949 043 488

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

0 947
0918 56

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

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

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

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

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

0907 211 797

KRTKOVANIE

ČISTENIE

KANALIZÁCIE

63-0162

bV
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0903 326 899 Gbely

41-0139

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

• nožov a nožov do mlýnkov
• kotúčových píl
• hoblovacích nožov a fréz
• nožov do drtičiek a iné...

PALUBOVKA

Murárske práce
0904 259 971

POKRÝVAČSKÉ
A KLAMPIARSKE
PRÁCE

NÁSTROJOV

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

OD 1.10. SME PRESŤAHOVANÍ NA
ul. pplk. Pljušťa 1, Skalica (autobus. stanica)
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33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

0915 213 700

Východné Slovensko

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

www.upchaty-odpad.sk

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

Pomôžeme Vám

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...
41-0012

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP

Stredné Slovensko
bb
KY
LI
Lc
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zV
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41-0021

InzercIa

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

41-0096

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

skupinách vrátane ľudí hlásiacich
sa k „inej“ sexuálnej orientácii rovnakým štýlom, akým hovoril v 30.
rokoch Adolf Hitler o Židoch. „Toto
sú typické prejavy nacizmu, ktorý
so svojím prenasledovaním Židov,
Rómov alebo ľudí homosexuálnej
orientácie predstavuje dokonalý moCtí ich, ctí ich učenie, kázania a del kultúry vylučovania a kultúry
výzvy. I bežné usmernenia, vyplýva- nenávisti,“ povedal pápež.
Nuž a treba ešte pripomenúť vyjúce z každodenného laického života.
Pápež František, svätý otec, rím- hlásenie našich slovenských otcov
sky biskup, najnovšie upozorňuje na biskupov. A mimoriadne ho oceniť.
neprípustnosť hospodárskej krimi- „ Angažovanie sa (klerikov – pozn.
nality. Považuje ju za zločiny tých red.) v politických stranách, hoci pronajmocnejších, odsudzuje, že sa jej stredníctvom druhých osôb, nie je
venuje iba nepatrná alebo žiadna po- primerané kňazskému stavu. Úlohou
zornosť. Hovorí o organizovanej kri- kňaza je byť otcom všetkých veriaminalite. „Ide o zločiny, ktoré majú cich, nie vodcom tých, ktorí sa hlásia
závažnosť zločinov proti ľudskosti, k určitej strane... Toto stanovisko sa
keď vedú k hladu, biede, nútenej v aktuálnych okolnostiach týka otca
migrácii a k smrti kvôli chorobám, Mariána Kuffu, ale vo všeobecnosti
ktorým sa dá vyhnúť, k enviromen- aj každého klerika, ktorý by sa angatálnym katastrofám a k etno-cíde žoval v činnosti alebo verejnej propagácii politických strán.“ Pod stanoobyvateľov.“
Pápež František najnovšie veľmi viskom je podpísaný Mons. Stanislav
bratislavský
ostro odsúdil aj „kultúru vylučova- Zvolenský,
nia a nenávisti“. Po prvýkrát sa úplne arcibiskup metropolita,
nahlas a bez zaobalených fráz za- predseda KBS a Mons.
stal ľudí inej ako tradičnej sexuálnej Štefan Sečka, spišský
orientácie a ich prenasledovanie pri- diecézny biskup.
Tak čo s tým štvrrovnal k tomu, čo robili v prvej polovici minulého storočia nacisti. Vo tým prikázaním u
Vatikáne v prejave na medzinárod- nás?
nej právnickej konferencii kritizoval
tých, ktorí hovoria o menšinových
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

63-0160

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Veriaci človek „ctí otca svojho a
matku svoju, aby dlho žil na zemi,
ktorú mu dá Pán, Boh jeho!“, čítame v knihe Exodus v hlave 20 vo
verši 12. Veriaci človek má za svojho otca aj otcov biskupov, vrátane
toho rímskeho, pápeža.
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INZERCIA

0905 915 033

16-0010

Potočná 16
SKaLIca
skalicko@regionpress.sk

63-0008

redakcia:

Štvrté prikázanie

63-0040

SENICKO-SKALICKO

Najčítanejšie regionálne noviny

POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBY
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Skvelé bonusy v hodnote a 2 122 €
Uite si zimu naplno. Vyuite špeciálnu ponuku na naše najpopulárnejšie SUV.
Získate výhody, ktoré oceníte nielen na snehu. Limitovaná akcia platí na prvých
150 ks Vitara a 150 ks SX4 S-Cross. Vybrať si môete štvorkolku s pohonom
všetkých štyroch kolies AllGrip aj dvojkolku.
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PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY

VÝROBA
A PREDAJ

Majetkový opatrovník sa radí medzi
špeciálnych opatrovníkov a v slovenskom právnom poriadku je relatívne
novým inštitútom.
V dnešnej dobe je už celkom bežné,
že aj maloleté deti vlastnia majetok, ale
správu tohto majetku vykonávajú rodičia, ako zákonní zástupcovia dieťaťa.
Správou majetku rozumieme rozhodovanie o majetku a hospodárenie s majetkom maloletého. Táto správa je súčasťou
rodičovskej zodpovednosti a rodič má
nielen povinnosť, ale aj právo spravovať
majetok svojho maloletého dieťaťa.
Môže však nastať aj taká situácia, že
rodičia, ako zákonní zástupcovia dieťaťa
nebudú schopní vykonávať túto správu
riadne. Pre tento prípad zákon poskytuje maloletému zvýšenú ochranu, a ak
rodičia správu majetku maloletého dieťaťa nevykonávajú dobre alebo dokonca
nevykonávajú vôbec, súd ustanoví maloletému na ochranu jeho záujmov majetkového opatrovníka. Hlavnou úlohou
majetkového opatrovníka je zabezpečovať takú ochranu majetku maloletého
dieťaťa, aby zo strany dospelých účastníkov právnych vzťahov nedochádzalo
k poškodzovaniu majetkových záujmov
dieťaťa.
Zákon určuje aj okruh osôb, ktoré
môžu byť ustanovené ako majetkový
opatrovník. Na prvom mieste je fyzická
osoba, ktorá ale musí spĺňať zákonom vyžadované podmienky. Musí mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM
» Vezmem do dlhodobého
prenájmu 1-izb. byt alebo garzónku v Skalici.Tel.
0903367969
» Dám do prenájmu čiastočne zariadený 1-izbový
byt na ul. Ludv. Svobodu v
Skalici.Tel. 0907137720
» Dám do dlhodobého
prenájmu kompletne zrekonštruovanú garzónku v
Skalici.Tel. 0904127053
» Prenajmem v rod. dome
1.izbový byt zariadený,
lacno a ihneď. ŠAŠTÍN.Tel.
0944183724
» Prenajmem izbu v rodinnom dome v Skalici.Tel.
0904449477
05 DOMY / predaj
R05_DOMY_PREDAJ
» Predám novostavbu samostatne stojaceho rodinného domu na pozemku o
výmere 584 m2. Je v Holíči
v novovybudovanej lokalite
A. Dubčeka. Dom je skolaudovaný v roku 2014. Má
rozlohu zastavanej plochy
194 m2 a 143 m2 úžitkovej
plochy. Dom je úplne dokončený ako z interiéru, tak
z exteriéru. Dom je možné si pozrieť aj na portále
Cena
nehnutelnosti.sk.
210.000 €.Tel. 0903342475

