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Nedávno som sa pristavil v obchode 
pri vyložených vianočných pozdra-
voch. Bolo pri nich prázdno, až na 
jednu výnimku, pani v zrelom strie-
bornom veku. Vyberala si, aj keď, vý-
ber bol slabý. Vianočné pohľadnice 
už takmer nedostať, tie obálkové po-
zdravy s napísaným textom sú o dosť 
drahšie a hlavne – text, ktorý obsa-
hujú, je často neosobný až hlúpy.

„Vy ešte posielate ručne písané že-
lania“ -  pýtam sa a hneď aj s úsmevom 
dostávam odpoveď - „celý môj život. Ja 
iba píšem. Rukou, od srdca.“

Takže, píšem aj ja od srdca, hoci 
cez počítač a tlačiareň:  „Pekné, pokoj-
né a šťastné sviatky vám, milí čitatelia!“ 
No, šťastné asi každý nemá, ale dá sa 
vybrať, aspoň pokojné. Tiché. Vlastne 
asi také majú byť – tiché, až do Štefana.

Nuž ale – v rukách máte práve naše 
posledné vydanie roka 2019. A tak sa 
už pozeráme aj na ten ďalší, dvadsiaty. 
Na Silvestra sa to ešte dá, aj do Troch 
kráľov, veď sú to sviatky, ale potom na-
stane zas každodenný boj. Áno, boj. A 

tak vám, vážení čitatelia, za všetkých 
kolegov želám iba víťazstvá v bojoch s 
prípadnými chorobami. Ale aj víťazstvá 
v bojoch o spravodlivejšiu spoločnosť, o 
to, aby v politike bolo viac poctivosti a 
čo najmenej osobných záujmov jednot-
livcov. Vybojujme si náš štát, nie štát, 
ktorý si uzurpovali  oligarchovia a ich 
politické slúžky. Štát, ktorý by slúžil 
nám – veď si ho na to platíme. A čoraz 
viac si ho platíme. Tak nech sa aj stará 
o nás čoraz viac. Vybojujme si politiku 
a politikov, ktorí myslia na nás a konajú 
za nás a nedajme šancu tým, ktorí mys-
lia iba na seba. Všetko sebe, pre seba. A 
naše vzdelanie, naše zdra-
vie, náš životný štan-
dard, to je pre nich nič. 
Iba obťažovanie.

Takže – všetko dob-
ré vám, vážení čitatelia. 
Uvidíme sa opäť v 
druhom januáro-
vom týždni.

S pozdravom

Neobyčajne obyčajné dni

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš
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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

Ďakujeme za dôveru v roku 2019 a želáme
krásne Vianoce a úspešný nový rok.
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Obvodná poľovnícka komora Myjava a Senica, oznamuje všetkým 
záujemcom, že  v roku 2020  poriada kurz pre uchádzačov pre získanie 
prvého poľovného lístku. Kurz sa uskutoční od mesiaca február zakončený 
skúškou z poľovníctva, skúškou na zbrojný preukaz s oprávnením na skupinu 
„D“ – výkon práva poľovníctva v mesiaci  apríl – máj 2021.
Záujemcovia o tento kurz sa môžu prihlásiť v kancelárii OPK Myjava a Senica, 
Hollého č. 750, do 15.01.2020.
Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 0905 545 955, 034/6514624.

  Obvodná poľovnícka komora Myjava a Senica
Jozef Bachratý - podpredseda OPK Myjava a Senica

KURZ pre získanie prvého
poľovného lístku
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ul. pplk. Pljušťa 1, Skalica (autobus. stanica)

PREČÍTAJTE SI

ZADNÚ
STRANU
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Práve čítate posledné vydanie
v tomto roku. Prvé vydanie
v roku 2020 vyjde v druhom

januárovom týždni. 

SENICKO-SKALICKO
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Stredné Slovensko
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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
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nz    34.140 novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
Pn    38.810 Piešťansko+NM+MY
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Se    34.570 Senicko+Skalicko
tO   40.560 topoľčiansko+PE+BN
tn   59.430 trenčiansko+DCA+IL
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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
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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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Prajeme šťastné
a veselé Vianoce
a šťastný nový
rok 2020.
Ďakujeme za Vašu
dôveru, ktorú do
nás naďalej vkladáte.

www.semagroup.eu
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Vážený zákazníci, obchodní partneri 
a spolupracovníci, 

dovoľte nám poďakovať sa 
za prejavenú dôveru pri kúpe 

našich syrov Záhorácky syr Havran, 
za vynaložené úsilie našim spolupracovníkom 

Syrárne Havran a.s. 
a za spoluprácu obchodným partnerom.

Želáme Všetkým príjemné prežitie 
vianočných sviatkov s našimi výrobkami.

Syráreň Havran a.s.
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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

ZIMNÁ AKCIA
Najnižšie ceny

na okná a dvere
Zľavy na novostavby

Garážové brány
Vonkajšie žalúzie
Rolety

Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
Markízy

Ďakujeme za prejavenú dôveru
v roku 2019 a želáme vám
krásne prežitie vianočných
sviatkov a úspešný štart
do nového roku 2020.

ných
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0905 915 033

INZERCIA
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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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Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu so sídlom v Senici, 
oznamuje všetkým záujemcov, že dňa 25. januára 2020 uskutoční XXVI. 
ročník poľovníckeho reprezentačného plesu RgO SPZ so sídlom v Senici v MsDK 
Senica. Do tanca bude hrať hudobná skupina „F – Club„ zo Skalice p Halaš,  
ktorá Vás zabaví na ľudovú i modernú nôtu. 
Záujemcovia o lístky si ich môžu zakúpiť v kancelárii RgO SPZ Senica od 
20.12.2019, Hollého 750, 905 01 Senica, cena lístka v roku 2020 je 25,-€.
Tel. 034/6514624, 0905/545 955, www.spzse.sk  

Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici 
Jozef Bachratý – tajomník RgO SPZ Senica

Reprezentačný poľovnícky ples RgO SPZ
so sídlom v Senici – XXVI. ročník
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pf2020

Ďakujeme Vám
za spoluprácu v uplynulom roku
a do nového roka Vám želáme
veľa šťastia, zdravia, osobných

a pracovných úspechov.

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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Skvelé bonusy v hodnote a� 2 122 €
U�ite si zimu naplno. Vyu�ite špeciálnu ponuku  na naše najpopulárnejšie SUV. 
Získate výhody, ktoré oceníte nielen na snehu. Limitovaná akcia platí na prvých 
150 ks Vitara a 150 ks SX4 S-Cross. Vybrať si mô�ete štvorkolku s pohonom 
všetkých štyroch kolies AllGrip aj dvojkolku. 
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R01_AUTO_PREDAJ
» Predám Š.Octávia 2, rok 
výroby 02/2007, 1,9 TDI, 
77KW, čierna metalíza, 
letné, zimné pneu, dob-
rý technický stav, STK, EK 
do 02/2021. Viac na.Tel. 
0903419744

R02_AUTO_MOTO_INE
» Kúpim starú Škodu Oc-
távia, 1000MB,100, 110R, 
može byť nepojazdné, prí-
padne náhradné diely.Tel. 
0944457755 
» Kúpim staré auto, ale-
bo motocykel ČZ, Jawa 
aj náhr.diely, všetko od 
motorizmu (trofeje).Tel. 
0903818122 
» KÚPIM SUZUKI SX 4 1.6 
GLX .Tel. 0907636045 
» Kúpim motor 1203, stw.
na malotraktor alebo celý 
aj nedokončený malo-
traktor.Tel. 0944634153 
» ČZ JAWA, MANET, MO-
PEDY, STADION, PIONIER, 
SIMSON, MUSTANG, KÚPIM 
TIETO MOTORKY AJ POKA-
ZENÉ NEKOMPLETNÉ.Tel. 
0915215406 
» ODKÚPIM STARÚ PRETE-
KÁRSKU TOVÁRENSKÚ ALE-
BO SVAZARMOM UPRAVE-
NÚ MOTORKU, MOTOKÁRU 
AJ DIELY.Tel. 0949150398

