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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
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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

Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

Predajňa: Nádražná ul., Malacky
0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk
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HOLÍČ, KÁTOVSKÁ 1138 • www.prodomis.sk
0917 423 259 • prodomis@prodomis.sk

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

VINYLOVÉ PODLAHY NA KAMENI

ZĽAVA

15%
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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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Novootvorené poradenské centrum
pre redukciu hmotnosti v HOLÍČI

OBJEDNÁVKY: 0915 646 327

VSTUPNÁ KONZULTÁCIA
v cene 15 € ZDARMA Platí do

31.12.2019

AKCIA

a PREDAJ KRMÍV

Viac informácií     
NA STRANE  č.13
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 PREDAJ 
MLÁDOK
od marca 2020

0905 915 033

INZERCIA

PREČÍTAJTE SI

ZADNÚ
STRANU
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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

„Prajem ti pokojnú prvú adventnú“ – 
prišlo mi minulú nedeľu ráno želanie. 
Pokojnú. Nuž, želám vám pokojnú 
druhú. S plným vedomím vzácnosti 
obsahu slova pokoj.

Je nedeľa pokánia. Svätý František 
tvrdí, že „len keď zabúdame na seba, 
nachádzame seba samých“. Často narie-
kame nad slabosťou svojho života, či už 
ide o krehkosť telesnú, lebo podliehame 
rôznym chorobám, ale i nad krehkosťou 
morálnou, zúfame zo špiny amorálnosti, 
arogancie a spupnosti, povýšenectva, 
najmä zo strany niektorých hlučných 
mocných tohoto nášho malého sloven-
ského sveta. Ale – často robíme to, čo 
sami vzápätí odsudzujeme. Správame 
sa očividne  nenormálne a nemorálne. 
Plačeme nad biedou, v ktorej žijeme a ne-
vieme či dokonca, čo je najabsurdnejšie, 
nechceme si pomôcť.

Potrebujeme pokoj. Bez pokoja ne-
prežijeme. Živoríme, no nežijeme.

Hľadáme pravdu? Chceme ju čítať a 
počuť? Alebo sa jej vyhýbame ako čert 
krížu? Bojíme sa jej? Nemáme odvahu 
sa s ňou zoznámiť? Akceptovať ju takou, 
akou je a urobiť opatrenia na to, aby prav-
dou zostala? Úprimné hľadanie pravdy 
znamená odloženie svojho subjektívne-
ho pohľadu a pripustiť názory iných. Kto 
nemá o ne záujem, kto im dokonca za-
braňuje zaznieť, ten nemá záujem o prav-

du a jeho svetom je lož. Primitívna lož. 
Spolieha sa na vyvolaný hnev z takejto 
arogancie, ale... Ak v hneve prekročíme 
kontrolu rozumu, vystavujeme sa riziku 
množstva chýb a omylov, ktoré spravíme 
či sa ich dopustíme. Mnohé a mnohí nás 
môžu nahnevať, my sami sa však oberá-
me o vnútorný pokoj a rozvahu, ak púšťa-
me takýto hnev mimo kontroly rozumu. 
Riešenie konfliktov spočíva v rozumnom 
uvedomení si záujmov druhej strany.

Svätý František Saleský mal veľmi 
inšpiratívny prístup ku každodenným 
nástrahám života. „Treba vždy a všade 
žiť pokojne. Ak nás stihne súženie, či už 
vnútorné alebo vonkajšie, treba ho zná-
šať pokojne. Ak ideme v ústrety radosti, 
treba ju prijať pokojne, bez rozrušenia. 
Treba utekať pred zlom? Áno, ale aj to v 
pokoji, nie v zmätku, pretože inak by sme 
na úteku mohli spadnúť a dať nepriateľo-
vi možnosť, aby nám vzal život. Ak treba 
vykonať dobro, máme k tomu pristupovať 
pokojne, aby sme v náhlivosti nenarobili 
zbytočne chyby. Dokonca aj 
pokánie treba robiť s poko-
jom.“

Takže – želám vám po-
kojnú druhú, milí čita-
telia!

Druhá nedeľa adventu 
– nedeľa pokoja

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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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ZÁHRADNÉ CENTRUM ROSA S.R.O.

HOLÍČ, KÁTOVSKÁ 24 (VEDĽA KNÍHKUPECTVA BYSTRICKÝ)

PO – PIA: 8 – 17, SO: 8 – 12 /ZAHRADNICTVOROSA+421 948 767 193

PREDAJPREDAJ
VIANOČNÝCHVIANOČNÝCH
STROMČEKOVSTROMČEKOV
A VIANOČNÝCHA VIANOČNÝCH
OZDÔBOZDÔB

PREDAJ
VIANOČNÝCH
STROMČEKOV
A VIANOČNÝCH
OZDÔB

0908 979 377

INZERCIA
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ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

Výkup oceľového šrotu a farebných kovov
Zber elektroodpadu

VAMAMETAL s.r.o., Priemyselná 277, Senica
email: vamametal@gmail.com
0903 145 588, 0903 728 588
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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ŠTEFANOV
jztrans@jztrans.sk
www.jztrans.sk

KONTAJNERY
LIKVIDÁCIA A ODVOZ
ODPADU

DVOJSTRANNÝ SKLÁPAC
S HYDRAULICKOU RUKOU

INDIVIDUÁLNA LIKVIDÁCIA
V NAŠOM AREÁLI

ˇ

AKCIA
3 DNIPRENÁJOMKONTAJNERAZDARMA

0905 232 510
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0903 342 475
r�rade@r�rade.sk