0918 645 802
0907 784 324

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

INZERCIA

0908 979 377

Majetkový opatrovník

00-0000

03 BYTY / predaj
R03_BYTY_PREDAJ

0800 500 091 - www.konstrukter.sk

M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

PRENÁJOM NEBYTOVÉHO
PRIESTORU

a s ustanovením do funkcie musí súhlasiť. Takáto osoba musí taktiež spĺňať aj
predpoklad, že bude konať v záujme maloletého dieťaťa. Takouto osobou môže
byť aj príbuzný dieťaťa, ale i osoba blízka
rodine dieťaťa alebo iná osoba, napríklad
právny alebo daňový poradca.
Za majetkového opatrovníka môže
byť ustanovená aj obec alebo iná právnická osoba, ktorá s takouto funkciou
súhlasí, a taktiež spĺňa predpoklad na
riadny výkon správy majetku v záujme
dieťaťa. Majetkový opatrovník je povinný
vykonávať správu s náležitou starostlivosťou. Nesmie na seba brať neprimerané
majetkové riziká a hazardovať s majetkom dieťaťa. Je povinný predkladať súdu
správy o nakladaní s majetkom maloletého dieťaťa v presne určených lehotách
a po skončení svojej funkcie vypracovať
záverečný účet zo správy majetku, a to
najneskôr do dvoch mesiacov od skončenia výkonu správy. Funkcia majetkového
opatrovníka môže zaniknúť z rôznych
dôvodov, napríklad z dôvodu dosiahnutia plnoletosti dieťaťa, zániku dôvodu
pre ktorý bol majetkový opatrovník ustanovený, smrť alebo zánik majetkového
opatrovníka, odvolanie z funkcie súdom.

na ulici Hodonínska 15, 908 51 Holíč ( bývalé
potraviny Lúčky ). Celkový objekt má
rozlohu 800 m2 je vykurovaný, vhodný na
predajňu, alebo ako výrobný priestor.
K dispozícii je 10 parkovacích miest.

TEL.: 0903 744 390, 034 6682553
skalova@ehs.sk

KONTAJNERY
LIKVIDÁCIA A ODVOZ
ODPADU

32-0171

PRACOVNÉ PONUKY V ČR. MUŽI - ŽENY - PÁRY. Mzda od 850 do 1300 EUR

PALIVOVÉHO
DREVA
85_0765

PRÁCA PRE KAŽDÉHO

02 AUTO-MOTO / iné
R02_AUTO_MOTO_INE
» ČZ 175, JAWA 250, 350, PIONIER, STADION, MUSTANG,
SIMSON, kúpim tieto motorky.Tel. 0915215406
» Kúpim Seat Inca po STK,
benzín.Tel. 0944634153
» Kúpim havarované alebo
motoricky poškodené auto,
motocykel.Tel. 0905218938

0903 342 475

rttrade@rttrade.sk

AKCIA
PR

3 DNI

ENÁJ
DVOJSTRANNÝ SKLÁPAC K
ONTAJ OM
NE
S HYDRAULICKOU RUKOU
Z
DARMARA
ˇ
INDIVIDUÁLNA LIKVIDÁCIA
V NAŠOM AREÁLI

0905 232 510
ŠTEFANOV

jztrans@jztrans.sk
www.jztrans.sk

15-0215

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ

Najčítanejšie regionálne noviny
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Nie mať za to, Slovenčina naša
ale myslieť si, predpokladať.

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

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

06 POZEMKY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ
» Predám pozemok 900 m2
v obci Dubovce, cena dohodou.Tel. 0902495749
» Predám vinohrad v Skalici, lokalita Staré hory.Výmera vinohradu 9á, celková výmera 12á.Cena 5.500€
Tel. +420 608 861 904

41-0011

07 REALITY / iné
R07_REALITY_INE
» Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt 35 km od Bratislavy.Tel. 0903765606
08 STAVBA
R08_STAVBA
» Predám vyklápaciu garážovú plechovú bránu.Tel.
0944264026

VSTAVANÉ
SKRINE

Chcete si podať inzerát?

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

Návod nájdete na strane 8 dolu.
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Vstavané skrine Ondrúš

63-0007

41-0142

ZĽAVA -30%

SLUŽBY

POHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.

Prev.: Štúrova 958, Šaštín-Stráže, tel.: 0907 186 222
www.pohrebnasluzba-sastinstraze.sk

DOJČ

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

PEKAR SRs s.r.o.

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

0907 928 212, 0915 732 830

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

0905 915 033

AKCIA do konca roka 2019

1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1490 €

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

A ZIMNÉ ZÁHRADY

Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

CELKOVÉ CENY

370 €

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2490 € • 1-hr. 1850 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou

ZADARMO:
41-0017

480 €

63-0158

Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

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

Ceny sú
vrátane DPH

ZNÍŽENIE
CIEN

0910 902 635•0905 323 022

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.
HNEDÉ UHLIE
od 86 €/t
ČIERNE UHLIE od 200 €/t
BRIKETY
od 160 €/t
KOKS
od 295 €/t

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

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

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

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

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ OKNÁ

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

VIZITKY

SME PRVÁ FIRMA,

320 €

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

(v priestoroch tržnice)
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

41-0020

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

tel.: 034 / 651 14 11

41-0007

POHREBNÁ SLUŽBA

PEKARr s.r.o., Skalica

41-0018

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

41-0019

ŠAŠTÍN - STRÁŽE

www.kamenarstvo-bocan.sk

POHREBNÁ SLUŽBA
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63-0011

SENICKO

Vaše objednávky prijímame na tel.:

034/659 2101, 0905 471 325

41-0016

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

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

Plastové a hliníkové
okná a dvere

Výkup oceľového šrotu a farebných kovov
Zber elektroodpadu

SKALICA
www.slovaktual.sk
sk

SE19-47 strana -
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MH - fenster s.r.o. • Potočná 14
63-0005

VAMAMETAL s.r.o., Priemyselná 277, Senica
email: vamametal@gmail.com
0903 145 588, 0903 728 588

ZDRAVIE / SLUŽBY
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09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST
10 ZÁHRADA AA ZVERINEC
ZVERINEC
R10_ZAHRADA
» Predám jačmeň 16€/
100kg, Mokrý Háj.Tel.
0907480703
» Kto daruje šteniatko psíka alebo fenky, ďakujem.
Tel. 0910122197
» Predám olúpané orechy, 6€/ 1kg, Holíč.Tel.
0915754797
» Predám 5-mesačných kohútov na chov, sú neútoční.
Tel. 0949310075
» Predám sušené dubáky
s certifikátom a kvalitne vylúpané orechy.Tel.
0904462899
11 HOBBYAASPOTR
ŠPORT
11_HOBBY
» Kúpim staré mince, bankovky, odznaky, pohladnice, knihy, vyznamenania,
hodinky.Tel. 0903753758
» Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu.Tel.
0907374235

My, diabetológovia, poznáme okrem
celosvetovo platnej klasifikácie, iba
dobre a zle kompenzovanú cukrovku, nezávisle od typu.

rôznych príčin nedokáže využiť. V liečbe na začiatku často stačia režimové
opatrenia – pohyb a diéta, neskôr tablety. Inzulín je potrebný neskôr, obyčajne u 20 percent diabetikov 2. typu.
Objavuje sa s pribúdajúcim vekom, voľakedy sa nazýval aj starecký, teraz sa
objavuje aj u mladších, hlavne pri nedostatku pohybu a zlej skladbe stravy.

