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Blíži sa február

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Žiaden akčný titulok v zmysle 
„padne vám sánka“, prípadne - 
„roztopíte sa“, alebo „šokujúce“. 

Proste a jednoducho – blíži sa feb-
ruár. Po januári to tak býva. Teším sa 
na február. Je to mesiac, v ktorom, aj 
podľa vlastných pozorovaní, ale naj-
mä v odkazoch stáročných tradícií 
prichádza pravidelne niekoľko dní 
s takmer jarným nádychom. Do za-
čiatku skutočnej jari je to potom už 
„malina“.

Spravidla sa tá „jarná“ februá-
rová nádejná perióda zjavuje v jeho 
poslednom týždni. Je to signál na 
ukončenie obdobia tmy, chladu, 
depresií, na oživenie snov, predstáv 
a opätovnej chuti žiť. A samozrejme, 
ako inak, na upratovanie, vetranie, 
vynášanie a pálenie zlého, starého, 
stuchnutého, plného chorôb. Je stále 
dobré dbať na tradície našich pred-
kov, pretože obsahovali v sebe veľké 
múdra celých generácií.

Bolo by veľmi nerozumné za-
hodiť takto nazbierané skúsenosti a 
zapredať sa svojvôli. Zapredať sa ob-
razu síce na prvý pohľad lákavému, 
no inak z hľadiska hodnôt úplne bez-
cennému. Ľudia dostali od Boha dar 

myslenia a bolo by asi pohŕdaním ta-
kýmto darom, ak by ho nevyužívali.

V septembri 2015 hovoril arci-
biskup Vasiľ pred pútnikmi z celého 
Slovenska zo Šaštínskej baziliky o 
obraze materinských bolestí - bolestí 
Slovenska. Zaradil medzi ne „stratu 
nadšenia, radosti a životného opti-
mizmu, stratu ľudskosti a súcitu – 
rastúcu bezohľadnosť, stratu dôvery 
v autoritu, v občianske i cirkevné 
inštitúcie, bolesť zo straty dôvery v 
spravodlivosť, v dané slovo, v lásku 
a rodinu, bolesť zo straty žičlivosti a 
štedrosti, zo straty solidarity a náde-
je“.

Svoju kázeň arcibiskup Vasiľ 
ukončil výzvou - „Slovensko, Slováci 
a Slovenky, máme v znaku tri vrchy a 
kríž - a nie tri opičky a hrabličky, ako 
návod na spokojný život  - nevidím, 
nepočujem, nehovorím a 
hrabem len k sebe“.

Blíži sa čas jarného 
upratovania, už o me-
siac. Dosť času na pre-
mýšľanie.

S pozdravom 
všetko dobré –
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mindmaps, s.r.o., Ing. Marta Markovičová
0907 436 500, mindmaps.sk@gmail.com

• jednoduché, podvojné účtovníctvo a mzdy
• poradenstvo pre podnikateľov s možnosťou

10 hodín zdarma
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

0907 211 797
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SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

§

€

MZDY, PERSONALISTIKA

VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

Sme plátci
DPH

FO �p A, B a právnických osôb

Senica | 0911 521 767
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VÝROBA
A PREDAJ

0918 645 802
0907 784 324

PALIVOVÉHO
DREVA
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PROFESIONÁLNA
MOBILNÁ

KOZMETIKA
až k vám domov

999

• líčenie na každú
  príležitosť
• skrášlenie pleti
  a manikúra

0915 699 376
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA JANUÁR 2020

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

s podložkou 

1-hrob od 940 € • 2-hrob od 1140 €

0910 902 635•0905 323 022AK
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RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2450 € • 1-hrob od 1750 €
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PREČÍTAJTE SI

ZADNÚ
STRANU
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Inzulín je hormón, ktorý sa vylučuje 
v pankrease, podžalúdkovej žľaze. 
Jeho úlohou je udržiavať hladinu 
cukru v tele v optimálnom rozpätí. 
Ale jeho úloha v udržaní vnútorného 
prostredia sa týka aj metabolizmu tu-
kov, bielkovín a minerálnych látok.