MAĽOVANIE
NATIERANIE

STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY

SADROKARTÓNY

Pri predložení
konkurenčnej ponuky

vám spravíme
lepšiu cenu + 10%
vernostná zľava

M
NA

kkkkyyyyyy
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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš
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R01_AUTO_PREDAJ
» Predám Š.Octávia 2, rok 
výroby 02/2007, 1,9 TDI, 
77KW, čierna metalíza, 
letné, zimné pneu, dobrý 
technický stav, STK, EK 
do 02/2021. Viac na.Tel. 
0903419744

R02_AUTO_MOTO_INE

» Kúpim havarované 
alebo motoricky poško-
dené auto, motocykel.
Tel. 0905218938 
» ČZ 175, JAWA 250, 
350, PIONIER, STADION, 
MUSTANG, SIMSON, KÚ-
PIM TIETO MOTORKY .Tel. 
0915215406 
» KÚPIM SUZUKI SX 4 
1.6.Tel. 0907636045

R03_BYTY_PREDAJ

» Predám 1-izb byt v 
Malackách, 40 m2, 2/8 
posch, kompletná rekon-
štrukcia, prerobený na 
1,5 izb + kuchynský kút, 
zariadený. Tel.0915 899 
031, 0910780313

R04_BYTY_PRENAJOM

» Vezmem do dlhodobé-
ho prenájmu 1-izb. byt 
alebo garzónku v Skalici.
Tel. 0903367969 
» Dám do dlhodobé-
ho prenájmu komplet-
ne zrekonštruovanú 
garzónku v Skalici.Tel. 
0904127053 
» Prenajmem izbu v ro-
dinnom dome v Skalici.
Tel. 0904449477

R05_DOMY_PREDAJ

» Predám novostavbu 
samostatne stojace-
ho rodinného domu na 
pozemku o výmere 584 
m2. Je v Holíči v novo-
vybudovanej lokalite A. 
Dubčeka. Dom je sko-
laudovaný v roku 2014. 
Má rozlohu zastavanej 
plochy 194 m2 a 143 m2 
úžitkovej plochy. Dom je 
úplne dokončený ako z 
interiéru, tak z exteriéru. 

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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• 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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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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0903 326 899 Gbely

OSTRENIE
NÁSTROJOV

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

41
-0

07
2

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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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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1OD 1.10. SME PRESŤAHOVANÍ NA 

ul. pplk. Pljušťa 1, Skalica (autobus. stanica)
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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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Dom je možné si pozrieť 
aj na portále nehnutel-
nosti.sk. Cena 210.000 
€.Tel. 0903342475

R06_POZEMKY_PREDAJ

R07_REALITY_INE

» Kúpim rodinný dom, SP 
alebo byt 35 km od Bra-
tislavy.Tel. 0903765606

R08_STAVBA

» Predám sklolaminá-
tové žumpy o objeme 
5.000, 8.000 a 10.000 lit-
rov a vodomerné plasto-
vé šachty. Cena od 650 €. 
Doveziem, osadím, vyko-
nám aj tlakovú skúšku.
Tel. 0905925991 
» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

R09_DOMACNOST

R10_ZAHRADA

» Predám mladého 
kohúta na chov.Tel. 
0949431075 
» Predám mláďa sucho-
zemskej korytnačky.Tel. 
0907723563 
» Predám kvas.Tel. 
0915154320 
» Predám orechy a bicyk-
el.Tel. 0346683034

R11_HOBBY A SPOTR

» Kúpim staršiu vzdu-
chovku alebo babetu.Tel. 
0907374235

R12_DETOM

R13_ROZNE_PREDAJ

» Predám stoly a stolič-
ky.Tel. 0905254090 
» Predám používaný 
propán-butánový dvoj-
horák a štvorhorák. Tieto 
horáky sú veľmi odolné, 
vyvinuté pre náročnú 
činnosť, vhodné pre pro-
fesionálov k pokrývač-
ským prácam. K výbave 
patrí poistný tlakový 
ventil s manometrom, 
k rukoväti sa dá pripo-

Občianska
riadková
inzercia

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

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    
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0918 884 026
bevedent@gmail.com

BEVEDENT
beve_dent

DENTÁLNA HYGIENA V SENICI
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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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SKALICA
MH - fenster s.r.o. • Potočná 14

0915 308 488 0917 666 027 • 

3-sklo
bez príplatku
Trojsklo za cenu dvojskla. 

Platí len do 20. 12. 2019
na laminované plastové okná
Slovaktual OPTIM.

skalica@slovaktual.sk

Vtipy 
týždňa

» Nápis v škótskom kníh-
kupectve:
- Kupujte knihy už teraz, 
aby ste si ich mohli v kľu-
de prečítať skôr, ako ich 
venujete ako darček k Via-
nociam.

   
   
» Štyri etapy života muža:
- Veríš na Mikuláša.
- Neveríš na Mikuláša.
- Robíš Mikuláša.
- Vyzeráš ako Mikuláš.

   
» Židovský Mikuláš príde 
do škôlky, vyloží hračky a 
vraví:
- No deti, môžeme prejsť k 
biznisu?

   

» Na poštu príde list, adre-
sovaný Mikulášovi. Poštári 
ho otvoria:
- Milý Mikuláš. Sme veľmi 
chudobní a preto neviem 
kúpiť darčeky rodičom. 
Bolo by super keby si mi 
poslal 100 eur na darčeky.
Poštári sa zľutujú, spravia 
zbierku a pozbieraných 50 
eur pošlú chlapcovi. Po pár 
dňoch príde ďakovný list a 
poštári ho s očakávaním 
čítajú:
- Milý Mikuláš. Ďakujem za 
peniaze, ale predstav si, 
títo poštári ma okradli o 
polovicu.

» - Žiadne darčeky k Viano-
ciam mi kupovať nemusíš, 
- oznamuje žene na začiat-
ku decembra pán Novák.
- Stačí, keď ma budeš milo-
vať a budeš mi verná.
- Neskoro,“ povzdychla si 
ženuška, „už som ti kúpila 
kravatu.