Logisti na stáži v rámci
projektu Erasmus+

Rozhodujúce je, či má pacient dobré
alebo nedostatočné výsledky a s tým súvisiace riziko vzniku komplikácií, ktoré
už môžu byť závažné. Liečba inzulínom
veľakrát znamená ten najsprávnejší
spôsob liečby – u diabetikov 1. typu je 3. Špecifické typy diabetu.
Cukrovka sa vyskytuje aj pri niektonevyhnutná od počiatku diagnózy, u
diabetikov 2. typu pri nedostatočnom rých iných stavoch – napríklad pri genetických poruchách, pri ochoreniach
zlepšení pri diéte a užívajú tabliet.
žliaz s vnútorným vylučovaním (pri
endokrinných ochoreniach), pri ochoKlasifikácia diabetes mellitus
reniach podžalúdkovej žľazy (pan– typy cukrovky:
1. Diabetes mellitus 1. typu – je cha- kreas), pri užívaní niektorých liekov a
rakterizovaný poškodením a postup- chemikálií, pri niektorých infekčných
ným zánikom buniek pankreasu pro- ochoreniach (napríklad pri rubeole).
dukujúcich hormón inzulín. Dochádza
k úplnému nedostatku inzulínu a chorí 4. Gestačný diabetes
Ide o diabetes v tehotenstve. Tento
sú odkázaní na jeho pravidelné podávanie inzulínovými striekačkami ale- typ metabolickej poruchy sa prejavuje
bo inzulínovými perami. Predstavuje po prvýkrát počas gravidity. U nás pomenšiu časť chorých – asi 10 percent zo stihuje niečo vyše 4 percentá všetkých
všetkých diabetikov. Častejšie postihu- tehotných. Nakoľko predstavuje zvýšené zdravotje mladšie vekové skupiny.
né riziko pre matku aj
2. Diabetes mellitus 2. typu predstavu- plod, musia byť ženy poje 85 – 90 percent všetkých diabetikov. čas tehotnosti aj po nej
Postihuje dospelých, jeho výskyt stúpa pravidelne sledované.
s vekom. Na rozdiel od predchádzajúceho typu sa v organizme síce tvorí in- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
zulín, ale v nedostatočnom množstve,
Diabetologička, odborníčka na poruchy
alebo organizmus vytvorený inzulín z
metabolizmu a výživy

V druhej polovici októbra sa deväť študentov
odboru logistika zúčastnilo zahraničnej stáže v
rámci projektu Erasmus+ vo firme ČD Cargo – prevádzková jednotka Česká Třebová. Firma ČD Cargo
je dcérskou spoločnosťou Českých dráh a zaoberá
sa prepravou širokej škály tovarov od surovín po
výrobky s vysokou pridanou hodnotou, prepravou
kontajnerov, mimoriadnych zásielok, prenájmom
železničných vozov, vlečkovými a ďalšími prepravnými službami.
Študenti sa počas svojej praxe stali súčasťou
„Řízení provozu Česká Třebová“, ktoré sa skladá z
dvoch oddelení. Mali možnosť postupne sa oboznámiť s chodom oboch oddelení, informačnými
systémami a konkrétnymi činnosťami jednotlivých
pracovníkov.
Erasmus nie je len o práci, ale aj o zábave. A tak
si logisti vo voľnom čase užili bowling či plaváreň
alebo si vyskúšali kedysi populárne ľudové auto
značky Velorex v miestnom múzeu zameranom na
dopravu. Česká Třebová je významným železničným uzlom, preto nie je problém dostať sa vlakom
na mnoho zaujímavých miest. Logisti vyrazili na
výlety do Letohradu so zaujímavým múzeom remesiel, Litomyšle s prekrásnym renesančným zámkom
a múzeom hračiek, Pardubíc a Hradca Králové s historickými centrami miest. Najväčším zážitkom pre
všetkých však určite bola návšteva Prahy.
Po dvoch týždňoch strávených na stáži sa študenti vrátili domov plní nových dojmov, vedomostí,
skúseností a zážitkov.

» Jana Kubíčková

12 DEŤOM
R12_DETOM

6,-€
bez dph

Poďakuj s Tvarožníkom
Obchodným partnerom, zamestnancom, klientom

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

KOPČANY, MASARYKOVA 487
Po-Pia od 8:00 - 15:30 hod.
0904 549 546, www.tvaroznik.sk

14 RÔZNE / iné
R14_ROZNE_INE
» Kúpim konskú hrabačku v dobrom stave.Tel.
0908447091

41-0052

13 RÔZNE / predaj
R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám stoly a stoličky.
Tel. 0905254090
» Predám používaný propán-butánový dvojhorák a
štvorhorák. Tieto horáky sú
veľmi odolné, vyvinuté pre
náročnú činnosť, vhodné
pre profesionálov k pokrývačským prácam. K výbave
patrí poistný tlakový ventil
s manometrom, k rukoväti
sa dá pripojiť predlžovacia
trubica dlhá 1m. Cena 200
€.Tel. 0907238841
» Predám plynovú piecku
Karma, sečkovicu, mixér na
repu, 100 kg pšenice, kotly,
kotliny, pojazdnú údiareň
5kw motor 380V, 900 otáčok, 0,8 kw motor 2800
otáčok.Tel. 0346620202

63-0017

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

Typy cukrovky (Delenie na ľahkú a ťažkú neplatí)

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo

15 HĽADÁM PRÁCU
R15_HLADAM
PRACU

• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera
(noviny, časopisy, letáky)

16 ZOZNAMKA
R16_ZOZNAMKA
» Muž 51r. bez záväzku hľadá
kamarátku, Skalica a blízke
okolie.Tel. 0907212679

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

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.
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Občianska
riadková
inzercia
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Čarovanie s BABKOU a DEDKOM
„Moji starkí šikovní sú a všeličo vedia. Aj keď
niečo vyparatím, rodičom nepovedia. Sú to verní
kamaráti, často u nich bývam. Raz im všetko s láskou vrátim, v srdiečku ich skrývam.“
V duchu uvedených veršíkov sa nieslo podujatie Čarovanie s BABKOU a DEDKOM, ktoré si pri
príležitosti Dňa materských škôl pripravili deti a
pani učiteľky MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova. V
stredu 6.11.2019 sa spolu so starými rodičmi detí z
triedy Hviezdička stretli v hoteli Sv. Ludmila v Ska-

Slovenčina naša
Nie (prísť)
za hodinu, ale (prísť) o hodinu.

lici, kde pre ne pripravili výstavku svojich výtvarných prác na tému: Moja Babka a Dedko. V úvode
sa predstavili deti postupne po triedach a tančekmi
starých rodičov privítali. Potom si spolu s nimi pozreli vystúpenie Kúzelníka IVANA, ktorý pričaroval
nielen dobrú náladu, ale i šťastný úsmev na tvárach starých rodičov. Smiech a detský džavot isto
ešte teraz rezonuje v stenách hotela, ktorý svojim
čarom umocnil estetický zážitok z tohto podujatia.
Na akcii sa zúčastnila p. Mgr. Dana Čárska (referent
spoločného školského úradu) i p.riaditeľka MŠ Skalica Oľga Luptáková, ktorá v príhovore vyzdvihla
význam medzigeneračných stretnutí. Za ochotu pri
organizovaní podujatia ďakujeme vedeniu hotela
Sv. Ludmila.

