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SENICKO-SKALICKO
Č. 48 / 29. NOVEMBER 2019 / 23. ROČNÍK

Nebuďme otrokmi slobody

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nastáva čas zamyslenia, očakáva-
nia, čas príchodu. Rok stiekol ako 
prívalová voda z kopcov a čím je člo-
vek starší, tým je ten rok akýsi kratší. 
Ako dni v tomto období. Vážení čita-
telia, začína sa nám veľmi zvláštne, 
miestami krásne obdobie, v inej po-
dobe zas čas hádok, bojov o moc. 

Ide o morálku, spravodlivosť, ide o 
antagonizmus dobra a zla. Stále je tu 
pred očami ten prastarý biblický prí-
beh o tom, ako sa zlo snažilo zlikvido-
vať prichádzajúce dobro, o chudobnej 
maštali a vyhnanstve a o zlatom lesku 
palácov moci, ktorá sa v určitý čas 
rozsýpa ako chatrč pri závane jarného 
vetríka. Lebo je neudržateľná a lebo aj 
tak nie je najvyššia, hoci sama je o tom 
presvedčená.

V tejto súvislosti vám ponúkam 
obraz zo starozákonnej knihy proroka 
Daniela 7,13: „Hľa, v oblakoch neba 
prichádzal ktosi ako Syn človeka; pri-
šiel až k Starcovi dní, priviedli ho pred 
neho.“

Pán Ježiš hovorí o citlivosti na zna-
menia čias: „Keď sa toto začne diať, 
vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa 

blíži vaše vykúpenie.“ (Lk 21,28)

Advent a jeho začiatok teda určite 
nie je iba nedeľa, strávená niekde vo 
veľkom nákupnom centre. Nie sú to 
tašky plné tovaru a vzdychajúce gazdi-
né, ktoré lamentujú, kam s ním doma. 
Dokonca to nie sú ani štyri sviečky, kú-
pené v akciovej zľave, no aj tak predra-
žené a postavené do radu za seba ako 
nejaká bezduchá priamka. Advent je 
kruh. Aj preto veniec v tvare kruhu. Je 
to koniec starého a začiatok nového. 
Večne sa opakujúci.

 „Dávajte si pozor, aby vaše srd-
cia neoťaželi...“  (Lk 21,34) Chcete ve-
dieť čím? Lukáš to jasne vymenúva 
- „obžerstvom, opilstvom, starosťou 
o pôžitky.  Patrón maliarov, lekárov a 
liečiteľov o tom písal pred dvadsiatimi 
storočiami, no v inej podobe 
je to platné aj dnes.

Začína sa  Advent 
– áno, Advent sa píše s 
veľkým písmenom. Do-
kážete si nájsť čas 
na ticho...? Je to 
pozvanie... 

PREČÍTAJTE SI

ZADNÚ
STRANU
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Likvidačný VÝPREDAJ

Príďte sa pozrieť!
Darčeky FLY

Nám. Osloboditeľov 18A
Senica

(Dom služieb, 1. poschodie) 

ZĽAVY
až90%

50%
30%

Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

Predajňa: Nádražná ul., Malacky
0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk
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0903 326 899 Gbely

OSTRENIE
NÁSTROJOV

• nožov a nožov do mlýnkov
• kotúčových píl 
• hoblovacích nožov a fréz 
• nožov do drtičiek a iné...
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PREDÁM KVALITNÝ, PROFESIONÁLNE
PRIPRAVENÝ SLIVKOVÝ, HRUŠKOVÝ,
JABLKOVÝ KVAS SO ZABEZPEČENÍM

NÁSLEDNEJ DESTILÁCIE
V PESTOVATEĽSKEJ PÁLENICI. 

Info na t. č. 0903 226 790
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ul. pplk. Pljušťa 1, Skalica (autobus. stanica)
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OBCHODNÉ CENTRUM
ochranných pracovných
prostriedkov
Senica, Kolónia 1483/80
Tel.: 034/651 77 35, 0903 410 378

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

www.cammino.sk

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

KAVICE

0905 915 033

INZERCIA

a PREDAJ KRMÍV

Viac informácií     
NA STRANE  č.12

46
-0

02
0

 PREDAJ 
MLÁDOK
od marca 2020
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SENICKO-SKALICKO

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

párny týždeň: Čáčov, Kunov, 
Senica, Borský Mikuláš, Borský 
Svätý Jur, Čáry, Jablonica, Kúty, 
Moravský Svätý Ján, Rovensko, 
Sekule, Smolinské, Šaštín - Strá-
že, Štefanov, Skalica, Dubovce, 
Gbely, Holíč, Kátov, Kopčany, Mok-
rý Háj, Petrova Ves, Popudinské 
Močidľany, Radimov, Radošovce, 
Trnovec, Unín, Vrádište, Kúty, 
Jablonica  

nepárny týždeň: Čáčov, Kunov, 
Senica, Cerová, Častkov, Dojč, 
Hlboké, Hradište pod Vrátnom, 
Jablonica, Koválov, Kúty, Osuské, 
Plavecký Peter, Prievaly, Rohov, 
Rovensko, Rybky, Smrdáky, Sobo-
tište, Šajdíkove Humence, Šaštín 
- Stráže, Štefanov, Skalica, Brod-
ské, Dubovce, Gbely, Holíč, Kátov, 
Kopčany, Lopašov, Mokrý Háj, Po-
pudinské Močidľany, Radošovce, 
Trnovec, Unín, Vrádište 

skalicko@regionpress.sk

redakcia: Potočná 16 
SKaLIca

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DIStrIbúcIa (34.570 domácností)

bV   94.750 bratislavsko Východ
bz 100.200 bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
Ga    31.290 Galantsko+Šaliansko
Hc    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
Ma    27.450 Malacko
nr   54.930 nitriansko
nz    34.140 novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
Pn    38.810 Piešťansko+NM+MY
Sc   26.700 Senecko
Se    34.570 Senicko+Skalicko
tO   40.560 topoľčiansko+PE+BN
tn   59.430 trenčiansko+DCA+IL
tt   46.550 trnavsko
zM    18.990 zlatomoravsko

bb   50.530 banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
Lc   30.690 Lučenecko+VK+PT
Mt    41.690 Martinsko+TR
Or   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
Pb   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
zV   39.560 zvolensko+DT+KA
zH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
za    52.120 Žilinsko+BY

bJ    33.870 bardejovsko+SK+SP
Ge     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
Ke    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
Sn    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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Zavolajte na naše
bezplatné telefónne číslo

0800 162 162
www.stannah.sk 

bbbbeeeeezz

08
wwwwwwww

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

Spôsobujú vám schody problém?