» - Dal som manželke pod 
stromček psa.
- A prečo psa?

     » redakcia



SE19-49 strana - 7

SLUŽBYSENICKO 7

16
-0

01
0

www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700

0905 915 033

INZERCIA
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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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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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Elektrobicykle • Cyklodoplnky 
Náhradné diely • Predaj na splátky 

PrEdaj a sErvis biCyklov

+421 907 499 218
cyklobeef@gmail.com
Potočná 175/73, Skalica
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jiť predlžovacia trubica 
dlhá 1m. Cena 200 €.Tel. 
0907238841

R14_ROZNE_INE

» Kúpim konskú hrabač-
ku v dobrom stave.Tel. 
0908447091 
» Kúpim staré odznaky, 
mince, vyznamenania, 
veci po vojakoch a ar-
máde, staré pohľadnice 
a knihy.Tel. 0908707350 
» Kúpim šrotovník na obi-
lie 220W.Tel. 0944634153 
» Hľadám doučovate-
ľa ruštiny v Skalici.Tel. 
0915122176

R15_HLADAM PRACU

R16_ZOZNAMKA

» Muž 52 ročný bez zá-
väzkov hľadá ženu na 
vážny vzťah, len Skalica.
Tel. 0949806344 
» Ahoj, mám 47r. a rád 
by som sa zoznámil so 
štíhlou ženou. SMS.Tel. 
0917655780 
» Hľadám priateľku nad 
60 rokov s vysporiada-
nými rodinnými pomer-
mi. SMS.Tel. 0949834656

Občianska
riadková
inzercia

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

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

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

MUTIFOKÁLNE
OKULIARE

OČNÁ OPTIKA

www.oftalens.sk

jedny okuliare
na všetky vzdialenosti

Bližšie info v optikách

PÁR ZDARMA
1+1

Garancia vysokej kvality
Garancia spokojnosti

zákazníka

Vlastnícke právo patrí medzi jedno 
z najdôležitejších práv, ktoré upravu-
je aj Ústava SR a  Listina základných 
práv a slobôd. 

Vlastnícke právo k  nehnuteľnostiam 
sa eviduje v  katastri nehnuteľností. Ka-
taster nehnuteľností je verejný register 
a zároveň informačný systém obsahu-
júci geometrické určenie, súpis a popis 
nehnuteľností a údaje o právach k nim. 
Práva k nehnuteľnostiam sa do katastra 
zapisujú tromi spôsobmi: vkladom, 
záznamom alebo poznámkou. 

Vklad má právotvorné účinky, t. j. 
právo k nehnuteľnostiam vyplývajúce zo 
zmluvy vzniká, mení sa alebo zaniká až 
povolením vkladu a je úkonom okresné-
ho úradu. Vkladom sú zapísané najmä 
vlastnícke práva k  nehnuteľnosti, ale 
môžu nimi byť zapísané aj iné vecné prá-
va k nehnuteľnosti, záložné právo, alebo 
práva z vecných bremien. Vklad možno 
vykonať iba na základe právoplatného 
rozhodnutia okresného úradu, katastrál-
neho odboru. V  praxi sú bežné zápisy 
vlastníckeho práva v spojení so zápisom 
záložného práva banky, ak sú posky-
tované hypotekárne úvery. Vlastnícke 
alebo iné právo k nehnuteľnosti vzniká, 
mení sa alebo zaniká až v okamihu zápi-
su vkladu do katastra nehnuteľností. Ko-
nanie o povolenie vkladu je návrhovým 
konaním, teda začína vždy len na návrh 
účastníka konania. Návrh sa podáva na 
príslušný okresný úrad, katastrálny od-
bor, v územnom obvode ktorého sa pred-

metná nehnuteľnosť nachádza. 
Spolu s návrhom sa podáva aj zmlu-

va ako základná príloha návrhu, ktorá 
je právnym dôvodom vkladu práva do 
katastra. Konkrétne môže ísť napríklad 
o  kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, 
zmluvu o zriadení alebo zániku vecného 
bremena, atď. Podstatnou obsahovou 
náplňou konania o  povolenie vkladu je 
skúmanie platnosti zmluvy. Ak by bola 
zmluva vyhotovená vo forme notárskej 
zápisnice alebo autorizovaná advoká-
tom, úrad by ju posudzoval len z  toho 
hľadiska, či je v  súlade s  katastrálnym 
operátom a či sú splnené procesné pod-
mienky povolenia vkladu. Ostatné nále-
žitosti zmluvy sa ponechávajú na tom, 
kto zmluvu autorizuje, resp. garantuje 
správnosť náležitostí zmluvy z  občian-
skoprávneho hľadiska. Výsledkom ko-
nania o vklade je buď rozhodnutie, že sa 
vklad povoľuje, alebo sa návrh zamieta. 
Vklad sa povolí, ak sú splnené všetky 
procesné podmienky na povolenie vkla-
du. V opačnom prípade sa zamietne. Pro-
ti rozhodnutiu o zamietnutí vkladu mož-
no podať odvolanie na okresnom úrade, 
ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní 
odo dňa jeho doručenia.

Vklad do katastra nehnuteľností

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

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

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.

Deň vďakyvzdania aj v Senici 
Koniec novembra sa v posledných rokoch tra-

dične spája s nákupným ošiaľom, začínajúcim na 
Black Friday. Tomuto dňu, ktorý sa považuje za 
začiatok predvianočnej nákupnej horúčky, však 
predchádza Deň vďakyvzdania. Už niekoľko storo-
čí štvrtý štvrtok v novembri Američania po celom 
svete zasadnú za stôl s pečeným moriakom, aby 

poďakovali za všetko dobré, čo im bolo dopriate po 
uplynulý rok. Ako prví slávili Deň vďakyvzdania v 
roku 1621 Pilgrims - členovia v Anglicku prenasle-
dovaného náboženského hnutia separatistických 
Puritánov, ktorí hľadali v Amerike nádej pre nový 
život v slobode. Traduje sa, že na oslavy, ktoré trvali 
tri dni pozvali miestnych Indiánov z kmeňa Wam-
panoag, vďaka ktorým prežili v novom prostredí.