Inzulínová rezistencia je stav, keď sa v 
tele nedokáže dobre využívať vytvorený 
inzulín, alebo bunky na už vytvorený ne-
reagujú dostatočne. V jej dôsledku sa po-
zvoľne začne meniť vnútorné prostredie, 
ako prvý a najjasnejší príznak je vzostup 
hladiny cukru v krvi. Následne začne 
podžalúdková žľaza tvoriť viac inzulínu, 
aby zoptimalizovala hladinu krvného 
cukru, čo sa aj rôzne dlhú dobu darí. 
Postupne sa ale kompenzačné mechaniz-
my vyčerpajú, pankreas nie je schopný 
pokrývať požadované nároky a inzulínu 
začne byť nedostatok a hladina krvného 
cukru stúpa a objaví sa cukrovka.

Inzulínová rezistencia ale súvisí aj 
s vysokou hladinou tukov, obezitou a je 
jedným zo spúšťačov srdcovo-cievnych 
ochorení, má súvis aj so stukovatením 
pečene, syndrómom polycystických ová-
rií (vaječníkov), neplodnosťou a niekto-
rými nádorovými ochoreniami. Pôvodne 
ochranná funkcia syndrómu inzulínovej 
rezistencie v minulosti (ako napríklad 

ukladanie tuku na dlhšie obdobia hla-
du), sa v súčasnosti mení na negatívnu 
so zvýšením rizika civilizačných chorôb.

K hromadným prejavom syndró-
mu došlo až v poslednej dobe, charakte-
rizovanej
- energetickým nadbytkom pri sedavom 
spôsobe života,
- dostatkom energetických substrátov po-
travou v západnom štýle života, 
- nedostatok pohybu.

Jeho výskyt aj prejavy zvyšuje ne-
správny životný štýl, hlavne zvýšený 
energetický príjem potravou a znížený 
energetický výdaj pri sedavom spôsobe 
života s minimálnou fyzickou aktivitou.

Predísť  uvedeným potenciálnym 
ochoreniam je možné zaradením pravi-
delnej fyzickej aktivity, znížením vnút-
robrušného tuku, sledovaním si obvod 
pásu, znížením cukru v 
strave – najprv jedno-
duchých cukrov hlavne 
v podobe rafinované-
ho cukru, dostatkom 
spánku a ak je to po-
trebné, aj liekmi.

Inzulínová rezistencia a jej následky

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

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

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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Neponúkame zázračné diéty,
 

 ale vysoko odbornú starostlivosť, ktorá je 
overená na klinických štúdiach a najnovších trendoch v oblasti výživy.

analýza zloženia tela
biochemický skríning organizmu 
s posudkom lekára
analýza črevného mikrobiómu

metabolická diagnostika

Poliklinika Senica, Sotinská 1588, 
0948 773 180 / senica.nutriadapt.sk 

osobný výživový plán
gramážová kuchárka s receptami
pravidelné konzultácie

OBJEDNAJTE SA, POMÔŽEME AJ VÁM 

28. január 1905 
narodila sa Zora Paulendová, slovenská herečka a protifašistická 
bojovníčka († 1999).

Výročia a udalosti
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(autobusová stanica)
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

320 € 370 €

480 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH
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ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

ODŤAH ZDARMA
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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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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KASATKIN Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Komenského 14A, 974 01 
Banská Bystrica, IČO: 50 382 888, správca konkurznej podstaty úpadcu: 
BBK AGRO, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom 974 11 Banská Bystrica, Rudohor-
ská 33, IČO: 44 095 066, organizuje dražbu majetku podliehajúceho 
konkurzu.  