Viac ako
600 000
Stannah
zákazníkov

na svete

Stannah Vám ponúka stoličkové 
výťahy na všetky typy schodísk.

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

2019StannahSK_137x154,5_orange.indd   1 22.10.19   14:46
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0918 884 026
bevedent@gmail.com

BEVEDENT
beve_dent

DENTÁLNA HYGIENA V SENICI
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RENOVÁCIA
VANÍ

Tel.: 0904 267 926
www.renovaciavani.sk

29 ROKOV PRAX
 

5 ROKOV ZÁRUKA

CENA 70 €
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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700
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VÝROBA
A PREDAJ

0918 645 802
0907 784 324

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

Murárske práce
0904 259 971
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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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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

0907 211 797

0905 915 033, 0908 979 377

Inzerát, ktorý predáva
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kúrenie  plyn  voda

Inštalatércentrum
-

nové inštalatércentrum v Senici. Ponúka 

Senica   
tel.:   

Otváracia doba:
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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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Kátovská 33, Holíč
0907 724 254

www.ter-co.sk

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

Kompletné práce // Montáž, demontáž
Murárske práce

NEMECKÝ PROFIL

AKCIA    ZĽAVA 40%
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KLIMATIZÁCIE
REKUPERÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

0905 963 819
ZA VÝHODNÉ CENY

0908 979 377

INZERCIA
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R01_AUTO_PREDAJ

R02_AUTO_MOTO_INE
» Kúpim havarované ale-
bo motoricky poškode-
né auto, motocykel.Tel. 
0905218938 
» Predám zimné pneu 
205/60 R16-15€/ks.Tel. 
0903326899 
» Predám motor s prevo-
dovkou na Trabant, mož-
ná výmena za elektrood-
pad.Tel. 0944634153 
» Kúpim Favorit po STK.Tel. 
0944634153 
» Kúpim rozrobený ne-
dokončený malotraktor 
dom. výr., benzín.Tel. 
0944634153 
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely - DOHODA ISTÁ.
Tel. 0908205521 
» Kúpim starý TRAKTOR - 
Zetor 15, Zetor 25, Super 
35, Super 50, Škoda 30, 
3011 - 4011 Aj iný - Pasak 
Zetor 2023. - staré auto aj 
ruské.Tel. 0908146946 
» Kúpim staré autá Ško-
da 1000, 100,110r, Octavia, 
Spartak, Rapid, Garde aj 
iné autá z garáže, stodoly, 
Ďakujem.Tel. 0911090486

R03_BYTY_PREDAJ
» Predám 1-izb byt v 
Malackách, 40 m2, 2/8 
posch, kompletná rekon-
štrukcia, prerobený na 1,5 
izb + kuchynský kút, za-
riadený. Tel.0915899031, 
0910780313

R04_BYTY_PRENAJOM
» Vezmem do dlhodobého 
prenájmu 1-izb. byt ale-
bo garzónku v Skalici.Tel. 
0903367969 
» Dám do dlhodobého 
prenájmu kompletne zre-
konštruovanú garzónku v 
Skalici.Tel. 0904127053

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 

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

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
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NONSTOP: 0911 77 55 65
Nečakajte a volajte

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

OBJEDNÁVKY: 0915 646 327

VSTUPNÁ KONZULTÁCIA
v cene 15 € ZDARMA Platí do

31.12.2019

AKCIA
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PONÚKAME V LEPŠÍCH CENOVÝCH RELÁCIÁCH AKO
NA INTERNETE BICYKLE zn. CTM, DEMA, VEDORA,

MERIDA – horské, cestné, trekingové, mestské, detské,
elektrické zn. LIBERTA, LEADER FOX.

Opravy bicyklov a predaj náhradných dielov.

ZÁRUKA + SERVIS + MOŽNOSŤ NA SPLÁTKY QUATRO

× kvalitný el. bicykel - český výrobca
× rýchlosť max 25 km/h 
× Li-Ion akumulátor 36V/250W
× dojazd 65 km, pri zmene batérie
      dojazd 120 km
× farby: malina, tyrkysová, antracit 
× záruka a servis

× rám ALU 6061, veľ.18", 20, 22
× radenie Acera
× prehadzovač Acera 9 speed
× brzdy kotúčové hydraulické
× prešmykovač Schimano Altus
× rýchlosť 27 speed
× plášte 29 x 2,25

BIKE SPORT
Námestie Slobody 23, Skalica, 0911 313 516, 034/664 5202

429 €

850 €

LIBERTA
ELEKTRICKÝ BICYKEL

CTM REIN 3

český
výrobca

0908 979 377

INZERCIA
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PÁLIME UŽ OD 100 LITROV KVASUPÁLIME UŽ OD 100 LITROV KVASU

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

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

zasklievanie terás
splátky od 98 €

zimné záhrady 
splátky od 149 €

balkóny bezrámové
rámové

splátky od 49 €

ZĽAVY AŽ DO 27% Možnosť výhry 700 €VIANOČNÁ AKCIA

prístrešky
splátky od 101 €
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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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6,-€
bez dph

KOPČANY, MASARYKOVA 487 
Po-Pia od 8:00 - 15:30 hod.