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

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

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

ŤAŽNÉ

Vetranie s rekuperáciou Comair

ZARIADENIA
16-0358

0904 832 593

info@rekuperacky.sk
+421 944 561 949
www.rekuperacky.sk

SHOWROOM

Sasinkova 24
SKALICA

Dohodnite si termín na 0944 561 949

63-0081

» Mária Masárová

Montáž aj u zákazníka

BEVEDENT
beve_dent

16-0354

0918 884 026
bevedent@gmail.com

41-0034

DENTÁLNA HYGIENA V SENICI

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

JESENNÁ AKCIA

68-06

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

okna@abc-okna.sk

holic@abc-okna.sk

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)

SE19-47 strana -
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tel.: 0948 344 401

41-0009

47-044

Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
www.abc-okna.sk Markízy

ZDRAVIE, SLUŽBY

Škôlkari v Kátove – Bezpečne na ceste

Občianska
riadková
inzercia

ku, alebo v triede. Naučia sa správne
prechádzať cestu po prechode podľa
semaforu, či rozpoznávať základné dopravné značky...
Deťom, pani učiteľkám i rodičom
sa nové darčeky veľmi páčili a preto
dúfame, že budú veľkým prínosom a
dobrým prostriedkom vďaka ktorému
budú môcť pani učiteľky zábavnou formou zvyšovať povedomie detí o tom,
že „cesta nie je park...“.
Touto cestou by sme chceli v mene
detí srdečne poďakovať všetkým, ktorí
sa zapojili a pomohli projekt zrealizovať a taktiež Nadácii Volkswagen,
vďaka ktorej bude dopravná výchova v
Materskej škole Kátov zábavnejšou.

NEMECKÝ
PROFIL

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

GARÁŽOVÉ BRÁNY A
VJAZDOVÁ TECHNIKA
Imitácie dreva v nástreku
- koniec zlúpaným fóliám

» Petra Štefková, predsedníčka
Občianskeho združenia Rodičov
a Priateľov MŠ Kátov

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

OČNÁ OPTIKA

» Hľadám kamarátku od 40
- 50 rokov.Tel. 0915204433

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SE medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP SE 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, SE zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk
technicChcete
si podať inzerát?
ky
zabezpečuje
s.r.o.
Návod
nájdete naELET,
strane
10 dolu.

Program kina Cinemax Skalica
Piatok 22.11.: Ľadové kráľovstvo 2 2D 15:00,
16:10, Amnestie 15:20, Ľadové kráľovstvo 2 3D 17:30,
Malá ríša 18:00, Vlastníci 18:30, Ženská na vrchole
20:00, Le Mans 66 20:20, Appka 20:50
Sobota 23.11.: DETSKÉ KINO – Angry Birds vo
filme 2 13:10, Rodina Addamsovcov 2D 13:00, Snežný chlapec 13:50, Ľadové kráľovstvo 2 2D 15:00,
16:10, Amnestie 15:20, Ľadové kráľovstvo 2 3D 17:30,
Malá ríša 18:00, Vlastníci 18:30, Ženská na vrchole
20:00, Le Mans 66 20:20, Appka 20:50
Nedeľa 24.11.: DETSKÉ KINO – Angry Birds
vo filme 2 13:10, Rodina Addamsovcov 2D 13:00,
Snežný chlapec 13:50, Ľadové kráľovstvo 2 2D 15:00,
16:10, Amnestie 15:20, Ľadové kráľovstvo 2 3D 17:30,
Malá ríša 18:00, Vlastníci 18:30, Ženská na vrchole
20:00, Le Mans 66 20:20, Appka 20:50
Pondelok 25.11.: Ľadové kráľovstvo 2 2D 15:00,
16:10, Amnestie 15:20, Ľadové kráľovstvo 2 3D 17:30,
Malá ríša 18:00, Vlastníci 18:30, Ženská na vrchole
20:00, Le Mans 66 20:20, Appka 20:50
Utorok 26.11.: ARTMAX FILMY – Pardon, nezastihli sme vás 18:00, Ľadové kráľovstvo 2 2D 15:00,
16:10, Amnestie 15:20, Ľadové kráľovstvo 2 3D 17:30,
Malá ríša 20:10, Vlastníci 18:30, Ženská na vrchole
20:00, Appka 20:50
Streda 27.11.: Ľadové kráľovstvo 2 2D 15:00,
16:10, Amnestie 15:20, Ľadové kráľovstvo 2 3D 17:30,
Malá ríša 18:00, Vlastníci 18:30, Ženská na vrchole
20:00, Le Mans 66 20:20, Appka 20:50.

Záhorácka 15B (oproti AFK), Malacky
Hurbanova 485 (hl. svetelná križovatka), Senica

MUTIFOKÁLNE
OKULIARE
jedny okuliare
na všetky vzdialenosti

1+1
PÁR ZDARMA
Garancia vysokej kvality
Garancia spokojnosti
zákazníka
Bližšie info v optikách

www.oftalens.sk

SE19-47 strana -
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10-0214

Chcete si
podať
inzerát?

AKCIA
KNÁM
SIEŤKY K OMA
ZDAR

41-0040

Každý z nás si praje to, aby keď dieťa ráno opustilo domov, bolo celý deň
v bezpečí a večer sa vrátilo domov
šťastné a zdravé. Ako rodičia svoje deti
od narodenia ochraňujeme i vzdelávame... Keď však príde čas, a ten zvykne
„priletieť raketovou rýchlosťou“, dieťa
nastúpi do škôlky. Tam ich ochraňujú
a vzdelávajú, ich druhé mamy – pani
učiteľky. Snažia sa svoju úlohu zastávať najlepšie ako vedia.
I keď je materská škola v Kátove
maličkou škôlkou a má iba 34 detí, ani
tu sa nezabúda na potrebu vzdelávania
detí vo všetkých dôležitých smeroch.
Jedným z nich je i dopravná výchova a
zvýšenie povedomia o bezpečnosti na
ceste.
Pomocou členiek Občianskeho
združenia Rodičov a Priateľov Materskej školy Kátov a pána Ing. Petra
Stankovského, PhD. - zamestnanca
spoločnosti Volkswagen sa Materská
škola Kátov mohla zapojiť do projektu,
Nadácie Volkswagen Slovakia.
Vďaka úspešnému projektu sme
mohli pre deti v škôlke zakúpiť darčeky v hodnote 1000€, ktoré pri správnom a hlavne zábavnom edukačnom
procese pomôžu naučiť deti v škôlke
základné pravidlá cestnej premávky.
Darčeky pomôžu preniesť deti priamo
do rôznych dopravných situácií, ktoré
budú môcť za pomoci a dohľadu pani
učiteliek riešiť ako páni policajti i ako
účastníci cestnej premávky či už von-