Aj tento školský rok si študenti bilingválneho 
štúdia v anglickom jazyku Obchodnej akadémie v 
Senici slávnostne prestreli stôl, pripravili koláče, 
objednali pečené morky. Prípravy slávnosti boli 
súčasťou tvorivého ateliéru, v ktorom sa formou zá-
žitkového vyučovania oboznamovali s minulosťou 
a súčasnosťou tohto sviatku. Stôl, ktorý sa prehýbal 
dobrotami, bol odmenou za ich úsilie pri naštudo-
vaní faktov a ich spracovaní do multimediálneho 
vzdelávacieho programu pre svojich spolužiakov. 
Študenti oduševnene zahrali zložité osudy objavi-
teľov, pôvodných obyvateľov aj kolonizátorov Ame-
riky. Upozornili na predkolumbovské civilizácie a 
nové kultúry prisťahovalcov, ktoré sa po stáročia 
búrlivo premiešavali. Vážne debaty a súboje nako-
niec prevážila dobrá nálada Kolumbových námor-
níkov, Indiánov a Puritánov, ktorí so svojimi učiteľ-
kami angličtiny a vedením školy zasadli za jeden 
stôl, aby si tento mimoriadny deň náležite užili.

» Slavomíra Masrnová

Sústredenie – Slovenské
rýchle prsty 

Aby  rýchli pisári z Obchodnej akadémie v Seni-
ci nezaháľali a mali možnosť rozvíjať svoje zručnos-
ti, zúčastnili sa v dňoch 19. – 21. 11. 2019 sústredenia 
Slovenské rýchle prsty. Toto zaujímavé, ale aj veľmi 
náročné podujatie, už po druhýkrát zorganizova-
la Obchodná akadémia Nevädzova v Bratislave, v 
priestoroch Bratislavského samosprávneho kraja.

Odbornou garantkou bola Helena Zaviačičová, 
držiteľka svetového rekordu v písaní na PC s počtom 
928 čistých úderov za minútu. V tréningovom proce-
se jej pomáhal najmladší český rekordér Jonáš Vala, 
ktorý žiakom z celého Slovenska predviedol svoje 
rýchle prsty.

Cieľom sústredenia bolo zvýšiť kvalitu výučby 
predmetu administratíva a korešpondencia a pri-
praviť talentovaných žiakov na súťaže. Z OA Senica 
sa na podujatí zúčastnili: Kamil Kotvan, Aneta Au-
gustínová a Jasmína Púčková. Po zhodnotení cel-
kových výkonov za 3 dni sa Kamil  umiestnil na 8. 
mieste. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších 
úspechov pri reprezentácii školy.

» Antónia Černeková
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KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

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

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

Odťahová služba zadarmo
Poskytujeme doklad o likvidácii
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UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.
Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

Ce
ny

 s
ú

vr
át

an
e 

D
PH

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

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

od 86 €/t
od 200 €/t
 od 160 €/t

HNEDÉ UHLIE
ČIERNE UHLIE

od 295 €/tKOKS
BRIKETY

ZN
ÍŽ

EN
IE

CI
EN
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KLIMATIZÁCIE
REKUPERÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

0905 963 819
ZA VÝHODNÉ CENY
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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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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

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

CELKOVÉ CENY

Pri výmene okien posky-
tujeme vymaľovanie

interiéru s 10% zľavou

320 € 370 €

480 €

Príklady montáže
okien:PLASTOVÉ OKNÁ

A ZIMNÉ ZÁHRADY
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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.

Nie byť 
k smiechu, ale byť na smiech.

Slovenčina naša

Nie prádlo, ale bielizeň. 
Nie kotník, ale členok. Nie kojenec, ale dojča.

Slovenčina naša

Vtipy 
týždňa

» Pán riaditeľ, môžete mi 
dať zajtra voľno? - pýta sa 
v práci pán Novák.
- Manželka chce, aby som 
jej pomohol s vianočným 
upratovaním.
- Z takého dôvodu vám 
predsa nebudem dávať 
voľno! - rezolútne to od-
mietne riaditeľ.
- Ďakujem, - vydýchne si 
zamestnanec.
„Vedel som, že je na vás 
spoľahnutie.“

» Novoročné ráno
- Tak šťastný a veselý nový 
rok. Ako si sa vyspal?
- Ale ušlo to, len keby o 
mňa stále nezakopávali 
čašníci!

» Na Vianoce príde list od 
známych z USA. Otecko si 
ho prečíta a hovorí man-
želke: 
- No pozerám, že sa tvoj 
brat v tej Amerike nemá 
zle. Tu píše, že dostal neja-
ké elektrické kreslo.

» Dedko sa rozhodne, že si 
uloví vianočného kapra.
Zobral náradie a začal se-
kať dieru do ľadu.
Odrazu príde za ním jeden 
pán a kričí:
-Okamžite prestaňte sekať 
do toho ľadu!
-Akým právom mi to zaka-
zujete!?
-Právom správcu zimného 
štadióna!

     » redakcia

0905 915 033

VIZITKY
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Od 12. 12. 2019 v Skalici.
Chystáme pre vás prekvapenie.

Zažite váš

KAUFLAND!
NOVÝ

nákupom v novom
KAUFLANDE
v Skalici.

Od 12. 12. do 14. 12. 2019 za každý váš nákup 
v hodnote minimálne 20 € prispeje Kaufl and 
sumou 1 € Centru voľného času v Skalici.