0904 549 546, www.tvaroznik.sk 

Poďakuj s Tvarožníkom 
Obchodným partnerom, zamestnancom, klientom 

0905 915 033
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interiéru, tak z exteriéru. 
Dom je možné si pozrieť aj 
na portále nehnutelnosti.
sk. Cena 210.000 €.Tel. 
0903342475

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

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

R08_STAVBA
» Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov 
a vodomerné plastové 
šachty. Cena od 650 €. 
Doveziem, osadím, vyko-
nám aj tlakovú skúšku.
Tel. 0905925991 
» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682 
» Predám vyklápaciu ga-
rážovú plechovú bránu.
Tel. 0944264026

R09_DOMACNOST

R10_ZAHRADA A ZVERINEC
» Predám jačmeň 16€/ 
100kg, Mokrý Háj.Tel. 
0907480703 
» Predám kvas.Tel. 
0915154320 
» Predám mladého 
kohúta na chov.Tel. 
0949431075

R11_HOBBY A SPOTR
» Kúpim staršiu vzdu-
chovku alebo babetu.Tel. 
0907374235 
» Kúpim staré mince, 
bankovky, odznaky, vy-
znamenania, pohľad-
nice, knihy a starožit-
nosti aj poškodené.Tel. 
0903753758 
» Kúpim staré odznaky, 
mince, vyznamenania, 
veci po vojakoch a armá-
de, staré pohľadnice a 
knihy.Tel. 0908707350

R12_DETOM

Občianska
riadková
inzercia

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

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

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

+421 918 536 949
infoklucnik.sk
CentrumDveríKlucnik

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

CENTRUM DVERÍ

www.klucnik.sk
PODLAHA

DVERE

PODLAHY

INTERIÉROVÉ / EXTERIÉROVÉ / VCHODOVÉ
BEZPEČNOSTNÉ / PROTIPOŽIARNE

PLECHOVÉ / POZINKOVANÉ

LAMINÁTOVÉ / PVC / KORKOVÉ
KOMPOMENTY

KAMENNÉ KOBERCE

KĽUČKYAKCIOVÉ SETY AKCIOVÉ SETY UŽ ODUŽ OD 110 EUR 110 EURAKCIOVÉ SETY UŽ OD 110 EUR
DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA
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žalúzie · siete · rolety · roletky
 · okná · dvere · zasklenie
balkónov · zimné záhrady

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

0903 526 876  |  0910 114 407

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk
POBOČKA  ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA do konca roka 2019

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 990 € • 2-hrob od 1290 €

0910 902 635•0905 323 022RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO: w
w

w.
ka

m
en

ar
st

vo
-b

oc
an

.s
k

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2490 € • 1-hr. 1850 €
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KĽÚČOVÁ SLUŽBA
VLOŽKY, ZÁMKY

ZRKADLÁ NA MIERU
RÁMOVANIE OBRAZOV

KONOPNÉ KRÉMY 

Mazúrová 9, Skalica
(oproti Grafobalu)
Tel.: 0918 586 322

0908 979 377

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

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

0905 915 033

INZERCIA
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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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R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám stoly a stoličky.
Tel. 0905254090 
» Predám používaný pro-
pán-butánový dvojhorák 
a štvorhorák. Tieto horáky 
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 plynovú piecku 
Karma, sečkovicu, mixér 
na repu, 100 kg pšenice, 
kotly, kotliny, pojazd-
nú údiareň 5kw motor 
380V, 900 otáčok, 0,8 kw 
motor 2800 otáčok.Tel. 
0346620202

R14_ROZNE_INE
» Kúpim konskú hrabač-
ku v dobrom stave.Tel. 
0908447091

R15_HLADAM PRACU

R16_ZOZNAMKA
» Muž 52 ročný bez záväz-
kov hľadá ženu na vážny 
vzťah, len Skalica.Tel. 
0949806344

Občianska
riadková
inzercia

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

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera SE medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP SE 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, SE zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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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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Vymeníme neschopných
politikov za odborníkov

Andrej Kiska, predseda strany ZA ĽUDÍ
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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

Nie problém
poriešiť, ale riešiť či vyriešiť.

Slovenčina naša

Vtipy 
týždňa

» Lord hovorí svojmu slu-
hovi:
- Kopni do steny!
- A prečo?, pýta sa šokova-
ný sluha.
- Som nahnevaný!

» - Jean!
- Áno pane?
- Čo robia deti?
- Skáču do bazéna, pane!
- A neutopia sa, Jean?
- Nie pane, vodu som 
predtým vypustil!

» Lord Stanley a jeho slu-
ha idú na parnom aute 
ulicami Londýna. Keď tu 
sa lord pozrie na sluhu a 
hovorí:
- James, prihoď uhlie, po-
zrieme sa smrti do očí!

» - Jean, dnes je vonku ale 
hustá hmla, že?
- Nie, pane, to nám horí 
dom.
- To je hrozné, Jean, a prá-
ve v takej hmle.
  

   » redakcia
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SKALICA
MH - fenster s.r.o. • Potočná 14

www.slovaktual.sksk

Plastové a hliníkové
okná a dvere

0917 666 027, 0915 308 488 • skalica@slovaktual.sk
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A-izolacie    Striekaná izolácia pur penou

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

AKCIA
-10%

• Izolácia bez tepelných mostov

• Súčiniteľ tepelnej vodivosti 
   λ 0,036

• S vysokým tepelným odporom
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• MURÁRSKE PRÁCE
• SADROKARTÓNOVÉ PRÁCE
• OBKLADY, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, CHODNÍKY
• PLOTY, BRÁNY

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

HELPET  HELPET  BAUBAUHELPET  BAUSTAVEBNÁ RODINNÁ FIRMASTAVEBNÁ RODINNÁ FIRMASTAVEBNÁ RODINNÁ FIRMA
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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

63
-0

00
3

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

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

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

Odťahová služba zadarmo
Poskytujeme doklad o likvidácii
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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš

0905 915 033



SE19-48 strana - 10

SLUŽBY, BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
10

16
-0

00
1

SŤAHUJEME SA.
do nových, väčších

a ešte lepších priestorov

KAMENÁRSTVO - POLÁK - SENICA

OTVÁRAME 25.11.2019

0903 792 674
www.kamex.sk

Sotinská 1577, Senica
(nová budova vedľa polikliniky) Príďte sa presvedčiť!

NOVÁ PREDAJŇA
SENICA

MAXIMÁLNY
VÝBER

POMNÍKOV
ZA UVÁDZACIE

CENY!!!

Nie vada, ale chyba.
Nie postavím sa do rady, 
ale postavím sa do radu.

Nie kľudný rozhovor, 
ale pokojný rozhovor.