Najčítanejšie regionálne noviny
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ȥơǿʁǭ ǠȍŔɽࡲ ơ ɢɭǫɭȶƎ˖ơȥƢ ˙ơ ʽơȒȇŖ ɢȶ࢚
ȍǫʋǫȇŔ ɽŔ ɭȶŹǭ ʽ ǠȍŔʽȥȶȟ ȟơɽʋơ Ŕȍơ ǿơ
ȥơʽˊǠȥʠʋȥƢ ŔŹˊ ɽŔ ɢɭŖʽơ ʽ ¥ŖɭȶƎȥơǿ
ɭŔƎơ ɭǫơʁǫȍǫ ɭơŖȍȥơ ɢɭȶŹȍƢȟˊ ȒʠƎǭ ˖ ƃơ࢚
ȍƢǠȶòȍȶʽơȥɽȇŔࡲ
Ŕ˙ƎˋɭơǌǫȷȥȟŔɽʽȶǿơʁɢơƃǫ˪ƃȇƢɢɭȶŹ࢚
ȍƢȟˊƆǫʠ˙ʽ˖ƎɭŔʽȶʋȥǭƃʋʽơʽࢱʁȇȶȍɽʋʽơ
ɽƎȶɢɭŔʽȶʠƆǫɽʽˊȍʡƆơȥˋȟǫȇȶȟʠȥǫʋŔ࢚
ȟǫ Ŕ ȥŔ ȟȥȶǠƢ ɽŔȟȶɽɢɭŖʽŔ ȥơɽʋŔƆǭࡲ
ơ ȥơʽˊǠȥʠʋȥƢ ɭǫơʁǫʍ ǫƃǠ ȥŔ ȥŔǿʽˊʁʁơǿ
ʡɭȶʽȥǫࡲȇʽࢱ¥ŖɭȶƎȥơǿɭŔƎơȥơŹʠƎʡȒʠ࢚
ƎǫŔ˖ȟǫơɽʋȇʋȶɭƢʋǫơʋȶɢɭȶŹȍƢȟˊȟʠɽǫŔ
ƎơȥȥȶƎơȥȥơ ɭǫơʁǫʍ ŹʠƎơȟơ ȥơʠɽʋŖȍơ
ʽࢱ %ɭŔʋǫɽȍŔʽơ ɭǫơʁǫʍ ɢȶȍǫʋǫȇŖɭƆơȥǫơ ȇȶȥ࢚
˫ǫȇʋˊ Ŕ ǠŖƎȇˊ ȟơƎ˖ǫ ɢȶȍǫʋǫȇȟǫࡲ áɭǫȶɭǫ࢚
ʋȶʠɢȶɽȍŔȥƃȶʽȟʠɽǭŹˊʍ˙ơɽŔȒʠƎǫŔȥơ࢚
ʽơƎǫŔƎȶɽʋŔʍȇȍơȇŖɭȶʽǫ
˙ơ ȥơʽơƎǫŔ ʠȟǫơɽʋ࢚
ȥǫʍ ɽʽȶǿơ ƎǫơʍŔ
Ǝȶ ʁȇȼȍȇˊ ŔȍơŹȶ
ʽ ʁȇȶȍˊ ŔȍơŹȶ ˙ơ
ȟȥȶǠǭ ȒʠƎǫŔ ȍơȥ
ɢɭơʋȶ ˙ơ ƎȶɽʋŔ࢚
ȥʡʍŔ˙ȇʡƃǠȶɭȶŹʠ
ɢŔƎȥʡȥŔɽȶƃǫŖȍȥơ
Ǝȥȶࡲ ¡ʠɽǭȟơ ɢȶȍǫʋǫ࢚
ȇʠ ʽǫŔƃ ɢɭǫŹȍǭ˙ǫʍ Ȓʠ࢚
Ƒȶȟࡲ

Andrej Kiska, predseda strany ZA ĽUDÍ

VÝPREDAJ
SKLADOVÝCH
ZÁSOB
OBKLADY
DLAŽBA

od 3 €/m2

od 2
/m
3,30 €
ZRUBOVÝ PROFIL,
SAUNOVÝ PROFIL, PALUBOVKA,
DREVENÉ LIŠTY...

MIREX Holíč

www.mirex.sk

0910 933 663, 034 668 3064

41-0072

þȶʋȶ Ɔǭɽȍȶ ȟŔ ʽơȒȟǫ ɢɭơȇʽŔɢǫȍȶࡲ
Īǫơȟ ˙ơ ʡƆŔɽʍ ʽȶ ʽȶȒŹŖƃǠ ŹˋʽŔ ȶȇȶȍȶ
ࠅ߿ ɢơɭƃơȥʋ Ŕȍơ ʽ ɢɭơɢȶƆʋơ ȥŔ ȒʠƎǭ ǿơ
ʋȶ Ɔǭɽȍȶ ȶŹɭȶʽɽȇƢࡲ ¡ǫȍǫȷȥ ȒʠƎǭ ȥơƃǠȶƎǭ
ʽȶȍǫʍȍơŹȶȥơʽơɭǫŔ˙ơǫƃǠǠȍŔɽŹˊȟȶǠȶȍ
ȥǫơƆȶ˖ȟơȥǫʍࡲáɭơʁǫơȍɽȶȟŔǿŔȇȶɢɭơ˖ǫ࢚
Ǝơȥʋ òȍȶʽơȥɽȇȶ ȥǫơȇȶȒȇȶ ȇɭŖʋ ȇɭǭ˙ȶȟ
ȇɭŖ˙ȶȟŹȶȍɽȶȟʽƎơƎǫȥȇŖƃǠȟơɽʋơƆ࢚
ȇŖƃǠ Ŕǿ ʽ ȟơɽʋŖƃǠࡲ èȶ˖ɢɭŖʽŔȍ ɽȶȟ ɽŔ
ɽࢱʋǫɽǭƃȇŔȟǫȒʠƎǭࡲǿɽȒʠƑȟǫȇʋȶɭǭȥơƃǠȶ࢚
ƎǫŔʽȶȍǫʍࡲ
Ŕ˙Ǝˋ ȟŖ ɽʽȶǿơ ƎȼʽȶƎˊ ɢɭơƆȶ ȥơ࢚
ƃǠȶƎǭ ʽȶȍǫʍ ƆŔɽʋȶ ʽơȒȟǫ ǫȥƎǫʽǫƎʠŖȍȥơࡲ
ȍơʋȶȥǫơǿơƎȼʽȶƎȥŔʋȶŔŹˊɽȟơɭơ˖ǫǌ࢚
ȥȶʽŔȍǫŔȥơɢȶȥʡȇȍǫʋˋȟʋȶȒʠƑȶȟƎȼʽȶƎ
ǭɽʍʽȶȍǫʍࡲơƎȥˋȟ˖ƎȼʽȶƎȶʽɢɭơƆȶȒʠƎǫŔ
ȥơʽȶȍǫŔǿơ˙ơȥơȟŔǿʡȇȶǠȶʽȶȍǫʍࡲþȶʋʽɭ࢚
ƎǫŔࡲ ¶ɢŔȇʠǿơ ɽŔ ʋȶ ʋŔȇȟơɭ ʽ ȇŔ˙ƎˋƃǠ
ʽȶȒŹŖƃǠࡲ ¡ȶǿŔ ȶƎɢȶʽơƑ ǿơ ȥȶʽǭ ȒʠƎǫŔ
ʽࢱɢȶȍǫʋǫȇơȥȶʽŖɽʋɭŔȥŔŁč7|ࡲ
<Ŕȍʁǭȟ ƎȼʽȶƎȶȟ Źȶȍȶ ˙ơ ʽ ȇŔ˙Ǝơǿ
ɽʋɭŔȥơɽŔǫȟȥǫơƆȶŔȍơŹȶȥǫơȇʋȶȥơɢŖƆǫ
Ŕ ƃǠƃơȍǫ Źˊ ɽǫ ʽˊŹɭŔʍ ȇȶȥȇɭƢʋȥơǠȶ Ɔȍȶ࢚
ʽơȇŔ ȇʋȶɭˋ ǫƃǠ ŹʠƎơ ˖ŔɽʋʠɢȶʽŔʍࡲ ¡ȶǿŔ
ȶƎɢȶʽơƑ ǿơ ɢȶƑȟơ ɽŔ ŹŔʽǫʍ ȶ ˖ȟơȥơ
ʽȶȍơŹȥƢǠȶɽˊɽʋƢȟʠࡲ-ǠƃơȍŹˊɽȶȟŔŹˊ
ȒʠƎǫŔ ɢɭơɽȥơ ʽơƎơȍǫ ȇʋȶ ȇȶȥȇɭƢʋȥơ ǫƃǠ
ʽ ɢŔɭȍŔȟơȥʋơ ˖Ŕɽʋʠɢʠǿơ ȥŔ ȇȶǠȶ ɽŔ
ȟȼ˙ʠȶŹɭŖʋǫʍࡲ¶ʋʽȶɭǭȟơƎǫɽȇʠɽǫʠȶ˖ȟơ࢚
ȥơʽȶȍơŹȥƢǠȶɽˊɽʋƢȟʠɢɭơʋȶ˙ơƃǠƃơȟơ
ʽɭŖʋǫʍ ȒʠƑȶȟ ɽǫȍʠ ǫƃǠ ǠȍŔɽʠࡲ ¡ˊɽȍǭȟ ˙ơ
ɭơǌǫȷȥˊ Źˊ ȟŔȍǫ ȟŔʍ ʽ ɢŔɭȍŔȟơȥʋơ ɽǫȍ࢚