R03_BYTY_PREDAJ

R04_BYTY_PRENAJOM
» Prenajmem izbu v ro-
dinnom dome v Skalici.Tel. 
0904449477

R05_DOMY_PREDAJ

R06_POZEMKY_PREDAJ

R07_REALITY_INE
» Kúpim garsónku príp. 
1-izbový byt v Holíči, príp. 
Skalica.Tel. 0910610110

R08_STAVBA

R09_DOMACNOST

R10_ZAHRADA A ZVERINEC
» Predám mladého 
kohúta na chov.Tel. 
0949431075 
» Predám orechy a staro-
žitnosti.Tel. 0346683034 
» Predám lúpané vlašské 
orechy.Tel. 0346620202

R11_HOBBY A SPOTR

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   
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SobotišteLUX JR
BEZPLATNÝ ZÁRUČNÝ AJ POZÁRUČNÝ SERVIS

DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI = SERIÓZNOSŤ

A DVERE

Žalúzie všetkých druhov,
markízy a textilné roletky

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF

Sobotište 313
sobotiste@lux-sobotiste.sk

tel.: 0908 702 522
...stačí 2x zazvoniť a my zavoláme, prídeme a urobíme bezplatnú ponuku...

SEKCIOVÉ A DVOJKRÍDLOVÉ
GARÁŽOVÉ BRÁNYNY

Ďakujeme za prejavenú dôveru v roku
2019 a tešíme sa na spoluprácu
v budúcom roku. Veselé Vianoce
a veľa šťastia v Novom roku!
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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

41
-0

14
2

41
-0

01
5

VÝROBA
A PREDAJ

0918 645 802
0907 784 324

PALIVOVÉHO
DREVA
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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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Bežci Holíča na stupňoch
pre víťazov 

13.12. sa uskutočnil 29.ročník behHodonín – 
Holíč – Skalica. Účasť viac ako 400 pretekárov sľu-
bovalo dramatický súboj bežcov až do cieľa v Ska-
lici. Počasie bežcom neprialo, bežalo sa v daždi a 
chladu. Pozitívne bolo, že od Holíča do Skalice bež-
com vial vietor do chrbta. Medzi 15-mi najlepšími 
boli dvaja z AK Junior Holíč. Ako 11-ty sa umiestnil 
Tomáš Skala za 43:03 min (os.rek.) a na 14.mieste sa 
umiestnil Ondrej Marenčík za 44:06 min. Na výbor-
nom 10 miete celkového poradia žien sa umiestnila 
Renáta Nosková a patrilo jej aj 4 misto do 35 rokov.
Súťažili aj klubové družstvá. Bežci AK Junior Holíč 
v zložení Skala, Marenčík a Čermák sa umiestnili 
na výbornom 3.mieste len o 3 body za AK Kroměříš. 
Na 1.mieste sa umiestnilo družstvo z Košíc.Výsledky 
bežcov Ak Junior Holíč sú v doterajšej  histórii behu 
H-H-S najlepšie.

» Roučka

Nie je to moc dobré, 
ale je to veľmi dobré. 
Nie merať si horúčku, 
ale merať si teplotu.

Slovenčina naša
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17V čom sa Socialisti.sk odlišujú   
od iných politických strán a hnutí?
Netvárime sa, že žijeme v demokracii a neopíjame 
ľudí rožkom. Tvrdíme, že tento systém nie je vládou 
ľudu, ale vládou bohatých, že nepestuje kultúru 
mieru, ale vojny, že sa neusiluje o udržateľný život            
pre všetkých, ale o nekonečný zisk pre vyvolených. 
My sme neprišli hrať divadlo, zapchať ľuďom ústa 
omrvinkami a nahradiť jednu zločineckú skupinu 
druhou. Prišli sme zmeniť systém. A chceme,         
aby ľudia konečne pochopili, že majú nárok na viac,     
než dostávajú.
Táto vláda však tiež tvrdí,   
že buduje a chráni sociálny štát...
Tomuto hovoríte sociálny štát?! Keď ľudia čoraz    
viac doplácajú na lieky, mladí ľudia nemajú kde 
bývať, dôchodcovia sotva vyžijú, robotníci hrdlačia 
tak, že máme najviac nadčasov a nočných smien            
v Európe a vláda zvyšuje ceny energií pre 
domácnosti? A skromný slovenský človek je ešte 
vďačný, že mu nezoberú aj to posledné.
Ako to chcete zmeniť?
Jednoduchou zmenou priorít tohto štátu. Žijeme                  
v spoločnosti, ktorú opustila predstava o lepšom 
živote pre všetkých. Namiesto nej sme si nechali 
vnútiť argumentáciu, že keď pracujúci ľudia, 
dôchodcovia alebo mamičky na materskej pýtajú 
viac, sú nezodpovední, lebo ekonomika to vraj 
neunesie. Počuli ste, že by sa takto argumentovalo    
v prípade nákupu stíhačiek? Alebo zvyšovania 
poslaneckých platov o vyše tisíc eur? Alebo 
mnohonásobne predražených štátnych zákaziek? 
Nie, naďalej nás balamutia. My máme momentálne 
jediný konkrétny cieľ: dobehnúť Európu v zbrojení. 
Ale to je choré. My ju chceme dobiehať                       
vo vzdelávaní, kvalitnej zdravotnej starostlivosti, 
výdavkoch na vedu, výskum, životné prostredie 
a kultúru. Poviem vám konkrétny príklad. Táto vláda 
vyhodila dve miliardy eur za predražené stíhačky.    
Za to by sme mohli postaviť 40 000 bytov pre mladé 
rodiny. Škrtneme tieto nezmyselné nákupy zbraní. 
Výrazne zlepšíme životnú úroveň ľudí. Zvýšime 
minimálnu mzdu na 800 eur a zavedieme minimálny 
dôchodok vo výške 500 eur. Zavedieme nulovú DPH 
na potraviny, lieky a knihy. Dôchodcom zabezpečíme 
bezplatný prístup k liekom. Zavedieme mzdový strop 
na úrovni maximálneho platu desaťnásobku 

ako v 
plat ako 2500 zamestnancov dohromady, ktorých 
chce vyhodiť na dlažbu. Nech si platy zreálni 
manažment, nie robotníci. Ak vedia nájsť peniaze  

pre seba, musia nájsť peniaze aj pre zamestnancov. 
Podobne chceme zvýšiť materský príspevok            
na úroveň predchádzajúcej mzdy matky a rodičovský 
príspevok a úroveň priemernej mesačnej mzdy.
Kde na to všetko chcete vziať?
Ale peňazí je dosť. Stačí nekradnúť, lepšie vyberať 
dane a spravodlivejšie rozdeliť spoločné bohatstvo. 
Na korupciu odtečú zo Slovenska štyri miliardy       
ročne. Máme najhorší výber DPH v Európe. Šialene 
zbrojíme. Toto sa musí skončiť. Je to aj o nás,            
že im to dovolíme. Namiesto toho, aby sa ľudia 
vzbúrili, pokorne prijímajú svoj údel ako také 
hoviadka idúce na porážku. V médiách sa riešia 
úplne hlúposti, ale vôbec sa nevedú diskusie o tom, 
aká by mala byť úroveň miezd, aby ľudia nežili          
v strachu o budúcnosť, aby si vedeli zaplatiť 
každodenné výdavky. Tento systém je prehnitý.
Čo to konkrétne znamená?
Znamená to, že koreňom našich problémov nie je 
Haščák, Fico alebo Kočner, ale kapitalizmus.             
V roku 1989 ho chceli len tri percentá ľudí. Dnes tie  
tri percentá držia túto spoločnosť v hrsti, ovládajú ju             
politicky, hospodársky, sociálne, environmentálne                
i mravne devastujúcim spôsobom. Ak nezmeníme 
logiku ekonomických vzťahov, nepohneme sa                  
z miesta. Korupcia, rozkrádanie a drancovanie      
zdrojov bude pokračovať. Obávam sa však, že inak 
ako revolúciou to nepôjde. Ak teda chceme obnoviť        
a sfunkčniť demokraciu.
To znie veľmi radikálne,    
neobávate sa, že si tým odplašíte  
umiernených voličov?
Ale táto doba si vyžaduje zásadné radikálne riešenia. 
Naša krajina a planéta už nie je v stave, že by mohla 
hrať o čas a odkladať nevyhnutné opatrenia. Veď sa 
pozrite na tých opozičných politikov. Oni nemajú ani 
potuchy, ako urobiť poriadok s 
Pripomínajú vystrašené decká, ktoré sa bijú do pŕs, 
ako zajtra zbijú tých veľkých chlapcov, čo im vzali               
loptu, ale v skutočnosti iba dúfajú, že si nejaká 