Slovenčina naša

63
-0

01
7

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

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

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ

CENY
V REGIÓNE

3x
BONUS

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

CENTRUM
DVERÍ

AKCIA

v = 2000 mm
š = 900 mm

a jednostranná
laminácia

439
EUR

515
EUR

...ked sú
dvere dverami 

´

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

za
najlepšie

ceny
v regióne

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

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

0918 500 492

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

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!

1500

16
00

900

24
00

16
00

2100

16
00

1200

AKCIA
300

EUR

OD

345
EUR

210
EUR

202
EUR

-61% OD OD

OD

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

AKCIOVÉ CENY
A GARANCIA

OKIEN
DO VIANOC

Nie konzultujeme diplomovú prácu, 
ale konzultujeme s docentom o diplomovej práci.

Slovenčina naša

Piatok 29.11. 
Ľadové kráľovstvo 2 2D 15:20, 16:00, 

Vlastníci 16:10, Ľadové kráľovstvo 2 
3D 17:40, Sexi Jex 18:20, Valhala: Ríša 
bohov 18:30, Ženská na vrchole 20:00, 
Last Christmas 20:20, Appka 20:50

Sobota 30.11. 
DETSKÉ KINO – Websterovci 2: Zo ži-

vota pavúkov 14:20, Le Mans 66 13:10, 
Ľadové kráľovstvo 2 2D 13:00, 15:20, 
16:00, Vlastníci 16:10, Ľadové kráľov-
stvo 2 3D 17:40, Sexi Jex 18:20, Valhala: 
Ríša bohov 18:30, Ženská na vrchole 
20:00, Last Christmas 20:20, Voda čo 
ma drží nad vodou 20:50

Nedeľa 01.12. 
DETSKÉ KINO – Websterovci 2: Zo ži-

vota pavúkov 14:20, Le Mans 66 13:10, 
Ľadové kráľovstvo 2 2D 15:20, 16:00, 
Vlastníci 16:10, Ľadové kráľovstvo 2 
3D 17:40, Sexi Jex 18:20, Valhala: Ríša 
bohov 18:30, Ženská na vrchole 20:00, 
Last Christmas 20:20, Appka 20:50

Pondelok 02.12.
Ľadové kráľovstvo 2 2D 15:20, 16:00, 

Vlastníci 16:10, Ľadové kráľovstvo 2 
3D 17:40, Sexi Jex 18:20, Valhala: Ríša 
bohov 18:30, Ženská na vrchole 20:00, 
Last Christmas 20:20, Voda čo ma drží 
nad vodou 20:50

Utorok 03.12.
BABSKÁ JAZDA – Šťastný nový rok 

18:00, Ľadové kráľovstvo 2 2D 15:00, 
16:00, Vlastníci 16:10, Ľadové kráľov-
stvo 2 3D 17:40, Sexi Jex 18:20, Valhala: 
Ríša bohov 18:30, Ženská na vrchole 
20:40, Last Christmas 20:20, Appka 
20:50

Streda 04.12.
Ľadové kráľovstvo 2 2D 15:20, 16:00, 

Vlastníci 16:10, Ľadové kráľovstvo 2 
3D 17:40, Sexi Jex 18:20, Valhala: Ríša 
bohov 18:30, Ženská na vrchole 20:00, 
Last Christmas 20:20, Voda čo ma drží 
nad vodou 20:50

Program kina Cinemax Skalica      

» red
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Uplynulú nedeľu som diskutoval v relácii televí-
zie Markíza Na telo s Marianom Kotlebom. Mnohí 
ma kritizovali už len pre rozhodnutie prijať toto                     
pozvanie. Vraj s Kotlebom sa nediskutuje, pridá-
vam mu relevanciu, atakďalej. Ja si to však ne-
myslím. Podľa mňa je potrebné, aby čím viac ľudí 
videlo, aké hlúposti rozpráva a ako jeho program 
vôbec nedáva zmysel. To je, samozrejme, dávno 
známe. Sľubuje, že opraví nemocnice, zavedie vy-
soké kočíkovné, nakúpi stíhačky, zvýši dôchodky. 
Kde na to vezme, lebo samozrejme medzitým ešte 
z EÚ a NATO stihne vystúpiť, nie je známe a ako sa 
ukázalo v nedeľu, nevie to ani on sám.

Ľúbivé reči, na ktoré sa ľahko chytajú voliči, to je 
niečo, k čomu sa SaS nikdy neznížila a je mi ľúto, 
koľko Slovákov sa na to chytí. Na druhej strane 
rozumiem voličovi Kotlebu, ktorý vidí nefungujú-
ci štát a nemá žiadne perspektívy do budúcnosti.    
O to viac je však potrebné ukazovať, že dva plus  
dva nikdy nebude sedemnásť a že len odborné pre-
myslené riešenia sú cestou pre vyššiu životnú úro-
veň na Slovensku. 

Dvanásť rokov Ficovej vlády nás dostalo sem – 
do krajiny korupcie, byrokracie, súdnych prieťahov 
a kradnutia. Ale aj krásnej a plnej 
skvelých ľudí, ktorým verím, že sa 
dokážu rozhodnúť správne. Slo-
vensko neopravia sľubotechny, 
ale odborníci. My v SaS ich máme 
dostatok a sme pripravení. 

Diskusia s ekonomickým 
diletantom

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

V novembri sme si pripomenuli 30 rokov od 
Nežnej revolúcie. Základným cieľom roku ´89 
bolo vybojovanie demokracie a slobody. Budo-
vanie demokracie, ale musí byť ruka v ruke s bu-
dovaním demokratických inštitúcií. Dnes sme 
svedkami toho, že to nestačí; „vybudované“ 
demokratické inštitúcie, ako nezávislý súdny 
systém, prokuratúra, polícia, Najvyšší kontrol-
ný úrad SR, atď., zlyhávajú na plnej čiare. Práve 
tieto nezávislé inštitúcie mali garantovať vymo-
žiteľnosť práva, transparentnosť, kontrolovateľ-
nosť vplyvu a moci. Udalosti posledných dvoch 
rokov nás presvedčili, že to neplatí. Politici, 
ktorí disponovali vplyvom a mocou nezabezpe-
čili dostatočne kontrolné mechanizmy, ktoré by 
dokázali garantovať nezávislosť a objektívnosť. 
Presne tí politici totiž dovolili tieto inštitúcie dať 
do rúk politickým nominantom, ktorí plnili za-
dania oligarchov či záujmových skupín. Všetko 
však nedokážu ovplyvniť, regulovať, či umlčať. 
Je to práve občianska spoločnosť, 
ktorá dokáže zjednať nápravu. 
Už o tri mesiace budú voľby                               
a február 2020 bude kľúčový 
pre zmeny, ktoré spoločnosť tak 
veľmi potrebuje. Preto je dôleži-
té ísť voliť, lebo len spoločne 
spravíme Slovensko lepším.