Dátum, čas a miesto konania opakovanej dražby: 10.02.2020 o 11:00 
hod., v kancelárii správcu - KASATKIN Recovery, k. s., so sídlom Čajakova 
13, 811 05 Bra�slava

PREDMET DRAŽBY: pozemky a stavby v zastavanom území obce Senica na 
ulici Kolónia tak ako sú uvedené a zverejnené v Obchodnom vestníku č. 
158/2018, pod K060267, zo dňa 16.08.2018, pod číslami súpisových zložiek 
č. 1, č. 4 až č. 7, v Obchodnom vestníku č. 175/2018, pod K067440, zo dňa 
11.09.2018 a v znaleckom posudku. 
Jedná sa o dve budovy. Prvou budovou je dom so súpisným číslom 542 na 
pozemku parc.č.: 3271/2, ktorý je jednopodlažný, obdĺžnikového pôdorysu 
s pultovou strechou pozostávajúci z dvoch miestnos�, v súčasnos� 
využívaný ako sklad. Druhou budovou je administra�vno–skladová budova 
na pozemku parc.č.: 3269/3, ide o objekt obdĺžnikového pôdorysu s 
nepravidelnou prístavbou na 1. NP. Objekt je nepodpivničený, dvojpodlažný 
s plochou strechou. 
Dispozícia: I.NP: skladové priestory, kúpeľňa, sociálne zariadenia, šatňa, 
schodisko, výťah a kotolňa, II. NP: kancelárie, hygienické zariadenia, 
chodba, kuchynka, relaxačná miestnosť. 
Príslušenstvo: murovaný plot, vodovodná prípojka k administra�vno–skla-
dovej budove, vodomerná šachta k administra�vno-skladovej budove, 
kanalizačná prípojka k administra�vno–skladovému objektu, plynová 
prípojka k administra�vno-skladovej budove, prípojka elektrickej energie, 
spevnené plochy zo zámkovej dlažby. 
Pozemky: Pozemky KN-C, parc.č.: 3269/3, 3271/1, 3271/2, sa nachádzajú v 
okresnom meste Senica, v širšom centre mesta. Na pozemku parc.č.: 
3269/3 sa nachádza administra�vno-skladový objekt so spevnenými 
plochami, na pozemku parc.č.: 3271/1 sa nachádza dvor, na pozemku 
parc.č.: 3271/2 sa nachádza dom – sklad so súp.č.: 542. Pozemky sú 
rovinaté, objekt - skladový objekt je napojený na inžinierske siete: verejný 
vodovod, kanalizácia, plyn a elektrická energia. Všetky pozemky majú 
možnosť napojenia na IS. Celková výmera pozemkov 1.501 m2, z toho 721 
m2 je nezastavaných. 
Územnoplánovacia – informácia mesta Senica: Hlavné funkčné využi�e 
územia – záväzná funkcia bloku: občianska vybavenosť, Doplnkové funkčné 
využi�e:  bývanie, šport a rekreácia, ihriská a oddychové plochy, verejná a 
vyhradená zeleň, podnikateľské ak�vity charakteru remeselnej výroby, 
príslušné verejné dopravné a technické vybavenie podľa vymedzenia v ÚPN 
mesta a v ďalších stupňoch PD, Priestorové usporiadanie zástavby záujmo-
vého územia: maximálna výška objektov: 4 nadzemné podlažia a výška 
vyplývajúca z ochranných pásiem vodorovnej prekážkovej roviny le�ska 
Senica. Intenzita využi�a plôch: 35 % zastavanos� Podiel zelene: 15 %, 
Podiel hlavnej funkcie v každom regulačnom bloku je minimálne 60% z 
celkovej funkčnej plochy.

Najnižšie podanie:  530.000 €, Dražobná zábezpeka: 10.000 €, Lehota na 
zloženie zábezpeky: 10.02.2020 10:50 hod. Spôsob zloženia dražobnej 
zábezpeky: Bezhotovostným bankovým prevodom na účet správcu vedený 
v Tatrabanka, a.s., č. účtu: SK85 1100 0000 0029 4906 1941, SWIFT: 
TATRSKBX, poznámka: 2K32018 a označenie účastníka dražby. Dražobná 
zábezpeka sa považuje za zloženú, ak bola pripísaná na účet správcu do 
10.02.2020 do 10:30 hod. Dražobnú zábezpeku je možné zložiť v hotovos� 
do rúk správcu  v mieste konania dražby najneskôr do 10.02.2020 do 10:50 
hod. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť do notárskej úschovy alebo 
bankovou zárukou, platobnou kartou, ani šekom.

Podrobné podmienky dražby a informácie k predmetu dražby sú zverejne-
né v Obchodnom vestníku. Bližšie informácie môžu záujemcovia získať 
emailom na recovery@kasatkin.sk alebo na čísle: 0910 703 676.