moci. Navrhli síce Pente pristrihnúť krídelká,             
ale na zásadnú systémovú zmenu – zrušenie 
zdravotných poisťovní a vyhnanie biznisu                 
zo zdravotníctva – si netrúfnu. 
A už vôbec sa nedotknú nastupujúcej digitálnej 
oligarchie, s ktorou sa dokonca bez hanby stretávajú           
za bieleho dňa na verejnosti. Viete si predstaviť,    
ako by vyvádzala opozícia a s ňou spriaznené médiá, 
keby sa Fico stretol v kaviarni s Haščákom?  Ale keď 
sa stretne Kiska so Zajacom, nehanebne nás kŕmia 

rozprávkami, že oni sú tí dobrí, že za to nič nechcú.   
V tomto štáte nie sú určené ani základné pravidlá,      
za ktorých sa smie stretávať politik s podnikateľom, 
tak na čo sa tu hráme?
Dnes nikto nemá odvahu povedať, že systém           
je prehnitý a prehrávame všetci. Oligarchia je príliš 
silná. Legislatíva, ktorá im trošku skomplikuje aktivity, 
jej nemôže ublížiť. Proste sa to naučia robiť inak. 
Znova si kúpia nejakých ľudí bez morálneho 
kompasu, znova si prerozdelia sféry vplyvu, znova 
začnú diktovať podmienky voleným orgánom.        
Prídu nové kauzy, nové škandály, noví gauneri.     
Takto to nezastavíme. A nie som si istý, či to ľudia 
ako pán Beblavý, Kiska či Truban vôbec chcú 
úprimne zastaviť.
Často hovoríte o potrebe hľadania  
alternatívy voči kapitalizmu.   
Čo si pod tým predstavujete?
Určite nie návrat k direktívnemu riadeniu minulého 
režimu. Nepriaznivé dopady kapitalizmu chceme 
prekonávať rozširovaním netrhového sektora: 
vytváraním podmienok pre úverové zväzy, družstvá,       
neziskové banky, opensourceové softwarové projekty, 
subvencované kultúrne projekty. 
V prvom rade však chceme nahradiť kapitalizmus           
demokratickým zriadením, v ktorom má verejný 
záujem prednosť pred súkromným ziskom. Úlohou 
ľavice nie je robiť charitu pre chudobných a rozdávať 
im drobné, ale programovo znižovať nerovnosti.     
Iba tak vytvoríme systém, v ktorom oligarchovia 
nebudú mať šancu ovládať svet. 
Presadiť výraznejšie progresívne zdanenie, obmedziť 
množstvo peňazí vo volebných kampaniach, vyhnať 
biznis z verejných služieb – to je cesta, ktorá 
posilňuje demokraciu. Koristnícky kapitalizmus          
nie je cestou k ľudskej dôstojnosti, ochromuje našu 
ľudskosť, zvyšuje sebectvo a ničí planétu. Tí, ktorí 
držia v rukách moc, sa ju napokon budú snažiť  
udržať aj za cenu fašistických metód, ako sme              
to videli v Čile. Takže naším cieľom je poraziť 
kapitalizmus a zabrániť fašizmu. To sú spojené 
nádoby.
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» Kúpim rôzne starožit-
nosti, odznaky, mince, 
staré hodiny, trofeje.Tel. 
0903416726 
» KÚPIM JELENIE A DAN-
ČIE ZHODY, TROFEJE.Tel. 
0904177812

R12_DETOM

R13_ROZNE_PREDAJ

R14_ROZNE_INE
» Hľadám doučovate-
ľa ruštiny v Skalici.Tel. 
0915122176 
» Kúpim staršiu vzdu-
chovku a babetu.Tel. 
0907374235 
» KÚPIM STARÚ VZDU-
CHOVKU VZ-35,47 (opa-
kovačka na guličky) .Tel. 
0910419469

R15_HLADAM PRACU

R16_ZOZNAMKA
» Temperamentný 50-nik 
mladšieho vzhľadu absti-
nent hľadá priateľku štíh-
lej postavy od 40-50 rok. 
Prosím foto na výmenu.
Tel. 0915341553 
» HĽADÁM KAMARÁT-
KU. FOTO VÍTANÉ.Tel. 
0907369234 
» MÁM 59 R, SOM ROZ. 
,HĽADÁM PRIATEĽA NAD 
60 r, SKALICA OKOLIE.Tel. 
0940711170

Občianska
riadková
inzercia

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

12 DEŤOM    

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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ŠAŠTÍN - STRÁŽEŠAŠTÍN - STRÁŽE
Prev.: Štúrova 958, Šaštín-Stráže, tel.: 0907 186 222

www.pohrebnasluzba-sastinstraze.sk

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

POHREBNÁ SLUŽBAPOHREBNÁ SLUŽBA

DOJČDOJČ
Prev.: è. 444, Dojè doèasne uzatvorená, objednávky
pohrebov, výkopových prác a i. vybavuje Ing. Hovan-
èíková, na Obec. úrade Dojè, na adrese è. 125, Dojè.
tel.: 0908 109 406, prev. doba: PO – ŠT: 900–1500 h,
PIA: 800–1200 h, poludòajšia prestávka: 1200–1300 h.

www.pohrebnesluzby-dojc.sk

PEKAR SRs s.r.o.
POHREBNÁ SLUŽBAPOHREBNÁ SLUŽBA

Komplexné pohrebné služby, maloobchod,
svieèky, kahance, vence, ikebany, vázy a i.

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:
0907 928 212, 0915 732 830
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PEKARr PEKARr s.r.o., Skalicas.r.o., Skalica

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

Stála služba priStála služba pri
prevoze zosnulýchprevoze zosnulých

tel.: tel.: 034 / 651 14 11034 / 651 14 11

www.pohrebnesluzby-skalica.skwww.pohrebnesluzby-skalica.sk

0907 928 212, 0915 732 8300907 928 212, 0915 732 830
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POHREBNÁ SLUŽBAPOHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.ZÁHORIE s. r. o.

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:
0907 928 212, 0915 732 8300907 928 212, 0915 732 830
www.pohrebnictvo-holic.skwww.pohrebnictvo-holic.sk

prevádzka: BRATISLAVSKÁ 6, prevádzka: BRATISLAVSKÁ 6, HOLÍČHOLÍČ, tel.: 0918 688 066, tel.: 0918 688 066
(v priestoroch tržnice)(v priestoroch tržnice)

Komplexné pohrebné - cintorínske službyKomplexné pohrebné - cintorínske služby
maloobchod - sviečky, kahance, kvety, urny...maloobchod - sviečky, kahance, kvety, urny...

medzinárodná preprava zosnulýchmedzinárodná preprava zosnulých
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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...

Právna úprava vymedzujúca trestný 
čin je obsiahnutá v Trestnom zákone. 
Celé trestné právo je založené na zá-
sade Nullum crimen sine lege (Žiaden 
trestný čin bez zákona). 