Len spoločne spravíme 
Slovensko lepším

Lenka Jakubčová
advokátka a členka strany SaS

Zdravý rozum je 
najlepší recept
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Koválov . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Smrdáky. . . . . . . . . . 9,15 hod.
Lopašov . . . . . . . . . . 9,30 hod.
Častkov. . . . . . . . . . . 9,50 hod.
Rovensko . . . . . . . . 10,10 hod.
Radošovce . . . . . . . 10,35 hod.
Chropov . . . . . . . . . 10,50 hod.
Mokrý Háj. . . . . . . . 11,10 hod.
Dubovce . . . . . . . . . 11,30 hod.
Popud. Močidlany . 11,45 hod.
Trnovec-kostol. . . . . 12,00 hod.

Vrádište-pošta . . . . 12,15 hod.
Kátov . . . . . . . . . . . 12,35 hod.
Holíč-Lidl . . . . . . . . 12,50 hod.
Gbely . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Petrova Ves-KD . . . 13,40 hod.
Letničie . . . . . . . . . 13,55 hod.
Radimov. . . . . . . . . 14,15 hod.
Unín . . . . . . . . . . . . 14,30 hod.
Štefanov . . . . . . . . 14,50 hod.
Dojč . . . . . . . . . . . . . 15,05 hod.

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
12.12. 2019

23.1. , 13.2. , 5.3. , 26.3. 2020

vždy v PIATOK v týchto termínoch:
13.12. 2019

24.1. , 14.2. , 6.3. , 27.3. 2020
Cerová. . . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Prievaly . . . . . . . . . . 9,15 hod.
Pl. Mikuláš-kostol . . . 9,35 hod.
Plavecké Podhradie 9,50 hod.
Sološnica . . . . . . . . 10,10 hod.
Rohožník . . . . . . . . 10,30 hod.
Kuchyňa . . . . . . . . . 11,00 hod.
Pernek . . . . . . . . . . 11,15 hod.
Vinosady . . . . . . . . 12,00 hod.
Dubová . . . . . . . . . . 12,20 hod.

Častá-trhovisko . . . . 12,35 hod.
Doľany . . . . . . . . . . 12,50 hod.
Štefanová . . . . . . . 13,05 hod.
Dlhá . . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Košolná . . . . . . . . . 13,35 hod.
Suchá nad Parnou. 13,50 hod.
Dolné Orešany. . . . 14,10 hod.
Horné Orešany. . . . 14,30 hod.
Lošonec . . . . . . . . . 14,50 hod.
Smolenice . . . . . . . 15,05 hod.
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králik s liečivom, nosnice, brojlery a kačice, 
bažant, ovce, kozy, ošípané, husi, morky, psy
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Kože vykupujeme vysušené, 
bez hláv a nožičiek. Cena koží 

sa môže meniť.

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
19.12. 2019

9.1. , 30.1. , 20.2. , 12.3. 2020
Jablonica-Coop . . . . . 9,00 hod.
Osuské . . . . . . . . . . . 9,20 hod.
Hlboké . . . . . . . . . . . 9,40 hod.
Šajdíkové Humence 10,00 hod.
Borský Mikuláš . . . 10,20 hod.
Šaštín - Stráže . . . . 10,40 hod.
Smolinské . . . . . . . 11,00 hod.
Čary. . . . . . . . . . . . . 11,20 hod.
Kuklov . . . . . . . . . . 11,40 hod.
Kúty . . . . . . . . . . . . 12,00 hod.
Borský Sv. Jur. . . . . 12,30 hod.

Sekule. . . . . . . . . . . 12,45 hod.
Moravský Sv. Ján . . 13,00 hod.
Závod . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Veľké Leváre . . . . . 13,40 hod.
Malé Leváre . . . . . . 14,00 hod.
Gajary. . . . . . . . . . . 14,20 hod.
Kostolište. . . . . . . . 14,40 hod.
Jakubov . . . . . . . . . 15,00 hod.
Studienka . . . . . . . 15,30 hod.
Lakšárska Nová Ves 15,50 hod.
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Občianske združenie pri DSS a ZPS 
SENICA vypracovalo projekt pod ná-
zvom „Stretnutie pri keramike - vzá-
jomné obdarovanie“, v rámci ktoré-
ho pomohlo zorganizovať a hmotne 
podporilo voľnočasové aktivity, mo-
tiváciu k tvorivej činnosti prijímate-
ľov sociálnej služby a  detí základnej 
školy so svojím učiteľom pri spoloč-
nej tvorbe darčekových predmetov a 
tým naplnilo svoje zameranie na po-
moc v aktivitách na zvýšenie kvality 
života prijímateľov sociálnej služby a 
pri presadzovaní a podporovaní dôs-
tojného spôsobu života prijímateľov 
sociálnej služby a ich zapájaní do 
kontaktu s verejnosťou. Veľká vďaka 
za podporu patrí poskytovateľovi do-
tácie Trnavskému samosprávnemu 
kraju, ktorý v rámci výzvy „Podpora 
zdravia, prevencie chorôb a aktivít 
zameraných na pomoc pre sociál-
ne odkázaných občanov Trnavskej 
župy“ podporil tento projekt. Základ-
nou myšlienkou pri vzniku projektu 
bolo zapojenie klientov Domova so-
ciálnych služieb a zariadenia pre se-
niorov SENICA (DSS a ZPS SENICA) a 
detí do tvorivej činnosti pri výrobe a 
maľovaní keramiky. 