33-00039

¡ǫȍǫȷȥȒʠƎǭȥơƃǠȶƎǭʽȶȍǫʍ

Objednávateľ: ZA ĽUDÍ, Jašíkova 4849/2, 82103 Bratislava, IČO: 52581675, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Vymeníme neschopných
politikov za odborníkov

Nie súhlas k niečomu, ale súhlas Slovenčina naša
na niečo. Nie pre túto chvíľu, ale na túto chvíľu.

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
bezrámové
rámové

zimné záhrady

splátky od 49 €

prístrešky

splátky od 149 €

JESENNÁ AKCIA

zasklievanie terás

splátky od 101 €

ZĽAVY AŽ DO 25%

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

0948 787 777 | www.balkona.eu

Frézovanie

komínov

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

ZĽAVAEZ
15-0004

ER

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

SE19-47 strana -

splátky od 98 €
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63-0172

balkóny

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

miešanie farieb a omietok • zatepľovacie systémy • grafický návrh zdarma

MIMORIADNA AKCIA!

cena: 17 € / m

FASÁDNE OMIETKY a FASÁDNY
POLYSTYRÉN ZĽAVA 25%

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

Okná plné nápadov
• slovenský výrobca s 21-ročnou tradíciou výroby
• predajne, montáž a servis na celom Slovensku
• okná v energetickej triede A
• celé okno Uw≥0,72 W/m2K
• nemecké profily s 3 tesneniami, kovanie
Winkhaus
• 40 farieb a imitácií dreva
• stavebná hĺbka 71, 76 a 84 mm
• pri 100% predplatbe ďalšie skonto z ceny
• 5-ročná záruka na okná
• pozáručný servis plastových okien – všetkých
profilov a kovaní
63-0010

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

0905 915 033

REKUPERÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS
0917 145 270

63-0040

ZĽAVA -5% DO KONCA ROKA
stačí potvrdiť objednávku
a montáž podľa dohody

SE19-47 strana -
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63-0177

TEHLOVÉ OBKLADY

2

POLITICKÁ INZERCIA, BÝVANIE

SENICKO

11

Menej štátu, nižšie
dane

Vyštrngali sme si nádej,
využime ju

Ponovembrové obdobie prinieslo Slovensku
všeličo. Aj zlé veci vrátane Mečiara či Kočnera.
Nesmieme však zabudnúť, že prinieslo to najdôležitejšie – SLOBODU. Predtým sme nemohli
nikam ísť, nič poriadne si kúpiť, podnikať,
realizovať sa a mohli sme akurát tak držať hubu
a krok. Justícia bola rovnako nefunkčná ako dnes.
Samozrejme, že niektorým to vyhovovalo, pretože
demokracia a sloboda so sebou prinášajú aj povinnosť viac sa snažiť, viac sa vzdelávať a vedieť
sa o seba postarať. Sloboda je nerozlučne spojená
so zodpovednosťou.

16-0340

Zle sa mi pozerá na to, koľko veľa ľudí volí radšej lenivosť, pohodlnosť, tupotu. Krajinou sa valí
vlna hnusu, niečo, čoho sme sa pred tridsiatimi
rokmi chceli tak veľmi zbaviť. Nepodarilo sa to,
ale podarilo sa iné. Vyštrngali sme NÁDEJ, vyštrngali sme možnosť výberu. Dnes nemusíme
rúcať múry, dávať sa zatýkať, porušovať zákon.
Môžeme ísť pokojne, s čistým svedomím a legálne
voliť toho, koho si vyberieme. Priatelia, využime
túto možnosť 29. februára 2020, v kľúčový deň pre
Slovensko. Tešme sa z toho, že dnes sa tu na revolúciu len hráme, lebo máme voľné
ruky a slobodu.
Za seba a za stranu Sloboda
a Solidarita vám garantujem,
že dodržím slovo.

Richard Sulík

finančný analytik

OD

1500

30EU0R

OD

OD

2100

34EU5R

1200

21EU0R

20EU2R

» Ide blondína po ulici a
zrazu spadne do kanála.
Vylezie, pozerá na kanál a
radostne zvolá:
- Ešteže tam nebol poklop,
ináč neviem, ako by som
odtiaľ vyliezla!

AKCIOVÉ CENY
A GARANCIA
OKIEN
DO VIANOC

» Chváli sa spisovateľ:
- Pred desiatimi rokmi som
napísal takú skvelú detektívku, že dodnes neviem
kto je vrah.

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

3x

BONUS

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

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ
CENY
V REGIÓNE

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

AKCIA

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

0918 500 492

2400

-61%

Vtipy
týždňa

OD

900

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

39R
4EU

» Vrchný sa nakloní a šepká zákazníkovi:
-Verte tomu, že u nás sa
budete cítiť ako doma!
-Azda tu tak dobre varíte?
-Nie, ale máme tu strašne
sprostú a drzú kuchárku...