Z  danej zásady vyplýva, že trestným 
činom je len to, čo zákon za trestný čin 
označí. Problematikou trestného činu 
sa zaoberá trestné právo a problematika 
správnych deliktov a priestupkov spadá 
pod správne právo. Priestupok je defi-
novaný v  Zákone o  priestupkoch ako 
zavinené konanie, ktoré porušuje ale-
bo ohrozuje záujem spoločnosti a je za 
priestupok výslovne označený v zákone 
o priestupkoch alebo v inom zákone, ak 
nejde o iný správny delikt postihnuteľný 
podľa osobitných právnych predpisov, 
alebo o trestný čin. 

Priestupky zároveň tvoria najroz-
siahlejšiu skupinu správnych deliktov. 
Správny delikt nie je v žiadnom právnom 
predpise ucelene definovaný. Ide o počet-
nú skupinu činov, ktoré majú spoločné, 
že ide o protiprávne konanie, ktorého 
znaky sú uvedené v zákone, za ktoré or-
gán verejnej správy, resp. správny orgán 
ukladá sankcie ustanovené administra-
tívno-právnou formou. 

Správnymi deliktmi sú priestup-
ky alebo iné správne delikty. Rozdielov 
medzi priestupkami a  trestnými činmi 
je mnoho, ale najdôležitejšie spočívajú 
v rozličnej závažnosti konania, v prís-
lušnosti na rozhodovanie a v sankciách. 
Asi najdôležitejšou odlišnosťou medzi 

trestným činom a priestupkom z pohľadu 
bežného občana sú sankcie. Vzhľadom 
k tomu, že závažnosť trestných činov 
je vyššia ako závažnosť priestupkov, aj 
sankcie za trestné činy sú prísnejšie. 
Trestný zákon stanovuje, že za trestné 
činy môže súd páchateľovi uložiť tieto 
tresty: trest odňatia slobody, trest do-
máceho väzenia, trest povinnej práce, 
peňažný trest, trest prepadnutia majet-
ku, trest prepadnutia veci, trest zákazu 
činnosti, trest zákazu pobytu, trest záka-
zu účasti na verejných podujatiach, trest 
straty čestných titulov a vyznamenaní, 
trest straty vojenskej a inej hodnosti, trest 
vyhostenia. Za priestupok možno uložiť 
sankcie vo forme pokarhania, pokuty, 
zákazu činnosti alebo prepadnutia veci. 

Hranicou medzi priestupkom 
a  trestným činom je tzv. materiálny ko-
rektív, ktorý má zabezpečiť dodržiava-
nie zásady „ultima ratio“, čo znamená, 
že prostriedky trestného práva sa majú 
použiť až ako krajný prostriedok štátu 
na ochranu určitým, trestným zákonom 
vymedzeným spoločenským vzťahom, v 
prípade, ak prostriedky iných právnych 
odvetví sú neúčinné na ochranu takých-
to vzťahov.

Trestný čin, priestupok a správny delikt

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

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

0908 979 377

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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Realitná kancelária
RE/MAX Good Choice vám ponúka

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

Gbely • Pozemok, 1047 m2

85 000,- €  
Maklér ponuky: Dominika Mikuličová

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

Gbely • Rodinný dom, 315 m2

143 900,- € 
Maklér ponuky: Stanislav Pekar

0910 504 477 / stanislav.pekar@re-max.sk

Kuklov • Rodinný dom, 100 m2

55 000,- € 

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

Senica • 2 izbový byt, 54 m2

60 000,- € 
Maklér ponuky: Eduard Martinčič

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

Skalica • Vinohrad 4021 m2 s vinohrad.
domom, 198 m2 • 110 000,- €  

Maklér ponuky: Dominika Mikuličová
0902 061 439 / dominika.mikulicova@re-max.sk

Holíč • Rodinný dom, 194 m2

220 000,- € 

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

Smolinské • Rodinný dom, 210 m2

150 000,- € 
Maklér ponuky: Dušan Kubina

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

Gbely • Rodinný dom, 126 m2

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

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

Skalica • 3 izbový byt, 64 m2

84 800,- € 

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

SKALICA
Potočná 295/112

SENICA
Sadová 2

0904 884 488
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Vymeníme neschopných
politikov za odborníkov

Krásne Vianoce
a šťastný nový rok ����

Andrej Kiska, predseda strany ZA ĽUDÍ
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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

• NOVÝ PROFI
    81 mm
• 7-KOMOROVÝ
    ZA CENU
    5-KOMOROVÉHO

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ

CENY
V REGIÓNE

3x
BONUS

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

AKCIA

AKCIA
iba na
JANUÁRPREDOKENNÉ

ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

za
najlepšie

ceny
v regióne

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

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

0918 500 492

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

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!
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OKNÁ ZA

Ďakujeme klientom za
prejavenú dôveru v roku
2019 a želáme pohodové

Vianoce
a úspešný

nový
rok 2020

RKÍZY

CIA

2019 a želám

Nie ísť pre mlieko, ale ísť po 
mlieko. Nie je pravdou, že, ale je pravda, že.

Slovenčina naša

Súčasná podoba štedrých Vianoc  
je novodobým javom a postupne sa 
dostatok a štedrosť žiaľ stále  viac a 
viac prehlbuje. 

Z toho však býva aj veľa zdravot-
ných problémov – z množstva stravy, 
z jej zloženia a z veľkej konzumácie 
alkoholu. Na štedré Vianoce sa treba 
aj pripraviť. Ten, kto dodržiava pôst má 
výhodu – pred Vianocami dochádza k 
úľave pre tráviaci trakt,  k akejsi očiste, 
či detoxikácii, metabolické deje v orga-
nizme dostali úľavu a oddych, dochá-
dza aj k zmenšeniu objemu žalúdka. 
Takže na následné štedré najedenie sa 
(nie prejedenie) môže metabolizmus 
byť viac pripravený, oddýchnutý a na 
druhej strane aj prirodzene človek ne-
zje enormné množstvo, lebo sa rýchlej-
šie zasýti . 

Treba rátať, že pocit sýtosti na-
sleduje až 15-20 min. po poslednom 
súste. Preto jeme pomaly na spôsob 
Francúzov, Talianov, sústrediť sa rad-
šej na spoločnosť pri jedle. Po veľkom 
prejedení sú následne časté hnačkovité 
ochorenia. Jeme radšej častejšie, dajme 
priestor, aby sa metabolizmus vyspo-
riadal aj s inou, ako bežnou skladbou 
stravy.

Množstvo tuku – pozor hlavne 
u ľudí s ochorením podžalúdkovej žľa-
zy  alebo žlčníka – či už chronickou 
pankreatitídou alebo s  prekonaním 
akútnej pankreatitídy v minulosti.

Cukor – v  každom recepte možno 

znížiť množstvo cukru o  tretinu ale 
neraz aj o  polovicu. Ak by bol koláč 
niekomu málo sladký, pocukrenie na 
povrchu nahradí 100 g cukru v  ceste. 
Miesto cukru možno na prípravu pou-
žiť med. Hladkú bielu múku všade, kde 
sa len trochu dá, nahradiť špaldovou 
alebo celozrnnou, či už úplne, alebo 
v  pomere 1:1. Nepoužívať umelé mar-
garíny, radšej maslo, alebo kvalitný 
rastlinný olej. 

Alkohol  - 3 jednotky u muža, 2 jed-
notky pre ženy (1 jednotka = 250 ml 
pohár piva, 100ml vína alebo 30 ml 
destilátu) (1 jednotka = 10 g čistého al-
koholu)

Diabetici: Vyhýbať sa sladkému 
vo veľkom množstve, ak áno, radšej 
uprednostniť ovocie ako klasické ko-
láče. Častejšie si kontrolovať glykémiu 
glukomerom, podľa výsledkov event. 
upraviť liečbu, dávku inzulínu. Jed-
noznačne treba dbať na dostatok po-
hybu.