V rámci budovania partnerstva 
na projekte spolupracovali tri sub-
jekty: Občianske združenie pri DSS a 
ZPS SENICA, DSS a ZPS SENICA a Zá-
kladná škola Komenského 959 (Dvoj-
ka), Senica. Občianske združenie pri 
DSS a ZPS SENICA ako príjemca do-
tácie od TTSK zabezpečilo potrebný 
materiál. Deti Základnej školy, Ko-
menského 959 v Senici ešte predtým 
zo svojho vianočného projektu 2018 
pomohli zabezpečiť piecku na vypa-
ľovanie keramiky pre zariadenie so-
ciálnych služieb DSS a ZPS SENICA a 

následne DSS a ZPS SENICA poskytlo 
aj priestory na vzájomné stretávanie 
sa detí a seniorov v r. 2019.

Deti a klienti dostali možnosť 
spolupráce a spojenia rôznych gene-
rácií a doslova pri jednom stole mali 
možnosť si vyrobiť z hliny svoje vlast-
né výrobky. Po vypálení v piecke pri-
chádzali v priebehu septembra až no-
vembra 2019 do DSS a ZPS SENICA aj 
glazovať svoje diela a opäť za jedným 
stolom s klientmi DSS a ZPS SENICA 
sa potešiť s výsledkami svojej tvorby 
a navzájom sa obdarovať. Projektu 
sa zúčastnili žiaci od prvého až po 
ôsmy ročník a bol to naozaj výni-
močný zážitok vidieť, ako vedia deti 
rozveseliť seniorov, ako si deti pestu-
jú úctu k starším a ako sa seniorom 
rozžiarili oči pri stretnutí s deťmi. 
13.11.2019 sa uskutočnilo záverečné 
tvorivé stretnutie detí, ich učiteliek 
a klientov, ktorého sa zúčastnili aj 
riaditeľka DSS a ZPS SENICA JUDr. 
Zita Rišková a riaditeľ Základnej 
školy, Komenského (Dvojka) v Senici 
PaedDr. Krzysztof Siwiec.  Z diel detí 
a prijímateľov sociálnej služby bola 
pripravená výstavka v knižnici DSS a 
ZPS SENICA. 

Všetci sa už tešia na pokračovanie 
tejto spolupráce.

Stretnutie pri keramike
- vzájomné obdarovanie 

» E. Palkovičová, M. Macková

Banská Bystrica sa už pripravuje 
na Európsky olympijský festival 
mládeže, ktorého účastníkov  bude 
hostiť od 24. júla do 1. augusta 2021.

Do srdca Slovenska príde vyše 3600 
účastníkov (športovcov, členov reali-
začných tímov, funkcionárov) z päťde-
siatich európskych krajín. Športovci vo 
veku od 14 do 18 rokov si zmerajú sily 
celkovo v jedenástich športoch.

Organizátori hneď od prvých 
momentov čelili množstvu výziev. 
Kľúčovým bol predovšetkým stav špor-
tovej infraštruktúry a internátov, v kto-
rých budú účastníci v lete 2021 bývať. 
Dnes kopíruje stav na celom Sloven-
sku. „EYOF má pre naše mesto mnoho 
pozitív. Prínos vidím aj v tom, že vďaka 
tomuto podujatiu sa v Banskej Bystrici 
podarí vylepšiť a zmodernizovať špor-
toviská. V tomto prípade nie je dôležité 
usporiadať megalomanský projekt, a 
preto sa usilujeme postupovať čo naje-
fektívnejšie,“ tvrdí za organizačný vý-
bor Ján Nosko. 

Európske olympijské výbory a 
ich komisie už v októbri súhlasili, 
že namiesto volejbalu sa bude hrať v 

Banskej Bystrici plážový volejbal a do 
pôvodne avizovaného programu pri-
budne k nemu, atletike, plávaniu, špor-
tovej gymnastike, cyklistike, triatlonu, 
džudu, tenisu, basketbalu a hádzanej 
aj bedminton. Organizačný výbor sa in-
tenzívne zaoberá prípravou športovísk 
i ubytovacích zariadení. 

„Účastníci budú bývať predovšet-
kým v banskobystrických internátoch, 
ktoré čaká rekonštrukcia. Pripravuje-
me už aj bezpečnostné opatrenia, 
dopravné plány či nábor dobrovoľ-
níkov. Súčasťou EYOF sú aj vzdelá-
vacie programy o olympijských hod-
notách, učitelia a žiaci škôl v regióne 
môžu nadviazať partnerstvá so škola-
mi v účastníckych krajinách. Všetky 
tieto projekty predstavíme detailnejšie 
v nasledujúcich mesiacoch,“ hovorí ria-
diteľ organizačného výboru EYOF 2021 
Banská Bystrica Peter Korčok.

Centrom a srdcom podujatia bude 
areál na Štiavničkách, kde vyrastie 
Športový park EYOF. Vznikne unikátny 
koncept prepojených športovísk, ktorý 
nemá u nás obdobu. Je zaujímavý aj 
pre divákov, keďže v malom priestore 
môžu navštíviť množstvo športov. 

EYOF pomôže Banskej Bystrici 
i slovenskému športu

» Zdroj: Organizačný výbor EYOF 
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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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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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VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

0944 716 337
work.byvanie@gmail.com

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie

fasády
murárske a obkladaèské práce

Work
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Medzi všetkými ochoreniami nie je 
žiadne také, kde chorý môže veľmi ak-
tívne zasahovať do liečby a navyše s ta-
kým úspechom ako v prípade diabetes 
mellitus. 

Na stave, vývoji a prognóze choroby sa 
samotný diabetik podieľa neuveriteľnými 
75-85 percentami! Je to oveľa viac ako pri 
iných ochoreniach a dokonca aj oveľa viac, 
ako dokážu aj najmodernejšie lieky. Diabe-
tik tak má obrovskú výhodu oproti pacien-
tom s inými diagnózami. Môže, a dokonca 
sa musí zapájať do liečby. Aktívna účasť na 
liečbe znamená dodržiavanie režimových 
opatrení. Znamená to upraviť stravovacie 
zvyklosti a  ovplyvniť – zväčša zvýšiť fy-
zickú aktivitu. Jedno aj druhé je hlboko za-
korenené v každom z nás. Vyžaduje to veľa 
pevnej vôle, niekedy aj sebazapierania, ale 
výsledkom je zdravie a to je uznávané za 
najväčšiu hodnotu, nielen podľa známeho 
latinského príslovie. 