LUKRATÍVNA ADMINISTRATÍVNO-SKLADOVÁ
BUDOVÁ A PRIĽAHLÉ NEZASTAVANÉ POZEMKY

– SENICA - ŠIRŠIE CENTRUM

PREDAJ
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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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• kompletné rekonštrukcie
   domov a bytov
• sadrokartonárske práce
• zatepľovacie práce
• ploty, zámková dlažba
• obklady, dlažby
• sanita
• výstavba RD 

Murárske práce
0904 259 971

0905 915 033

INZERCIA

41
-0

02
5

Kátovská 33, Holíč
0907 724 254

www.ter-co.sk

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

interiér // Kompletné práce //
Montáž, demontáž //Murárske práce

NEMECKÝ PROFIL

AKCIA     ZĽAVA 40%A

Nedovoľme zlu zvíťaziť
Na nedávnom stretnutí s občanmi 
sedeli vzadu v plnej miestnosti dvaja 
muži. Počas diskusie sa dosť ozývali, 
ale vždy slušne. Trápili ich najmä 
neférovosť a korupcia. V mnohom 
sme sa zhodli - napríklad, aké dôle-
žité bude zvoliť dobrého generálneho 
prokurátora. 
 Rozumeli sme si až do momentu, keď 
sa ma opýtali, prečo som nehlasoval 
za zavedenie hmotnej zodpovednosti 
politikov. Tento návrh som nielenže 
podporil, ale som ho dvakrát do parla-
mentu predložil. Nehlasoval som len za 
návrh kotlebovcov, pretože za návrhy 
fašistov sa v demokracii nehlasuje.
 Po skončení mítingu sa ma prišli opý-
tať prečo považujem ĽS NS za fašistov. 
Povedal som, že preto, lebo sa tak pre-
javujú. Ich členovia majú na hrudi vyte-
tované hákové kríže, politiku stavajú na 
šírení nenávisti a Slovensko chcú zahnať 
opäť do medzinárodnej izolácie.

Najnovší prieskum ukázal, že Smer, 
naša koalícia PS/SPOLU, Kiskova strana 
a fašisti majú šancu vyhrať voľby. Hrozí 
nám, že dnešnú vládu oligarchov a ma-
fie nahradí niečo ešte horšie: vláda oli-
garchov, mafie a fašistov. Nesmieme 
to dovoliť. Vo voľbách musíme kotle-
bovcov poraziť.

Extrémisti nie sú žiadnou zmenou. Ich 
štvorročné gazdovanie na banskobys-
trickej župe ukázalo, že si so Smerom 
budú pri kradnutí peňazí dobre ro-
zumieť. Na spoluprácu sa pripravujú 
už dnes: spoločnými hlasovaniami v 
parlamente aj zbližovaním poslancov 
oboch strán.

Nechcem sa 1. marca zobudiť s poci-
tom, že sme urobili málo. Preto cho-
díme po Slovensku a hovoríme s ľuďmi. 
Len minulý týždeň sme usporiadali 22 
podujatí a 35 krát sme boli v uliciach. 
Chodíme aj do obcí, kde skoro všetci 
volili Kotlebu a kde živého politika ne-
videli. Nevzdáme sa. Poďme do nich. 
Poďme ukázať, že je nás viac.
  Chcem vás preto poprosiť 
o jednu vec. Ak nám dôverujete, ak 
veríte našim kandidátom, programu 
a hodnotám a ste ochotní prepá-
čiť nám aj naše nedostatky, hovorte 
s ľuďmi o tom, prečo volíte PS/SPOLU. 
Fašisti naozaj môžu vyhrať voľby. Ale 
pravda je, že vyhrať ich môžeme aj my.  
S vašou podporou.

programový líder koalície PS/SPOLU 
predseda SPOLU – občianska demokracia

Miroslav Beblavý
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R01_AUTO_PREDAJ
» Predám ročný Peugeot 
2008 SUV, v 100 % sta-
ve, v plnej výbave.Tel. 
0911317378
» Predám Volkswagen 
Polo červený, rok 2004, 
nové rozvody, filtre, klima-
tizácia.Tel. 0904537782 
» Predám TOYOTU KORO-
LA r.v.2002,  zere olej, na 
súčiastky, prihlásená. 
Cena 600€+dohoda.Tel. 
0908112672