Hypertonici – nesoliť pri príprave 
jedla, ale až keď je hotové. 

Iba od nás závisí, či 
prežijeme sviatky v po-
hode a zdraví. A také 
vám ich zo srdca želám.

Zdravie cez Vianoce

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

metabolizmu a výživy

V školách sa snažíme ozvláštňovať 
čas Vianoc aktivitami, ktoré sa spá-
jajú s adventom. Vianočné akadé-
mie, trhy, charita, večierky, zvyky či 
sakrálne podujatia. 

Neraz  zdôrazňujeme pravú podstatu 
Vianoc, veriac, že si to generácia súčas-
ných žiakov osvojí a konečne zmení 
prístup k životu. Učitelia však sú (mu-
sia byť) idealisti, konáme proti prúdu. 
Lež škola nemá šancu byť pozitívnou 
konkurenciou. Jednak sa dehonesto-
val učiteľský stav tak, že o autorite ne-
možno hovoriť, jednak sa do myslí detí 
expanduje komerčný, masmediálny a 
hodnotovo nízky štýl súčasnej napätej 
spoločnosti. A tá má oveľa viac pros-
triedkov, aby žiaka pretvorila na svoj 
obraz. Isto, neraz sa na tomto fenoméne 
zúčastňujú aj dospelí. 

Vedieme deti k ekológii, no sami 
kupujeme plastový riad na vianočné 
párty, balíme darčeky do igelitov či 
hromadne kupujeme zbytočnosti  na 
jedno použitie. Hovoríme im, že Via-
noce sú o láske, stretnutiach, rodine, 
pritom veľkoobchody majú miliónové 
obraty. Zdôrazňujeme ochranu prírody, 
no tešíme sa tisíckam vyrúbaných via-
nočných stromov. Denne deťom zdô-
razňujeme zdravý životný štýl, zdravé 
stravovanie a cez sviatky máme cieľ 
prejesť sa. 

Často sa hovorí o sviatkoch pokoji a 
mieru. No vidíme, čo sa deje vo svetovej 
politike, ale aj v tej našej, kde sú mnohé 

osobnosti na míle vzdialené mierumi-
lovnosti Vianoc. A už po nich sa naloží 
toľko hnoja, že na pokoj a mier zabud-
neme. Neraz zažívame pokrytectvo 
ľudí, čo sa oháňajú Vianocami a odka-
zom na kresťanstvo, pritom konajú tak, 
že veriacim srdcom robia hanbu a ničia 
hodnoty náboženstva.

Už roky sa človečenstvo vytráca 
aj z obyčajných ľudí. Násilie, ničenie, 
vraždy, ubližovanie deťom, zvieratám, 
beztrestná propagácia nebezpečných 
myšlienok. Tomu, žiaľ, nezabránia ani 
Vianoce. Len to na chvíľu zakryjú. Sa-
mozrejme, nie je cieľom zakrývať zlo, 
ako to bolo v totalitnej minulosti. Ale 
aj vďaka defilovaniu nových vzorcov 
správania v spravodajstve či vo filmoch 
ľudia divejú. Isto, tých dobrých ľudí je 
oveľa viac. Len niekedy mám pocit, že 
tí zlí sú králi.

Deťom sa ťažko vysvetľujú okol-
nosti, ktoré vedú k zlému správaniu. 
Všetko vnímajú podvedome a my len 
môžeme byť radi, že tu zatiaľ nie je 
generácia, ktorá teroristicky devastuje 
spoločnosť. Školy na takéto problémy 
reagujú, dokonca s predstihom. Ale 
ako som uviedol, učiteľ nie je tvorcom 
spoločnosti. Ani sa to už nepožaduje. 

Uctím si Vianoce a oddýchnem si. 
Ale nezaujíma ma to, čo bude cez ne, 
ale to, čo bude po nich. A o ktoré hod-
noty prídeme do tých ďalších. 

Duma predvianočná

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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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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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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Želáme vám Slovensko
bez extrémistov a Smeru

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2020

O
bj

ed
ná

va
te

ľ: 
S

lo
bo

da
 a

 S
ol

id
ar

ita
 (S

aS
) s

.r.
o.

, P
rie

m
ys

el
ná

 8
, 8

21
09

 B
ra

tis
la

va
, I

Č
O

: 4
21

39
33

3
Vy

dá
va

te
ľ: 

R
E

G
IO

N
P

R
E

S
S

, s
.r.

o.
 Š

tu
de

nt
sk

á 
2,

 9
17

 0
1 

Tr
na

va
, I

Č
O

: 3
62

52
41

7
03

-0
21

7

SENICKO-SKALICKO

Nie kareláb, ale kaleráb.
Nie kde ideš, ale kam ideš. Nie dopis, ale list.

Slovenčina naša

0905 915 033

VIZITKY
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všetkým našim zákazníkom a obchodným
partnerom za prejavenú priazeň v roku
2019 a všetkým Vám prajeme Šťastné
a Veselé Vianoce a úspešný Nový rok 2020.

ĎAKUJEME

P L E C H Y  -  S T R E C H Y  -  K L A M P I A R S T V O

w
w

w.
st

re
ch

yb
ejz

.sk

0949 636 264
CESTA NA HOHENAU

MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN 

0911 950 299
BRNIANSKA 4

MALACKY / SMER VEĽKÉ LEVÁRE
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Katolíci, evanjelici a veriaci ďalších 
cirkví zapaľujú počas štvrtej ad-
ventnej nedele všetky štyri sviečky 
na adventnom venci, ktorý je sym-
bolom obdobia modlitieb, pokánia 
a duchovnej prípravy na slávenie 
vianočných sviatkov. 

Kresťania sa už začínajú sústreďovať 
na slávenie Štedrého večera a sviatku 
Narodenia Pána Ježiša.

Aj napriek nákupnej horúčke a 
množstvu komercie, ktorá v súčasnosti 
sprevádza Vianoce, pre mnohé rodiny 
sa nadchádzajúci Štedrý večer nespája 
len s darčekmi pod vianočným strom-
čekom, ale symbolizuje hlavne radost-
nú spomienku na narodenie Ježiša 
Krista.

Počas adventu sa aj v tomto roku, 
vrátane štvrtej adventnej nedele, 
konali mnohé benefičné koncerty a 
charitatívne podujatia v katolíckych, 
evanjelických a iných kresťanských 
chrámoch. 

V cirkevných zboroch ECAV sa me-
dzi treťou a štvrtou adventnou nedeľou 
zvyknú konať modlitebné stretnutia 
veriacich, na mnohých miestach v SR 
sa konali dobročinné akcie pre deti, 
seniorov, chudobné rodiny, bezdomov-
cov, či osamelých starých ľudí. Organi-
zujú ich občianske združenia, nadácie, 
katolícka charita, evanjelická diakonia 
a ďalšie organizácie.

Veriaci kresťania v tomto čase viac 
ako inokedy prichádzajú na spoveď, 

snažia sa o zmierenie s Bohom a ľuďmi 
a viac myslia na iných.

Je Zlatá nedeľa. To je všeobecne roz-
šírené označenie poslednej nedele pred 
Vianocami, keď vrcholí nákup vianoč-
ných darčekov a očakávajú sa najvyššie 
tržby v obchodoch počas celého roka; 
štvrtá nedeľa kresťanského adventu. 
Predchádza jej bronzová a strieborná 
nedeľa. V tento deň sú otvorené nielen 
nákupné centrá, ale aj tie obchody, kto-
ré bývajú v ostatnú časť roka v nedeľu 
zavreté, vrcholia vianočné trhy. Názov 
sa v starších slovenských prameňoch 
nevyskytuje, pochádza zo začiatku 20. 
storočia z mestského nemeckého pro-
stredia. Podľa jedného z hovorových 
vysvetlení sa zaužíval v Nemecku v 
prostredí obchodníkov. Takto hodno-
tili svoje zisky z nákupov darčekov v 
poslednú nedeľu pred Vianocami, a 
nedeľu v prenesenom zmysle označili 
zlatou. Je tiež možné, že v nemeckom 
prostredí názov zlatá nedeľa pochádza 
z pomenovania adventných ranných 
pobožností – zlatých omší.