Diabetes mellitus je špecifický tým, že:
• môže byť riadený samotným diabetikom 
na 75 – 85 percent,
• diabetik je včas upozornený na dôleži-
tosť racionálneho stravovania, 
• diabetik, ktorý si zoberie za svoje odpo-
rúčané režimové opatrenia, môže ovplyv-
niť aj zvyklosti celej rodiny, usmerniť stra-
vu a  aj fyzickú aktivitu a  tým aj zdravie 
ostatných členov rodiny,
• ochorenie zväčša nebolí, je lepšie, ak pa-
cient nepociťuje fyzickú bolesť. Na druhej 
strane ale je to aj nevýhoda, lebo často 

chýbajú varovné príznaky, ktoré sú moti-
váciou k liečbe. 

Diabetes mellitus je zväčša celoži-
votné ochorenie.  
Napriek tomu, že aj správna liečba ne-
znamená úplné vyliečenie, pri jej uplat-
ňovaní jednoznačne dochádza k odďa-
ľovaniu a predchádzaniu dlhodobých 
následkov. Ideálna liečba je založená 
na aktívnej spolupráci pacienta – dia-
betika a lekára – diabetológa. Liečbu 
predstavuje komplex opatrení, kde 
jednotlivé zložky sú rovnako dôležité 
a  navzájom nezameniteľné: dodržia-
vanie diétnych opatrení, fyzická aktivita 
a užívanie liekov alebo podávaní inzulí-
nu v prípade nutnosti. Výnimkou je cuk-
rovka 1. typu, kedy je inzulín potrebný 
už od rozpoznania diagnózy U všetkých 
ostatných typov diabetu u  väčšiny dia-
betikov je pri dodržiavaní diéty so zní-
ženým obsahom cukrov a tukov a zmene 
prevažujúceho sedavého spôsobu života 
za zvýšenú fyzickú aktivitu možné pre-
dísť nielen užívaniu tabliet a  inzulínu, 
ale aj všetkých sprievodných kompli-
kácií. Jednotlivé kroky sú 
navzájom nezameniteľ-
né – tablety a inzulín 
nedokážu nahradiť ne-
dodržiavanie stravova-
cích odporučení alebo 
fyzickú pasivitu.

Cukrovka - jej výhody a potrebná liečba

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

metabolizmu a výživy
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hľadá pracovníkov do skladu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 8€ netto/hod.
   možnosť nadčasov, ubytovanie ZADARMO
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com 
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• BRATISLAVA • TRNAVA • HLOHOVEC • NITRA • MALACKY • LOZORNO ...

0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

PRÁCA IHNED
EURO    personal
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PRENÁJOM NEBYTOVÉHO
PRIESTORU

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

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.
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VÝROBA A ČERPANIE 

BETÓNOVÝCH ZMESÍ, 

DOVOZ DOMIEŠVAČOM

S PUMPOU DO 7 m 

                               

OHÝBANIE BETONÁRSKEJ 

OCELE, VIAZANIE 

ARMOKOŠOV

- ŠAŠTÍN-STRÁŽE
- MALACKY 

0905 953 850www.bestav.sk info@bestav.sk
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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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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

Nie za desať
minút, ale o desať minút.

Slovenčina našaVtipy 
týždňa

» Lady prijíma novú slúž-
ku. Úvodný prejav končí 
slovami:
- ... a raňajkovať sme zvyk-
nutí v osem hodín.
- Výborne! Ale keby som 
náhodou zaspala, tak na 
mňa nečakajte...

» Jedného rána po preflá-
movanej noci sa pýta lord 
svojho sluhu:
- James, má náš záchod 
dvojkrídlové dvere?
- Nie, pane.
- Tak som potom včera  bol 
v skrini.
 
     » redakcia



SE19-48 strana - 15

ZAMESTNANIESENICKO 15

75
-0
6-
8

41
-0

14
5

Ošetrovateľ/ka

Zariadenie pre seniorov Skalica
a JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov

hľadá do svojho tímu:

Kontaktujte nás:
osobne, telefonicky 034/664 57 41

– Mgr. Katarína Jurovatá
alebo e-mailom na: jurovata@zpssi.sk

nepretržitá prevádzka,  požiadavkou príslušné
vzdelanie v odbore. Bru�o mesačne od 720,00 € 
do 850,00 € + príplatky

Opatrovateľ/ka
nepretržitá prevádzka, vítané požiadavky: 
absolvovanie opatrovateľského kurzu a skúsenosti 
s opatrovaním. Možnosť doplniť si vzdelanie. 
Bru�o mesačne od 660,50 € do 710,00 € + príplatky. 

Fyzioterapeut/ka
(rehabilitačný pracovník)

požiadavkou príslušné vzdelanie v odbore.
Bru�o mesačne od 743,50 € do 850,00 €.
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PRIJMEME
BRIGÁDNIKOV

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

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

+ príplatky za sobotu
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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

www.konstrukter.sk

Bezplatná infolinka: 0800 500 091

- PRÁCA S POČÍTAČOM

- PRÁCA NA VZV

od 850 do 1300 EUR

PRACOVNÉ PONUKY
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Brandys nad Labem, ČR
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Holíči

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.Nie odbáčať, zabáčať, ale 

odbočovať, zabočovať. Nie prísť tu, ale prísť sem.
Slovenčina naša

Vtipy 
týždňa

» Lord hovorí sluhovi:
- James, dnes mám chuť pra-
covať. Vajíčko si olúpem sám.

» - James, čo nového píšu v 
novinách?
- Píšu, pane, že v Amerike sa 
stal prezidentom černoch...
- Ach, James, tak to musí 
mať jeho pán naozaj veľkú 
radosť!

» - James, kúp mi papagája!
- Pane, mám kúpiť zeleného 
alebo červeného?
- Červeného James, zelený 
ešte nedozrel.