15R
5EU

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

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

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

SE19-47 strana -
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» Tehotná blondínka stojí
pred zrkadlom, hladká si
bruško a vraví:
- Len aby bolo moje.
16-0002

Ivan Bilohuščin

AKCIA

1600

„Rozmohl se nám takový nešvar,“ povedal by
klasik českej komédie. Len u nás to komédia nie
je, lebo ten nešvár je naša tolerancia korupcie.
Povedzme si úprimne, kto z nás nemá priamu skúsenosť s korupciu na každodennej úrovni? Úplatok
policajtovi, lekárovi, malá pozornosť na úrade,
o súdoch ani nehovoriac. Stavím sa, že takmer
každému sa niečo vybaví. Často sú to drobnosti,
ale keď ideme vyššie, z pár eur sa stávajú stovky,
tisíce, milióny. Cítime sa pod psa, keď sme do korupcie priamo zapojení my, ale keď sa dopočujeme
o ďalšej smeráckej zlodejine, maximálne zvraštíme čelo o trocha viac. Takto to predsa v našej
republike chodí. Takto to chodilo v tom starom
systéme, takto to chodí aj 30 rokov v tom novom.
Zvykli sme si na to, zvykli sme si aj na tú frustráciu, zaťali sme zuby a išli sme ďalej. Dokonca sme
to prijali ako niečo naše. Ale po tridsiatich rokoch
je na čase sa rozlúčiť. Máme
právo na oveľa viac, ako na
skorumpovanú triedu vyvolených, ktorí šliapu ľuďom
po hlavách. Oslávili sme
tridsiate výročie novembra
‚89. Aby sme však dokončili
to, čo sme vtedy začali, je potrebné sa vo februári správne
rozhodnúť. V SaS máte záruku, že nešliapnete vedľa!

1600

Lepšiu spoločnosť si treba
zaslúžiť

1600

Zdravý rozum je
najlepší recept

03-00171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

predseda SaS

» redakcia

SLUŽBY
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NOVÁ PREDAJŇA
SENICA
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KAMENÁRSTVO - POLÁK - SENICA

SŤAHUJEME SA.
do nových, väčších
a ešte lepších priestorov

0903 792 674
www.kamex.sk
Sotinská 1577, Senica
(nová budova vedľa polikliniky)

MAXIMÁLNY
VÝBER
POMNÍKOV
IE
ZA UVÁDZAC
CENY!!!
Príďte sa presvedčiť!

Inzerát, ktorý predáva

0905 915 033, 0908 979 377

INZERCIA

0908 979 377

33-0041

Nie poloostrov, ale polostrov. Slovenčina naša
Nie určený pre niečo, ale určený na niečo.

16-0001

OTVÁRAME 25.11.2019

SE19-47 strana -
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15-0248

09-85

SENICKO
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Majstrovstvá Zs.oblasti v krose
V Nových Zámkoch sa 17.11. uskutočnili majstrovstvá Zs.oblasti, ktorých sa zúčastnili Mária
Truissard a Tomáš Skala z Ak Holíč. Tomáš sa v silnej konkurencii bežcov umiestnil na 2.mieste a Mária Truissard v kategórii žien na 3.mieste. Menom
atletického klubu Junior Holíč ďakujem všetkým čo
podporujú AK Finančné prostriedky používame na
súťaže detí, mládeže a dospelých.

» Roučka Rudolf, predseda AK

SE19-47 strana -
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Výborná reprezentácia
atlétov Holíča v Poľsku
Na pozvanie AK z Olkuszu sa bežci AK Junior
Holíč 10.-12.11.2019 zúčastnili medzinárodných pretekov v Bydline (Polsko). Veľké očakávanie trénera
sa naplnilo a výsledok bežcov bol nad očakávanie
výborný. Ako prvá nastúpila na štart Vanda Brišková najmladšia žiačka na 200m. Čas 31,6sec a veľká
bojovnosť jej vyniesla 2.miesto. Ako druhá nastúpila
na štart Klára Brišková mladšia žiačka na vzdialenosť 400m. Klára vybehla ako skúsená atlétka, od
štartu predbiehala svoje súperky a v cieli skončila
ako prvá s náskokom 20m časom 1:16,2min. Ako
tretia nastúpila na 800m mladšia žiačka Simona
Gorbatenková. Tiež ako skúsená pretekárka sa 100m
od štartu ujala vedenia a to udržala až do cieľa. Pretekov sa zúčastnili aj dvaja juniori na vzdialenosť 11
100m. Filip Búúzek sa umiestnil na 5.mieste a Pavol
Riečický skončil na 6.mieste. V kategórii žien sa Soňa
Gorbatenková umiestnila na 8.mieste a jej manžel
Alexander sa umiestnil na 48.mieste (11 100m)..

» Roučka Rudolf, predseda AK

ZAMESTNANIE, RELAX
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Zamestnám ZUBNÚ
ASISTENTKU/SESTRU

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Požiadavky: zodpovedajúce vzdelanie, samostatnosť,
manuálna zručnosť, ochota učiť sa, práca s PC, zodpovedný
prístup a príjemné vystupovanie.
Platové podmienky: od 700 € + osobné ohodnotenie
+ odmeny /závisí od vzdelania a odbornej praxe/.

T. č.: 0908 488 261

41-0143

v stomatologickej
ambulancii v Senici

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

• obsluha polygrafického stroja
Mzda od 650 € do 1200 € (z toho základná zložka mzdy 550 €)
Ponúkame: prácu na hlavný pracovný pomer (2, 3-4 zmenná prevádzka) •
príplatky aj nad rámec zákona (príplatok za 2-zmennú, 3-zmennú a 4-zmennú
prevádzku, príplatky za sobotu a nedeľu) • 13., 14. plat • sociálny program
• stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí 1,20 € za obed • príspevok
za dochádzku • stabilizačný príspevok • príspevok na DDS • odmeny
za zlepšovateľské hnutie • odmeny pri pracovných jubileách a odchode
do dôchodku • náborový príspevok

GRAFOBAL, a.s., personálne oddelenie, Mazúrova 2, 909 01 Skalica
personalne@grafobal.sk

SE19-47 strana -
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034 6967330, 0914 222 739

41-0014
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ZAMESTNANIE

PRIJMEME

PRIDAJ SA K NÁM DO TÍMU

OBSLUHU

PONÚKAME PRÁCU:

do novootvorenej
herne v Kútoch
Mzda: 5 EUR/h
0948 002 614

• VODIČ VZV

800 € + prémie + príplatky + nadčas

• OPERÁTOR VÝROBY

760 € + prémie + príplatky + mesačný bonus + nadčas

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
BOHATÝ BENEFITOVÝ SYSTÉM

Stredná odborná škola elektrotechnická,
Učňovská 700/6, Gbely
PRIJME DO PRACOVNÉHO POMERU

UČITEĽA ANGLICKÉHO JAZYKA

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)

Firma Dema Senica a.s.
prijme do pracovného pomeru

SBS GUARDING s. r. o.

10-0196

na jednozmennú prevádzku

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

PRACOVNÍKOV MONTÁŽE

príjme strážnikov na prevádzky

v Holíči

V BICYKLOVEJ A KOLESOVEJ VÝROBE

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

volať po - pia: od 8 - 14 hod.