Symbolika adventu III

» red
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Moje meno je Vladimír Bilčík. 
Roky som pracoval ako učiteľ a v 
máji tohto roku som sa stal po-
slancom Európskeho parlamentu. 
Pôsobím v politickej skupine Eu-
rópskej ľudovej strany a v práci sa 
venujem predovšetkým bezpečno-
sti a spravodlivosti v štátoch Eu-
rópskej únie a teda aj u nás na Slov-
ensku. Často sa ma pri stretnutiach 
s občanmi ľudia pýtajú, čo urobíme 
s tým, aké klamstvá a nenávisť sa 
dnes šíria po internete. 

Nie je to ľahká otázka, no snažím 
sa na nej poctivo pracovať. V prvom 
rade, nikto nechce obmedzovať 
slobodu názoru. Ako spoločnosť 
sa však musíme vedieť účinne 
brániť proti účelovým a zákerným 
klamstvám. Nemôžeme sa nechať 
utopiť v nebezpečných a nenávistných 
výmysloch. V nepravde sa nám ako 
spoločnosti nikdy dariť nebude. 

Európska únia ako silný politický 
hráč je veľmi dobrým pomocníkom 
na to, aby sme vedeli veľkým 
internetovým spoločnostiam dôrazne 
povedať, že šírenie lží a výmyslov na 
internete nemôže byť také ľahké ako 
dnes. A čo je dôležitejšie - klamstiev 
a falošných dohadov nemôže byť na 

sociálny sieťach viac ako pravdivých a 
overených správ a faktov. 

Diskusia o riešeniach na úrovni 
Európskej únie bude trvať niekoľko 
rokov. Je to tak správne, pretože je to 
náročná téma a nikto z nás nechce 
nedomyslené opatrenia a už vôbec nie 
obmedzovať slobodné názory. 

Lož však nemôžeme považovať 
za názor. So šírením výmyslov, 
dezinformácií a klamstiev už vieme 
mnoho spraviť aj dnes. My sami. 
Úplne prvým krokom je naša väčšia 
obozretnosť pri práci na internete. 

Môžu nám pomôcť tieto zásady. 
Nikto z nás predsa nechce šíriť, 
alebo prispieť k šíreniu klamstiev. 

1/ Pred zdieľaním si správy hlavne 
prečítajme. Nielen nadpis, ale celý 
článok. Máme tak istotu, že vieme, čo 
zdieľame.

 
2/ Článok ktorý zdieľame nemá 
podpísaného autora, či autorku? 
Novinári a odborníci sa za svoju prácu 
obvykle nehanbia a pod svoju prácu 
sa podpíšu svojím skutočným menom. 
Ak to tak nie je, zvýšme ostražitosť.

3/ Vyvoláva článok strach? Strach 
je veľká zbraň klamárov, pretože 

každý z nás sa niekedy bojí. Je to 
normálne, no je to zároveň spôsob ako 
nás lepšie manipulovať. Ak článok 
bičuje emócie a vyvoláva v nás silný 
strach a obavy, prípadne pritom útočí 
na skupinu osôb, zvýšme ostražitosť.

 
4/ Seriózni novinári sa vždy 
snažia osloviť protistranu. Nie vždy 
sa to podarí, ale priestor protistrane 
sa ponúkne. Ak je článok priveľmi 
jednostranný, zvýšme ostražitosť. 
Ak si stále nie sme istí, informáciu 
skúsme overiť napríklad v novinách, 
alebo v inom dôveryhodnom médiu 
na internete.

5/ Vyhýbajme sa stránkam a 
zdrojom na internete, ktoré často 
šíria dezinformácie. Upozorňujme na 
to aj svojich známych. Mnohí ľudia 
ani netušia, že zdieľajú klamlivý 
obsah. Pre nás všetkých platí, že sa 
môžeme pomýliť, či niekomu naletieť. 
Musíme však robiť všetko preto, aby 
sme sa nestávali častými obeťami 
škodlivých klamstiev a dezinformácií. 
Začnime zodpovednejším prístupom 
k informáciám, ktoré čítame a šírime 
ďalej.  V boji s dezinformáciami vie 
veľmi pomôcť každý z nás.    

Čo pre vás robím v europarlamente? 
Bojujem proti klamstvám na internete 

Vladimír Bilčík
Poslanec Európskeho parlamentu
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Je dobré byť niekedy sám so sebou. 
Samota nie je zlá. Horšia je osame-
losť. Starí ľudia bývajú osamelí. 

Poznám však aj ľudí, o ktorých osa-
melosti nikto netuší. Sú to úspešní pod-
nikatelia. Očakáva sa od nich, že majú 
energiu a schopnosť riešiť všetky problé-
my. A oni niekedy nevládzu a sú bezrad-
ní. Nemajú nikoho, kto by im pomohol. 
Sú osamelí so svojim problémom. 

Jeden podnikateľ mal spoločníkov. 
Všetko bolo fajn, kým sa rozdeľovali od-
meny. Prišla kríza a spoločníci odišli. A 
on sedel s manželkou a premýšľali ako 
zaplatia svoje dlhy. Ďalší podnikateľ 
zháňa projekty a buduje kreatívnu fir-
mu. Chcel si stabilizovať spolupracovní-
ka a venoval podiel vo firme. Spoločník 
si robí bokom svoje vlastné projekty. A 
osamelý šéf preberá svoj problém doma s 
manželkou. Ďalší si vychovával mladých 
spoločníkov. Postavili sa proti nemu a on 
ponížený odchádza z rozpadajúcej sa 
firmy, ktorú kedysi zakladal. Osamelý 
a sklamaný preberá svoju budúcnosť 
doma s manželkou. Chlapík založil sta-
vebnú firmu. Jeho pracovníci mu kradli 
materiál a robili vlastné fušky bez faktú-
ry. Skrachoval a zostal sám. A tí, ktorí mu 
rozkrádali firmu a nekalo konkurovali, 

sa škodoradostne smejú. A mohol by 
som menovať ďalších podnikateľov, pri 
ktorých nakoniec stáli ženy, ktoré sľúbi-
li, že vydržia v dobrom aj v zlom.

Podnikatelia majú dva druhy part-
nerov. Jedni sú pri nich v dobrom, tí 
druhí v zlom. Tých prvých je oveľa viac. 
Medzi tými druhými sú niekedy len 
manželky. Stretávam ich. Bojujú s prob-
lémami, nepochopením a sú v tom sami. 

Osamelosť s vážnym problémom 
je nebezpečná. Zožiera a ničí človeka. 
Môže viesť k depresiám aj i iným prob-
lémom. K lekárovi sa chodí viac s bo-
lesťou tela ako duše. Pomáhame tým, 
ktorí to potrebujú – hladným, slabým 
a chudobným. Lenže našu pomoc nie-
kedy potrebujú aj sýti, silní a bohatí. 
Ich nemoc sa volá osamelosť so svojim 
problémom. A ešte je tu jedna možnosť. 
Spomenúť si na žalm, 
ktorí sa každý deň 
modlia mnísi v be-
nediktínskych kláš-
toroch. Začína sa 
takto: „Bože, príď mi 
na pomoc, Pane, 
ponáhľaj sa 
mi pomá-
hať.” 