Streda 11. 12. 
o 17.00 hod.

Koncert MIRA JAROŠA 
spojený s detskou 
módnou prehliadkou 
našej značky 
s deťmi zo Skalice
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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!!!
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0908 979 377

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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Predstavili sme 138 riešení pre zdravotníctvo. 
Žiadne kozmetické zmeny, žiadne akože vylepšenia 
pre zalepenie očí, ale vážne, systematicky zorade-
né a premyslené kroky. Rozpracované do detailov, 
prekonzultované s odborníkmi priamo v ambulan-
ciách, nemocniciach, lekárňach a poisťovniach. Na 
ich konci bude spokojný a správne liečený pacient. 
Zdá sa vám to utópia? Nám nie, pretože presne vie-
me, ako na to a nebojíme sa pomenovať veci, ktoré 
iní obchádzajú. Tu je pár zo 138 našich riešení:

· Stanovenie nároku. Nemôže byť všetko
   pre všetkých zadarmo, ale musíte vedieť,
   čo koľko stojí a čo za svoje peniaze dostanete.
· Zdravotná starostlivosť včas a v garantovanej
   kvalite.
· Pravidlá majú platiť pre všetkých rovnako.
   Pre chudobných bez známostí, aj pre bohatých
   s konexiami.
· Keď sa staráte o svoje zdravie, štát sa vám
   odmení.
· Prepojenie registrov, možnosť dobrovoľného
   objednávania na presný termín.
· Uvoľnenie cesty pre nové lieky.
· Investície do nemocníc formou projektového
   fi nancovania.
· Poisťovne nesmú mať dlhy voči lekárom
   a musia mať vytvorenú rezervu.
Populistické lacné bludy Fica 

či Kotlebu priniesli akurát tak to, 
že po 12 rokoch je zdravotníctvo                      
v katastrofálnom stave. Reálne 
zmeníme fungovanie zdravotníc-
tva v prospech občanov.

Čo prinesie reforma zdravotníc-
tva? Pozitívny kvantový skok

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Vedeli ste, že iba 1/3 z vášho účtu za elektrinu 
je platba za elektrinu, zvyšok sú rôzne poplatky?            
Že v rámci porovnania výdavkov domácností v Eu-
rópskej únii je u Slovákov podiel platieb za energie 
jeden z najvyšších? A že to bolo za vlád Roberta Fica, 
kedy sa v našich účtoch za elektrinu objavili aloba-
lové dotácie a bola zneužitá podpora obnoviteľným 
zdrojom energie na kšeft y s oligarchami?

Dnes už nikto neverí stabilným cenám energií, tak 
ako ich kedysi sľuboval Robert Fico. Jedine stabilne 
vysokým, pretože to každý mesiac cítime v našich 
peňaženkách. A pritom by stačilo tak málo, použiť 
zdravý rozum. Z cien energií odstrániť politické zá-
sahy, ktoré sa udiali za posledných troch vlád strany 
Smer-SD. 

Strana Sloboda a Solidarita takéto riešenia má. 
Pravidelne ich predkladám parlamentu a hoci        
väčšinou vláda nemá záujem pomôcť ľuďom, nie-
čo sa mi sem-tam podarí prešmyknúť. Podarilo sa 
nám presadiť ukončenie dotovania výroby elektriny                                                              
z domáceho uhlia, navrhli sme zníženie prenoso-
vých poplatkov či viaczdrojové fi nancovanie obno-
viteľných zdrojov energie. Výsledkom budú nižšie 
účty za elektrinu. V priemere by tak 
slovenská rodina ušetrila na úč-
toch za elektrinu až 80 eur ročne. 
Budem rád, keď sa to po voľbách 
2020 podarí.

Som Karol Galek, člen hospodár-
skeho výboru NR SR a tímlíder 
strany SaS, ktorý stráži vaše 
účty za energie.

Vaše účty za elektrinu vás roky 
klamú, môžete platiť menej

Karol Galek
podpredseda SaS

Zdravý rozum je 
najlepší recept

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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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.

4 133
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Vykanie ženám – správne:
Podali by ste mi ten chlieb? 
Ukázali by ste mi tú knihu?

Nesprávne:
Podala by ste mi ten chlieb?

Slovenčina naša Nieje 
je správne písať spolu, 

- nie je, je nesprávne 
a neni už vôbec nie.

Slovenčina naša
Najčítanej

šie

regionálne

noviny
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Vymeníme neschopných
politikov za odborníkov

Nahrávka odhalila
zlodejov z SNS a Smeru

Zverejnená nahrávka medzi generálnym 
prokurátorom Trnkom a bývalým ministrom 

rozprávkovo bohatne na výrube lesov, alebo 

My v strane sa sústredíme na program 

tvoríme jednu z najúspešnejších krajín sveta.

Veronika Remišová, podpredsedníčka strany ZA ĽUDÍ
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hľadá pracovníkov na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 10€ netto/hod.
   ubytovanie ZADARMO
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com 

Nie je šťastné v kampani školských 
politikov populisticky vyzdvihovať 
niektoré tézy, napr. odmietanie me-
morovania, teda učenia sa žiakov 
naspamäť. 