63-0012

0903 435 184
0903 918 949

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

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

(MD, dôchodkyne) do trafík v Skalici
Mzda minimálne 3 €/hod.
+ príplatky za sobotu

Slovenčina naša

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

na jednozmennú prevádzku

Firma Dema Senica a.s.
prijme do pracovného pomeru

KONTROLA KVALITY

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Facebook: aiwsk
Slovenčina naša

Nie nula celá a osem desatín,
ale nula celých a osem desatín.
Nie hrať na klavír,
ale hrať na klavíri.

www.konstrukter.sk

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

U NÁS SI NÁJDE
PRÁCU KAŽDÝ
od 850 do 1300 EUR

ZVÁRAČ - HORIZONTKÁR - VODIČ
VZV - OPERÁTOR VÝROBY A INÉ
ubytovanie zabezpečené - aj pre páry

Bezplatná infolinka: 0800 500 091
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www.aiw.sk

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!

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

32-0137

Kritériá
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Info: po - pia 8.00 - 15.00
na tel. 0903 489 433

PRÁCA V SENICI

Nie rozospalý, ale rozospatý.
Nie odraziť sa na cene,
ale prejaviť sa na cene.

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža
• 20 rokov pomáhame opatrovateľkám v Rakúsku

36-0007

PRIJMEME
BRIGÁDNIKOV

63-0053

na objekty v Skalici

(sklady, výrobný podnik)
Preukaz odbornej spôsobilosti
Plat: 3 € - 4 € brutto + príplatky

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

75-06-8

ČLENOV STRÁŽNEJ
SLUŽBY

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.

41-0093

prijme

41-0008

Mzda: od 700 do 1000 €
(podľa výšky vzdelania a dĺžky praxe)

PRÁCA V SENICI

SBS PROFI V+K

MAJSTRA ODBORNÉHO VÝCVIKU
ELEKTROTECHNICKÝCH ODBOROV
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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

41-0093

Továrenská 13, Malacky • info: 034 79 68 211
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41-0027

SENICKO

ZDRAVIE / SLUŽBY
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Najčítanejšie regionálne noviny

ÚŽASNÁ SPOMIENKA NA NOVEMBER 89
Revolúcia neskončila, revolúcia trvá!
Tisícky ľudí na Námesti SNP a v
priľahlých bratislavských uliciach, lídri
všetkých demokratických opozičných
strán na jednom pódiu a odhodlanie
naplniť požiadavky Nežnej revolúcie
spred 30-ich rokov. Tak vyzerala
nezabudnuteľná oslava pádu totality
VEREJNOSŤ ZA SPRAVODLIVOSŤ pod
taktovkou hnutia OĽANO.
V nedeľný podvečer Námestie SNP, miesto
najväčších demonštrácií počas Novembra 89,
zaplnili davy ľudí. Tých, ktorí Nežnú revolúciu
zažili na vlastnej koži a v mrazoch stáli v uliciach
našich miest. No aj tých, ktorí sa už narodili
v demokracii, ale uvedomujú si ako ľahko
môžeme o svoju slobodu prísť.
Všetci upierali svoje pohľady na jedného z
lídrov Novembra 89 Jána Budaja. Ani po 30-ich
rokoch sa totiž nepodarilo naplniť všetky ciele
a požiadavky, ktoré počas novembrových dní
zazneli v uliciach po celom Slovensku. Medzi
ne patrí očista polície, prokuratúry a súdov od
poskokov mafie.

Táto výzva z roku 1989 nestratila nič na svojej
aktuálnosti ani v roku 2019.
„Nemôžeme veriť, že máme nestrannosť
súdov, nemôžeme veriť, že máme
nestrannosť prokuratúry, nemôžeme sa
spoliehať na to, že máme právny štát. Ak
by bol, tak by by v kúte na Námestí SNP
nebol improvizovaný pamätník dvoch
mladých snúbencov Jána Kuciaka a Martiny
Kušnírovej,“ vyhlásil z pódia Ján Budaj.
Bol to úžasný večer a symbolicky po tridsiatich
rokoch od revolúcie sme spolu dali jasne najavo,
že túžba ľudí po spravodlivom Slovensku je
neskutočne silná. ,,Dokážeme vyhrať len
vtedy, keď za spoločný cieľ bojujeme
zomknutí. Platilo to pred tridsiatimi rokmi
a platí to aj dnes. Revolúcia neskončila,
revolúcia trvá. Trvá v srdci každého z nás,
ktorí veríme v ideály Novembra 89,” doplnil
líder hnutia OĽANO Igor Matovič. Výnimočnosť
spomienky VEREJNOSŤ ZA SPRAVODLIVOSŤ
umocnili aj lídri všetkých demokratických
opozičných strán, ktorí prijali pozvanie a z pódia
sa prihovorili celému Slovensku.

Igor Matovič, Anna Záborská, Gábor Grendel, Ján Budaj

Pre definitívne očistenie
Slovenska od nánosov
komunistického režimu
OĽANO dlhodobo
presadzuje:
-> výmena kádrov KSČ a
ŠTB vo vedení krajiny a
štátnych orgánov
-> zrušenie výsluhových
dôchodkov bývalým
ŠTBákom

Nášho bojovníka proti mafii a rozkrádaniu na ministerstve obrany
a vo Vojenskom spravodajstve Jara Naďa obvinila NAKA z toho, že vraj
vyzvedal na ministerstve utajované skutočnosti (rozkrádať sa má podľa
nich len tajne). Na takéto podlé útoky a zneužívanie moci sme pred
každými voľbami zvyknutí a prichádzajú práve vo chvíli, kedy sa reálne črtá
vytvorenie silnej opozičnej koalície, ktorá môže vyhrať voľby.
Jaro Naď neúnavne poukazuje na šafárenie Slovenskej národnej strany na
Ministerstve obrany SR. Vďaka jeho odhaleniam o vopred dohodnutých
tendroch na obrnené transportéry, či radary vláda dočasne zastavila ich nákup.
V prípade tendra na vozidlá 4x4 už pochybný tender zastavil aj Úrad pre
verejné obstarávanie. Aj preto niekoľkokrát žiadal odchod ministra obrany
Petra Gajdoša, ale aj odobratie rezortu obrany spod krídel SNS. Po tom, čo sa
prednedávnom prevalili ďalšie kauzy šéfa vojenských tajných Jána Balciara,
ktorý si užíva miliónové majetky, Jaro sa mu postavil a vyzval ho na odchod.

Stojíme pri Jarovi a spolu s ním budeme bojovať s mafiou, ktorá sa ani po
odchode viacerých policajných funkcionárov neštíti zneužívať bezpečnostné
zložky na bezhraničnú šikanu tých, ktorí im šliapu na otlaky.

Jaro Naď

POSLEDNÉ ODHALENIA
JARA NAĎA
JÚL 2019
ZASTAVENIE
NETRANSPARENTNÝCH
TENDROV V ARMÁDE

- VOZIDLÁ 4x4 za 400 miliónov eur
- VOZIDLÁ 8x8 za 400 miliónov eur
- RADARY za 155 miliónov eur

JARO UŠETRIL OBČANOM SR
TAKMER 1 MILIARDU EUR!!
SEPTEMBER 2019
BALCIAR
MUSÍ OKAMŽITE SKONČIŤ!
Šéf vojenských tajných má majetky
v hodnote miliónov eur.

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
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031190175

Eštebácke praktiky
aj 30 rokov po
revolúcii

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

Ján Budaj