Osamelí

» Ján Košturiak

Program kina Cinemax Skalica 
Piatok 20.12.: Ľadové kráľovstvo 2 2D 15:00, 

TROLL: Príbeh o chvoste 16:10, Jumanji: Ďalší level 
2D/SD 15:20, 18:10,  Šťastný nový rok 17:50, 20:00, Ju-
manji: Ďalší level 2D/ČT 20:40,  Star Wars: Vzostup 
Skywalkera 3D/SD 17:20, Star Wars: Vzostup Sky-
walkera 2D/ST 20:30

Sobota 21.12.: DETSKÉ KINO – Snežný chla-
pec 13:10, Star Wars: Vzostup Skywalkera 2D/SD 
13:00, Ľadové kráľovstvo 2 2D 15:00, TROLL: Príbeh 
o chvoste 12:50, 16:10, Jumanji: Ďalší level 2D/SD 
15:20, 18:10,  Šťastný nový rok 17:50, 20:00, Jumanji: 
Ďalší level 2D/ČT 20:40,  Star Wars: Vzostup Skywal-
kera 3D/SD 17:20, Star Wars: Vzostup Skywalkera 
2D/ST 20:30

Nedeľa 22.12.: DETSKÉ KINO – Snežný chla-
pec 13:10, Star Wars: Vzostup Skywalkera 2D/SD 
13:00, Ľadové kráľovstvo 2 2D 15:00, TROLL: Príbeh 
o chvoste 12:50, 16:10, Jumanji: Ďalší level 2D/SD 
15:20, 18:10,  Šťastný nový rok 17:50, 20:00, Jumanji: 
Ďalší level 2D/ČT 20:40,  Star Wars: Vzostup Skywal-
kera 3D/SD 17:20, Star Wars: Vzostup Skywalkera 
2D/ST 20:30

Pondelok 23.12.: Snežný chlapec 13:10, Star 
Wars: Vzostup Skywalkera 2D/SD 13:00, Ľadové 
kráľovstvo 2 2D 15:00, TROLL: Príbeh o chvoste 
12:50, 16:10, Jumanji: Ďalší level 2D/SD 15:20, 18:10,  
Šťastný nový rok 17:50, 20:00, Jumanji: Ďalší level 
2D/ČT 20:40,  Star Wars: Vzostup Skywalkera 3D/SD 
17:20, Star Wars: Vzostup Skywalkera 2D/ST 20:30

Utorok 24.12.: ZATVORENÉ
Streda 25.12.: ZATVORENÉ

» red

December je posledný mesiac v roku. 
Pre mnohých ten najkrajší, plný očaká-
vaní, radosti a splnených prianí. Veď sa 
blížia Vianoce a nový rok. Pre deviata-
kov je to ale obdobie, v ktorom si lámu 
hlavu nad tým, kam na strednú školu.

A preto sme, tentokrát 5.-6. de-
cembra 2019, otvorili brány Súkromnej 
strednej odbornej školy Via Humana, 
aby sme deviatakom a ich rodičom 
ukázali priestory školy a predstavili 
odbory, ktoré budeme v školskom roku 
2020/2021 otvárať - marketing, služby 
v cestovnom ruchu, informatiku a in-
formačné systémy a poradenstvo vo 
výžive (s orientáciou na pohybové a 
športové aktivity).

Naši študenti si pripravili pre žia-
kov základných škôl pestrý program. 
Marketéri overili ich vedomosti súťaž-
ným kvízom, cestoruchári si pripravili 
krátku rozprávku ako ukážku ani-
mačných služieb pre deti, informatici 
natočili a zostrihali kreatívne video a 
športovci predviedli ukážku rozcvičky 
pred tréningom a porozprávali o zdra-
vej výžive. 

Záujem o Dni otvorených dverí bol 
naozaj veľký, celé dva dni sa dvere na-
šej školy nezatvorili. My len veríme, že 
deviatakov či ich rodičov naša prezen-
tácia oslovila a dúfame, že sa vidíme v 
septembri.

Dni otvorených dverí na Via Humana   

» Viera Psotová
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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 sobotuSkladník (Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 350
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PRIJMEME

2400 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar-pomocník  (Rakúsko)
Nie je 
tomu tak, ale je to tak.

Slovenčina naša

Volič, ktorý má trvalý pobyt na úze-
mí Slovenskej republiky a v deň 
konania volieb nebude môcť voliť 
v mieste svojho trvalého pobytu vo 
volebnom okrsku, v ktorého zozna-
me voličov je zapísaný, môže požia-
dať obec svojho trvalého pobytu o 
vydanie hlasovacieho preukazu. 

Hlasovací preukaz oprávňuje na zá-
pis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek 
volebnom okrsku. Volič môže požiadať 
o vydanie hlasovacieho preukazu 
osobne najneskôr posledný pracovný 
deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 
28. 2. 2020) v úradných hodinách obce. 
Obec vydá hlasovací preukaz bezod-
kladne. Žiadosť môže podať aj v listin-
nej forme tak, aby žiadosť o vydanie 
hlasovacieho preukazu bola doručená 
obci najneskôr 15 pracovných dní predo 
dňom konania volieb (t.j. Najneskôr 10. 
2. 2020).

Žiadosť elektronickou poštou tre-
ba podať tak, aby žiadosť o vydanie 
hlasovacieho preukazu bola doručená 
obci najneskôr 15 pracovných dní predo 
dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 
2. 2020).

Obec na tieto účely zverejňuje na 
svojom webovom sídle elektronickú 

adresu na doručovanie žiadostí. Ak 
obec nemá webové sídlo, zverejní elek-
tronickú adresu na doručovanie žia-
dosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o vo-
ličovi

•  meno a priezvisko,

•  rodné číslo,

•  štátnu príslušnosť,

•  adresu trvalého pobytu 
     (obec, ulica, číslo domu),

•  korešpondenčnú adresu, na ktorú 
     obec doručí hlasovací preukaz.

Obec zašle hlasovací preukaz vo-
ličovi na adresu trvalého pobytu, ak v 
žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú 
adresu, najneskôr tri pracovné dni od 
doručenia žiadosti. Obec zašle hla-
sovací preukaz na adresu uvedenú v 
žiadosti doporučenou zásielkou „Do 
vlastných rúk“.

Hlasovací preukaz

» Zdroj: MV SR

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

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

Citáty
týždňa

» „Keď človek nič nežiada, 
má zo všetkého darček.“ 
Erich Maria Remarque, 
nemecký spisovateľ 1898 
– 1970.

» „Priateľské slovo nič ne-
stojí, a predsa je to ten 
najkrajší zo všetkých dar-
čekov.“ 
Daphne Du Maurier, britská 
spisovateľka 1907 – 1989.

» „Darčeky nie sú zadar-
mo: zväzujú darujúceho a 
obdarovaného do slučky 
vzájomnej výmeny.“  Mar-
cel Mauss, francúzsky so-
ciológ a antropológ 1872 
– 1950.

» „Darčeky nie sú nikdy o 
cene, ale nápade a o tom 
ako počúvaš druhého“ 
Danka Španková

     » redakcia



SE19-51 strana - 15

ZAMESTNANIESENICKO 15

www.konstrukter.sk

Bezplatná infolinka: 0800 500 091
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ZVÁRAČ - HORIZONTKÁR - VODIČ VZV

OPERÁTOR VÝROBY - PRÁCA S PC  A INÉ

ubytovanie zabezpečené - aj pre páry
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Buďte súčasťou nášho pracovného tímu. v Senici.

Trojsmenná prevádzka. Voľné víkendy.

Plne hradené a zabezpečené ubytovanie.

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

HĽADÁME 

MONTÁŽNYĆH PRACOVNÍKOV 

KLIMATIZAČNÝCH JEDNOTIEK 

www.bartexjob.sk

Neváhajte a kontaktujte nás:

+421 948 075 894, +421 948 606 154

     bartexjob@gmail.com
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PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU
POMOCNÚ SILU DO KUCHYNE (650 EUR/mes. brutto)

PRACOVNÍKA DO STÁNKU (650 EUR/mes. brutto)
Tel.: 0903 730 423 16
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Prijmeme
vodičov MKD
na prácu SK, CZ, DE

Práca pondelok–piatok,
víkendy voľno. Plat 650 €

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

0948 534 542
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 Skalický závod 
 Protherm Production  
 raStie 
veľký európsky výrobca kotlov v Skalici  
hľadá posilu, staňte sa súčasťou jeho tímov. 
koho hľadáme a čo ponúkame?