Škola nie je letný tábor a potrebuje, 
aby sa žiaci aj učili. Ak by sme aj denne 
využívali tie najnázornejšie vyučovacie 
hodiny, nedá sa spoľahnúť na to, že sa 
poznatky u žiakov utvrdia tak, že ich 
dokážu aplikovať bez toho, aby sa pri 
každom kroku nepozerali na internet 
alebo do kníh. Len si predstavme, že 
by sa žiak pri počítaní slovných úloh 
neustále pozeral do tabuľky s malou 
násobilkou. V prospech memorovania 
hovoria aj skúsenosti z pracovného 
života. Stretávame sa so situáciami, 
keď nám informácie spamäti uľahčia 
či urýchlia pracovné úlohy. Aj pri ro-
bení vodičského preukazu sa musíme 
spoliehať na pamäť. Je veľmi mnoho 
takýchto situácií.  Nehovoriac o tom, že 
pamäťové učenie cibrí mozog a pred-
chádza (aj diagnostikovanej) zábudli-
vosti. Takmer denne počúvame, že je 
mládež čoraz hlúpejšia, nezapamätá si 
ani telefónne číslo či zabúda podstatné 
informácie (napr. rôzne ankety, čo si pa-
mätajú z histórie).

Isto, voči sústavnému memoro-
vaniu sa dá namietať, predsa v dobe 
explózie informácií nie sme odkázaní 
na „drvenie sa“ kategórií a tried živo-
číchov. Avšak skratkovité brojenie proti 
memorovaniu namiesto riešenia dlho-

dobo zlých učebných osnov, ktoré sú 
stále postavené na encyklopedickosti 
a faktografickosti, je neodborným jed-
nostranným pohľadom. Odpor k me-
morovaniu je dôsledkom zlyhávania 
dlhodobo zlého obsahu vyučovania. 
Isté však je, že sú témy, ktoré musia 
byť prostriedkom memorovania. Napr. 
v chémii sa sotva pohneme bez ovlá-
dania periodickej sústavy chemických 
prvkov. Pravopis sa takisto musí učiť 
naspamäť, keďže nie všetky ortografic-
ké pravidlá sa dajú odvodiť alebo zná-
zorniť. Všeobecne sa hovorí, že zažité 
učivo sa automaticky pamätá. Avšak 
nie z každého učiva či témy sa dá spra-
viť zážitok, ktorý sa zavŕta do mozgo-
vých závitov žiakov.

Môžeme ísť do extrému, že memo-
rovanie sa úplne zruší. To však bude v 
rozpore so životom, ktorý požaduje istú 
databázu informácií ako základnú vý-
bavu človeka. Bez nej by sa spomalili 
nadväzné procesy myslenia či konania. 
Len si na chvíľu predstavme, že by sa od 
medika nepožadovalo memorovanie. A 
nemá sa práve učiť učiť sa naspamäť na 
základných a stredných školách? 

Som prístupný novým metódam či 
filozofiám. Avšak cestou rozbíjania ove-
rených a v živote potrebných spôsobov 
učenia sa bez kritického pohľadu na ne 
s cieľom politického marketingu ako 
učiteľ nemôžem prijať. 

Memorova-nie

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

Pri príležitosti 20. výročia INTERIN-
FO Česká republika a 80-tych narode-
nín autora metódy písania na PC,  ZAV 
- Jaroslava Zaviačiča,  sa celosvetová 
federácia pre spracovanie textu INTER-
STENO rozhodla pre mimoriadnu ce-
losvetovú internetovú súťaž v písaní na 
PC, ktorá sa konala v stredu 13. 11. 2019. 

Do súťaže sa zapojilo približne 
400 súťažiacich z rôznych krajín sve-
ta: USA, Argentína, Turecko, Belgicko, 
Taliansko, Luxembursko, Nemecko, 
Poľsko, Maďarsko, Chorvátsko, Rusko. 
Najväčšiu skupinu tvorili súťažiaci z 
Českej republiky, ale pomerne veľký 
počet pisárov bol aj zo Slovenska, me-
dzi nimi aj študenti Obchodnej akadé-
mie v Senici.

Spomedzi veľkého počtu súťa-
žiacich dosiahol, za našu školu, naj-
lepší výsledok Kamil Kotvan, ktorý 
sa umiestnil na krásnom 127. mieste 
(343,4 č. úderov/1 min).  Ani ostatní 
žiaci sa v medzinárodnej konkuren-
cii nestratili:  Samuel Hlaváč – 134. 
miesto, Juraj Drinka – 139. miesto, Ja-
smína Púčková – 140. miesto, Aneta 
Augustínová – 144. miesto, Zuzana 
Jašová – 152. miesto, Dávid Václavek – 
165. miesto  a Vivien Kúbeková – 184. 
miesto. Všetkým súťažiacim  blahože-
láme k dosiahnutým výkonom.

Šampiónom súťaže sa stal pretekár 
z Českej republiky Jonáš Vala, s neuve-

riteľnou rýchlosťou písania,  866,9 čis-
tých úderov/1 min. 

Táto netradičná súťaž bola veľmi 
zaujímavá a pre súťažiacich bola veľ-
kým prínosom, pretože im, v dnešných 
časoch moderných technológií, po-
skytla možnosť zmerať si svoje sily  so 
šikovnými mladými ľuďmi z rôznych 
vzdialených krajín sveta.

Medzinárodná súťaž
v písaní na PC INTERSTENO

» Antónia Černeková

Piatok 06.12.: 
Ľadové kráľovstvo 2 2D 15:40, 16:40, 

Sexi Jex 16:10, Ženská na vrchole 18:10, 
Šťastný nový rok 18:00, 19:00, 20:10, 
Last Christmas 20:30, Valhala: Ríša 
bohov 21:00

Sobota 07.12.: 
PREDPREMIÉRA – TROLL: Príbeh o 

chvoste 14:00, Ľadové kráľovstvo 2 2D 
13:20, 14:20, 15:40, 16:40, Sexi Jex 16:10, 
Ženská na vrchole 18:10, Šťastný nový 
rok 18:00, 19:00, 20:10, Last Christmas 
20:30, Valhala: Ríša bohov 21:00