» - Pane, v jedálni horí!
- Nevadí, James, obedovať 
budem v poľovníckom saló-
niku.     » redakcia
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Telefonáty s manželkou, s deťmi, či s 
mamou. Tajní agenti odpočúvali všetky 
súkromné rozhovory nášho tieňového 
ministra obrany Jara Naďa viac ako rok. 
Režiséri tohto totalitného procesu ostali 
asi veľmi sklamaní, keď nič nezistili. A tak 
si obvinenie vymysleli.
Výsledkom je komplot, že „vyzvedal“ závažné 
informácie a ohrozil bezpečnosť tohto štátu. 
Inak povedané - Jara obviňujú, že sa opýtal 
na informáciu, o ktorej nevedel, že je tajná. 
A aj keď žiadnu odpoveď nedostal, podľa 
tajných služieb tým spáchal trestný čin.
Premiér Peter Pellegrini
dokonca zvolal bezpečnostnú 
radu štátu! Škoda, že tak 
neurobil v momente, keď na 
Slovensku zavraždili novinára, 
keď sa zistilo, že Marián Kočner 
lustroval tých, čo o ňom 
písali, kupoval si rozsudky a 
zneužíval všetky bezpečnostné 
zložky tejto krajiny. Nevadili 
mu ani škandalózne nahrávky 
Dobroslava Trnku s Kočnerom, 
ani napojenie bývalého 
podpredsedu parlamentu Martina Glváča 
na mafiu. „Premiér Pellegrini ukázal, 
že skôr ako slušnosť a charakter sú mu 
blízke praktiky komunistickej štátnej 
bezpečnosti, a neváha ich využiť na 
umlčanie človeka, ktorý bojuje proti 
korupcii a len za tento rok občanom 
Slovenska ušetril približne miliardu eur na 
pochybných tendroch v armáde,“ povedal 
na Jarovu obranu Igor Matovič.

Po tom, čo sa Jaro Naď mohol pozrieť do 
spisu zistil niečo neuveriteľné. Trestné 
oznámenie na Jara podal šéf Vojenského 
obranného spravodajstva Ján Balciar! 
Na Balciarove majetky v hodnote miliónov 
eur dlhodobo poukazoval práve Jaro a 
žiadal jeho odchod z funkcie. Podľa Jara 
zneužila štátna moc svoje kompetencie. 
„30 rokov po revolúcií, šéf vojenského 
spravodajstva dáva odpočúvať jemu 
nepohodlných občanov Slovenska na 
základe výmyslov. Príslušníci NAKA im 
následne vznášajú obvinenia a zabavujú 

telefóny a premiér Pellegrini 
hovorí o bezpečnostnej hrozbe 
pre SR. Vitajte na Slovensku v 
roku 2019,“ dodal Jaroslav Naď.
Hnutie OĽANO sa však nedá 
zastrašiť. Už 10 rokov odvážne 
bojujeme presne proti takým 
ľuďom, akým je Ján Balciar 
a jemu podobní politruci na 
Ministerstve obrany SR. 
Chránime peniaze nás všetkých 
a nenecháme ich rozkrádať. Žiaľ, 
zobudili sme sa v časoch, kedy 

môžeme byť pre našu 
prácu prenasledovaní 
a odpočúvaní. Napriek 
tomu nepoľavíme a 
do najbližších volieb 
ideme s tým, aby 
sme tento prehnitý 
systém očistili a tých čo 
okrádali štát postavili 
pred spravodlivý súd.

VYKONŠTRUOVANÝ PROCES PROTI
JAROVI NAĎOVI: OBVINENÝ 
ZA OTÁZKU BEZ ODPOVEDE!

Nominantka Smeru-SD na Najvyššom súde 
Monika Jankovská si s Mariánom Kočnerom 
nielen písala, ale sa s ním aj stretla! Potvrdila 
to komisia Súdnej rady, ktorá prípady 
skorumpovaných sudcov vyšetruje.
Predseda komisie Dušan Čimo dokonca hovorí, 
že komunikáciu cez aplikáciu Threema už 
nemusíme ani nazývať ako “údajnú”. Sudcovia 
tak potvrdili, že Jankovská si s Kočnerom 
vymenila viac ako 5 tisíc správ, v ktorých 
dohadovali rozsudky v prospech mafie. Ďalšie 
stovky správ si s Kočnerom vymenil jeho 
ďalší poskok v parlamente - Martin Glváč, 
ktorý mu pomáhal vybavovať stretnutia s 
vysokopostavenými úradníkmi tohto štátu.
Od momentu, keď sa hnutie OĽANO postavilo 
pred Najvyšší súd SR a žiadalo okamžitý 

odchod štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej 
zo svojej funkcie, počúvali sme množstvo 
nezmyslov z úst predstaviteľov strany Smer, 
ktorí štátnu tajomníčku obhajovali. Poslanci ako 
Ľuboš Blaha, označovali celú komunikáciu cez 

Threemu za nezmysel, šírili o nej hoaxy a Robert 
Fico sa bývalej štátnej tajomníčke dokonca 
poďakoval za „dobre odvedenú prácu“.
Threema je skutočná a hovorí o obludnom 
prepojení mafie na bezpečnostné zložky 
štátu. Mafia prerástla na súdy, do polície 
a dokonca aj na generálnu prokuratúru! 
To všetko s pomocou nominantov a 
funkcionárov strany SMER-SD. Tu však jej 
popredný predstaviteľ a premiér Peter 
Pellegrini nevidí riziko, na základe ktorého 
by zvolal bezpečnostnú radu štátu.
Aj v tomto prípade sa hnutie OĽANO ako 
prvé postavilo na barikády a žiadalo odchod 
“škodných” v slovenskej justícii a politike. 
Veríme, že už vo februári definitívne všetci 
spolu porazíme mafiu!a 

DOSŤ BOLO 
KLAMSTIEV SMERÁKOV: 
THREEMA JE SKUTOČNÁ!

     PORAZME 
 SPOLU 
 MAFIU
  Pre lepší život nás všetkých

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

OĽANO „vyhnalo“ Jankovskú z Najvyššieho súdu a Glváča 
zo stoličky podpredsedu parlamentu. Čoskoro v ňom 
skončí úplne.

Jaro Naď
Šéf vojenského spravodajstva Balciar a časť jeho 
nehnuteľností. Odhadovaný majetok - 3 MILIÓNY EUR!!!
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