•	operátorov	na	montáž	kotlov	a skladníkov
•	nástup	možný	ihneď,	rýchle	zaškolenie
•	práca	pre	ženy	aj	mužov,	na	dobu	neurčitú
•	v	príjemnom	prostredí	–	v	modernej,	čistej	hale
•	s	nástupnou	hrubou	mesačnou	mzdou	780	€

informujte sa osobne v závode
Protherm Production, ul. Jurkovičova 45
v Skalici (pon. – pia.: 8.00 – 15.00 hod.),
telefonicky:	034/69	66	272		
alebo	mailom:	ivana.matulova.ml@protherm.sk
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Spoločnosť SHARK.AERO
Výrobná prevádzka:
Letisko Senica, 906 31 Hlboké 406

SHARK tím je kolektív mladých kreatívnych ľudí, ktorý potrebuje doplniť
od 1. 1. 2020 v jednozmennej prevádzke tieto pozície:

• ÚDRŽBÁR
     (nástupná mzda od 1000 €/mesiac - výhodou zváračské oprávnenie a elektrikárske skúšky)

• LAMINOVAČ
     (nástupná mzda od 850 €/mesiac)

• MONTÁŽ LIETADIEL
     (nástupná mzda od 850 €/mesiac)

• LOGISTA - SKLADNÍK - ZÁSOBOVAČ
     (nástupná mzda od 1200 €/mesiac
      - angličtina a práca s počítačom
     podmienkou)

Kontakt:
Ing. Vladimír Pekár
0903 655 977 • shark@shark.aero
Ing. Barbora Gálová
0911 164 541 • b.galova@shark.aero

www.shark.aero

Chceš vyrábať lietadlá na Slovensku – Letisko Senica/LZSE/?
Chceš byť súčasťou jedinečného svetového projektu? Nebojíš sa tvrdej práce, tvrdých podmienok?
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PRIJMEME PREDAVAČKU
DO PREDAJNÉHO STÁNKU
PEKÁRENSKÝCH VÝROBKOV V SKALICI

NA ŠTYRI HODINY DENNE. PREDNOSTNE
NA STAROBNOM, ALEBO INVALIDNOM

DÔCHODKU.

Info 0903 226 790, príp. na adrese
Predajňa pekárenských výrobkov,

Pivovarská 8, Skalica. 
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LAGUNA-BAR prijme
OBSLUHU DO HERNE

V ŠAŠTÍNE STRÁŽOCH
Plat: 5 €/hod.

+ odmeny 
TEL: 0905 543 382

Nie kontaktujte nás, 
ale kontaktujte sa s nami.

Nie kvapky na kašeľ, 
ale kvapky proti kašľu.

Slovenčina naša
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NAJLEPŠIA KANDIDÁTKA
OBYČAJNÍ ĽUDIA A NEZÁVISLÉ OSOBNOSTI (OĽANO), NOVA, 
KRESŤANSKÁ ÚNIA (KÚ), ZMENA ZDOLA

1. Mária Šofranko
predagogička a občianska aktivistka
Spišská Nová Ves
Pred mesiacom sa mi narodil vnúčik a nie 
je mi jedno, v akej krajine bude môj vnuk 
vyrastať, do akej školy bude chodiť, aká pani 
učiteľka ho bude učiť či aká lekárka sa o neho 
bude starať. Nie som politička, som obyčajná 
žena z východu, ktorá chce pre našu krajinu 
urobiť niečo viac.

Prajeme vám požehnané a pokojné prežitie Vianoc a v roku 2020 čestnú, slušnú a zodpovednú vládu.

PREDSTAVUJEME VÁM PRVÚ DESIATKU NAŠEJ KANDIDÁTKY

Kandidátka príbehov, skutočných a čestných ľudí. Spojili sme všetkých, ktorí chcú zo 
Slovenska fungujúcu, prosperujúcu, spravodlivú, čestnú a bezpečnú krajinu. Nezáleží na tom, 
odkiaľ pochádzajú, akej sú národnosti či vierovyznania. Máme spoločný cieľ - žiť v krajine, 
kde zákon platí pre každého rovnako, kde deti dostanú dobré vzdelanie a chorí kvalitnú 
zdravotnú starostlivosť, kde rodiny budú môcť zo svojich detí vychovať slušných ľudí, kde 
bude každý môcť rozvíjať svoj talent, kde sa na uliciach budeme cítiť bezpečene a kde štát 
pomôže postaviť sa na kolená, každému, kto sa ocitne v núdzi.    

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 
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2. Jaroslav Naď
bezpečnostný analytik
Hrubá Borša
Stojím pevne za svojím slovom a nebudem sa 
báť robiť svoju prácu poctivo a zodpovedne. 
Budem robiť všetko preto, aby sa všetkým 
ľuďom v tejto krajine žilo lepšie.

3. Lukáš Kyselica
bývalý šéf vyšetrovacieho tímu Gorila
Nové Zámky
Chcem, aby sme vytvorili potrebné zákony 
pre boj s organizovanou kriminalitou 
ekonomického charakteru. Musí tu byť niekto, 
kto bude hájiť aj záujmy policajtov, ktorí stoja 
na strane pravdy.

4. Anna Záborská
lekárka
Bojnice
Na našej spoločnej kandidátke je devätnásť 
zástupcov strany Kresťanská únia. Sú to všetko 
poctiví, čestní a angažovaní kresťania, ktorí sa 
tiež chcú postaviť na stranu dobra. 

5. Michal Šipoš
aktivista v boji proti hazardu
Stará Ľubovňa
Rovnako, ako sme priniesli zmenu do Starej 
Ľubovne, kde transparentne staviame cesty 
a obnovujeme spoločný majetok, chcem 
zmenu priniesť aj na Slovensko. Verím, že vo 
februári spoločne zmenu prinesieme a ľudia 
nám v tom pomôžu.

6. Karol Kučera
šéftréner Národného tenisového centra
Bratislava
Žiaľ, politika sa dnes robí len v prospech 
niektorých jednotlivcov a nie je to služba 
ľuďom. 20 rokov som reprezentoval Slovensko 
vo svete a rád by som aj naďalej reprezentoval 
čestné a spravodlivé Slovensko. Vo svete, ale 
aj u nás doma.  

7. Jozef Pročko
herec, moderátor, podnikateľ
Halič
Chcem presvedčiť nevoličov a povedať im: 
Vidíte, kto vás tu okráda. Tak to zmeňte a 
voľte. Nemusíte voliť mňa, voľte slušných ľudí, 
veď ich kandiduje dostatok. 

8. Ján Mičovský
lesník, ochranár
Humenné
Nad Slovenskom visia dva veľké a ťaživé mraky. 
Tým prvým sú klimatické zmeny, ktoré sú už 
tu a my lesníci na ne máme odpoveď. Druhý 
mrak je ešte mrazivejší - je ním všadeprítomná 
korupcia. Tento tím vie čo je potrebné urobiť a 
má na to odhodlanie. 

9. Anna Remiášová
občianska aktivistka
Bratislava
V srdci cítim, že každý jeden človek tohto 
národa má právo na slušný život, že mladí ľudia 
majú právo na radosť. Starším, ožobračeným 
dôchodcom chcem pomôcť, aby sa dokázali 
v pravú chvíľu správne rozhodnúť

10. Kristián Čekovský
novinár
Bratislava
Informácie, ktoré vychádzajú v posledných 
dňoch dokazujú, na aké dno nás stiahli 
najvyšší predstavitelia nášho štátu. Budeme 
potrebovať naozaj všetky ruky a nohy na to, 
aby sme sa vyhrabali z tohto dna.
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