Nedeľa 08.12.: 
MIKULÁŠ v kine – Ovečka Shaun vo 

filme: Farmageddon 15:30, Ľadové krá-
ľovstvo 2 2D 13:20, 15:40, 16:40, Sexi Jex 
13:30, Ženská na vrchole 18:10, Šťast-
ný nový rok 18:00, 19:00, 20:10, Last 
Christmas 20:30, Valhala: Ríša bohov 
21:00

Pondelok 09.12.: 
Ľadové kráľovstvo 2 2D 15:40, 16:40, 

Sexi Jex 16:10, Ženská na vrchole 18:10, 
Šťastný nový rok 18:00, 19:00, 20:10, 
Last Christmas 20:30, Valhala: Ríša 
bohov 21:00

Utorok 10.12.: 
Ľadové kráľovstvo 2 2D 15:40, 16:40, 

Sexi Jex 16:10, Ženská na vrchole 18:10, 
Šťastný nový rok 18:00, 19:00, Last 
Christmas 20:30, Valhala: Ríša bohov 
21:00

Streda 11.12.: 
PREDPREMIÉRA – Jumanji: Ďalší 

level 2D 20:10, Ľadové kráľovstvo 2 
2D 15:40, 16:40, Sexi Jex 16:10, Šťast-
ný nový rok 18:00, 19:00, 20:30, Last 
Christmas 18:10 , Valhala: Ríša bohov 
21:00

Program kina Cinemax Skalica  

» red
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príjme s nástupom ihneď 
brigádnikov na umývanie riadu. 
Mzda na hodinu 4€ netto / hod.

Cateringová spoločnosť
so sídlom v Bratislave

Kontakt p. Hrčka 0903 456 662 
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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.
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Ide o prácu v prestížnej, súkromnej klinike v Bratislave – časť Ružinov 
špecializujúcej sa na plastickú chirurgiu. Nástupný plat 1000€ / Brutto.

Minimálne dosiahnuté vzdelanie: úplné stredoškolské vzdelanie 
s maturitou v odbore zdravotná sestra.

Hľadáme „Zdravotnú sestru“ 
na tPP s nástuPom iHneď

Zasielanie životopisov na e-mailovú adresu: 
mzdar@agenturaprevasplus.sk

www.konstrukter.sk

Bezplatná infolinka: 0800 500 091

VODIČ VZV - ZORAĎOVAČ 

od 850 do 1300 EUR

PRACOVNÉ PONUKY V ČR
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AIW - Práca - Opatrovanie 

·
·

·

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
 opatrovateľský kurz a prax

  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
 vek 25 až 60 rokov

• 20 rokov pomáhame opatrovateľkám v Rakúsku

• máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

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

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

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

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

seniorov v Rakúsku!
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• obsluha polygra�ckého stroja

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

Mzda od 650 € do 1200 €  (z toho základná zložka mzdy 550 €)

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

personalne@grafobal.sk              034 6967330, 0914 222 739       

GRAFOBAL, a.s., personálne oddelenie, Mazúrova 2, 909 01 Skalica
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• obchodný zástupca

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica
prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu:

Požiadavky: výborné komunikatívne a prezentačné schopnosti
• samostatnosť, �exibilita • stredoškolské vzdelanie (VŠ výhodou) •
znalosť AJ alebo NJ • vodičský preukaz sk. B • počítačová zručnosť
(MS O�ce), SAP výhodou

Nástupný plat: 900,-€ + individuálne prémiové ohodnotenie

Ponúkame: prácu na hlavný pracovný pomer • sociálny program
• príspevok za dochádzku • príspevok na DDS

rybnikarova@grafobal.sk              034 696 7330, 0914 222 739       

GRAFOBAL, a.s., personálne oddelenie, Mazúrova 2, 909 01 Skalica
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HĽADÁME PANI
NA UPRATOVANIE

KANCELÁRIÍ

0905 521 867

- na dohodu
- mzda 3 €/h brutto
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Požiadavky: 
- Znalosti technického charakteru z oblasti
   bicyklovej výroby
- Zodpovedný prístup k práci
- Ochota a chuť pracovať
- Práca vhodná aj pre ženy
Ponúkame:
- Základná hrubá mesačná mzda 800 EUR
  + pohyblivá zložka mzdy
- Po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- Možnosť profesného rastu
- Nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
  za zvýhodnené ceny
- Príjemný kolektív

VÝSTUPNÁ KONTROLA

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

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

e-mail: mokosak@dema.sk

Firma Dema Senica a.s. 
prijme do pracovného pomeru

PRÁCA V SENICI
na jednozmennú prevádzku
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PRIJMEME
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

INZERCIA

0905 915 033

Citáty 
týždňa

» „Lásku bez kríža nenáj-
deš a kríž bez lásky nenu-
nesieš.“ 
—  Ján Pavol II.

„Majte trpezlivosť s Cirkvou. 
Vždy je spoločenstvom sla-
bých a hriešnych ľudí.“ 
—  Ján Pavol II.

„Radosť z dobra a nádej na 
jeho víťazstvo v človeku a 
vo svete nevylučujú oba-
vu o toto dobro ani strach 
pred zmarením nádeje.“ 
—  Ján Pavol II.

„Nijaká technika a nijaká 
inštitúcia nemôže nahra-
diť ľudské srdce, ľudské 
úsilie, keď ide o stretnutie 
s utrpením blížneho. Úcta k 
ľudskej dôstojnosti sa tak 
spája s láskou k trpiacemu 
človeku.“ 
—  Ján Pavol II.

„Kto miluje, ten chce daro-
vať seba samého.“
—  Ján Pavol II.

     » redakcia
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Slovensko stojí na križovatke. Rozhoduje 
sa, či skončí v rukách partie politikov, ktorí 
roky zneužívajú moc na rozkrádanie našich 
daní. Nemôžeme mať dobrú zdravotnú 
starostlivosť, vyššie dôchodky alebo 
dokončené diaľnice, pretože peniaze roky 
miznú v schránkových firmách na účtoch 
sponzorov vládnej koalície.  Je pravda, že 
na “ich” strane sú peniaze, moc, ovládajú 
súdy, políciu aj armádu, ale na našej strane 
je pravda a spravodlivosť.  Na našej strane 
je veľa poctivých a slušných ľudí, ktorí sú 

ochotní bojovať za spravodlivosť a za 
lepšie Slovensko pre nás všetkých. Z týchto 
ľudí sme vytvorili aj našu kandidátku. Na 
jej čele symbolicky stojí “obyčajná žena 
z Východu”, ktorá je hlasom tisícov ľudí, 
ktorí chcú lepšiu budúcnosť pre seba, pre 
svojich blízkych a najmä pre svoje deti. 
Líder hnutia ju takto privítal na kandidátke:
„Vítam Vás na našej kandidátke a pevne verím, 
že budete stelesnením toho súboja s Goliášom, 
ktorý nás tu 12 rokov vyciciava. Vyciciava nás 
zo životodarnej tekutiny, berie nám dôvod 

na dôstojný život, robí z nás poskokov, chce z 
nás mať iba mlčiacu väčšinu, a teda aby som 
povedal o Márii Šofranko, je to dlhoročná 
pedagogička, ktorá sa venuje vzdelávaniu 
detí a mládeže. Poznám ju x rokov ako čestnú, 
dobrú ženu. Nenašiel som žiadneho človeka, 
ktorý by jej kedykoľvek čokoľvek vytkol a 
mal voči nej nejakú zášť. Zároveň, keď som 
ju videl, x-krát som si povedal, že táto žena 
patrí do politiky, a ani raz som nemal odvahu 
sa jej to opýtať. Nechcel som ju vytrhnúť z 
toho dobrého života, alebo z toho života, 
v ktorom žila, a pomáhala druhým ľuďom. 
Na druhej strane, tieto voľby sú o tom, že 
budeme potrebovať dať dokopy všetky šíky a 
všetky sily, a urobiť niečo, čo by sme inokedy 
nedokázali urobiť. Preto som aj ja urobil krok, 
že som oslovil ženu, ktorú som 5 rokov nemal 
odvahu osloviť, aby do politiky vstúpila, a o to 
radšej som, že toto pozvanie prijala. Keď som 
toto isté povedal pani Šofranko, povedala mi, 
že čakala 5 rokov, kým ju oslovíme.“  
Na ďalších miestach budú kandidovať 
odborník hnutia na obranu Jaroslav Naď, 
bývalý šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Lukáš 
Kyselica,  bývalý tenista Karol Kučera. Súčasní 
poslanci hnutia kandidujú z konca kandidátky, 
líder hnutia Igor Matovič je na poslednom, 
150. mieste. 

NOVÉ TVÁRE V POLITIKE
HNUTIE OĽANO PREDSTAVILO KANDIDÁTKU 
DO FEBRUÁROVÝCH PARLAMENTNÝCH VOLIEB.

Matovič dal
Blanárovi K.O.
V diskusnej relácii Na telo sa stretol Igor Matovič s Jurajom Blanárom. 
Hlavnou témou bolo zverejnený rozhovor Jána Počiatka s vtedajším 
generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom. Počiatek v rozhovore 
riešil, ako im má Trnka pomôcť zakamuflovať odoslanie 400 miliónov 
korún zo štátneho rozpočtu schránkovej firme v kauze TIPOS a popri 
tom stihol poobdivoať ako šéf SNS dokázal ukradnúť dve miliardy korún 
v kauze emisie. V debate Matovič pripomenul, že premiér Fico mal už 
mesiace vopred od SIS správu, že sa chystá podvod s emisiami, ale nič 
neurobil a konal až vtedy, keď zistil, že Slota sa s ním nepodelil. „Jediné čo 
Smer zaujímalo bolo, že sa Slota o tie dve miliardy s Ficom nepodelil. 
Toto je hanba, toto je vizitka dvanástich rokov akože sociálneho štátu 
Smeru. Vy sa idete z tohto vyklamať?“ pýtal sa Matovič.  Blanár sa  
zmohol len na klasické odkazovanie na orgány činné v trestnom konaní, 
ktoré majú celú vec vyšetriť a komentovaniu Ficovej zodpovednosti 
sa vyhol. To, že Blanárovým výhovorkám neveria už ani diváci, potvrdil 
výsledok hlasovania, v ktorom smerácky podpredseda utrpel debakel 
a prehral v pomere 8% ku 92%.

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 / regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417 

Narodila som sa v Krompachoch. Základnú a strednú pedagogickú 
školu som navštevovala v Levoči, vysokú pedagogickú školu som 
ukončila v Prešove. Momentálne žijem v Spišskej Novej Vsi. Celý svoj 
profesijný život som zasvätila deťom a mládeži, pretože túto prácu 
zbožňujem. Bola som učiteľkou na základnej i na vysokej škole. 
Pôsobila som ako riaditeľka centier voľného času či základnej školy, a 
posledné dva roky som riaditeľkou kultúrneho zariadenia. 
Do politiky som sa rozhodla ísť, pretože pred mesiacom sa mi narodil 
vnúčik, a vôbec mi nie je jedno, v akej krajine bude môj vnuk vyrastať, 
do akej školy bude chodiť, aká učiteľka ho bude učiť, alebo aká 
lekárka sa bude oňho starať. Preto som sa rozhodla vstúpiť do politiky. 
Viem, že je to vážny krok, a ja nie som politička. Som obyčajná žena z 
východu, ktorá chce pre našu krajinu urobiť niečo viac.“

Mária Šofranko 
obyčajná žena z východu

1.

celú kandidátku si môžete pozrieť na www.obycajniludia.sk
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