R02_AUTO_MOTO_INE
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- DOHODA ISTÁ.
Tel. 0908205521
» Kúpim starý TRAKTOR 
Zetor 15 Zetor 25 Super 50 
Skoda 30 Zetor 3011 Slavia 
- Svoboda, Aj iný - Pasak 
DT 54-75, Bolgar. staré 
auto .Tel. 0908146946 
» CZ 175, JAWA 250, 
350, PIONIER, STADION, 
MUSTANG, SIMSON, Kú-
pim tieto motorky.Tel. 
0915215406 
» Kúpim Citroen berlingo 
po STK, EK.Tel. 0944634153

R03_BYTY_PREDAJ

R04_BYTY_PRENAJOM
» Prenajmem jednoizbový 
byt s rozlohou 48 metrov 
štvorcových  / spálňa, 
kuchyňa s obývačkou, 
kúpeľňa/na  Pivovarskej 
ulici v Skalici, byt je určený 
maximálne pre dve osoby, 
bez domácich zvieratiek. 
Byt je čiastočne zaria-
dený.Cena nájmu 400€ , 
vrátane energií, plus zá-
bezpeka dva mesiace.Tel. 
0903226790 
» V Šaštíne v rod.dome 
prenajmem 1.izbový za-
riadený byt s kuchyňou 
jednej pracujúcej osobe 
za 230 €, vrátane energií.
Tel. 0944183724 
» Prenajmem izbu v ro-
dinnom dome v Skalici.Tel. 
0904449477 
» Prenajmem 2-izbový byt 
v Skalici, zariadený.Tel. 
0908648471

R05_DOMY_PREDAJ

R06_POZEMKY_PREDAJ

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 
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Kolektív školy

Pri výbere školy je veľmi dôležitý jej 
kolektív, jej vedúci pracovníci, teda 
zamestnanci, ktorým denne zveru-
jeme svoje deti. 

Od kvality zamestnancov sa odvíja 
aj to, ako sa dieťa v škole cíti, ako v nej 
napreduje, aký má postoj k inštitucio-
nalizovanému vzdelávaniu. Kritérium 
kolektívu školy sa teda javí rodičom 
ako najdôležitejšie. Je o to naliehavej-
šie, keďže zo všetkých strán počúva-
me, že v školách sú nekvalitní učitelia, 
keďže sú nedostatočne zaplatení.

Ako laik posúdi kvalitu zamest-
nancov? Nemožno sa spoľahnúť na 
internetové referencie, príp. na klebe-
ty, nemôžu byť jediným zdrojom. Žiaľ, 
jeden nespokojný hlas má väčšiu silu 
ako piati spokojní, môže škole krivdiť. 
Ani informácie zo školského webu nie 
sú zárukou, majú sčasti marketingovú 
funkciu. Deň otvorených dverí (DOD) 
veľa naznačí, no užitočná je aj náhod-
ná návšteva školy, pri ktorej si treba 
všímať, ako sa o vizuál školy pracovní-
ci starajú, ako estetizujú priestory pre 
žiakov, či nekričia po žiakoch, či si ich 
všímajú aj cez prestávky a pod. Veľmi 
dôležitá je priama komunikácia a nie 
iba s vedením školy. Treba si všímať, 
ako reagujú na vaše otázky, ako vás 
počúvajú, ako sú otvorení v rozhovore. 
Odporúčam školu navštíviť s odbor-

níkom (učiteľom). Náhodná návšteva 
však nemusí byť dovolená. Preto vyu-
žite pobyt v škole počas DOD na maxi-
mum a sledujte rôzne interakcie  peda-
gógov s deťmi počas celej akcie. Určite 
sa možno spoliehať aj na prvotný pocit 
z návštevy školy, na intuíciu. Možno 
si zistiť stabilitu školského kolektívu, 
či nedochádza k častej fluktuácii za-
mestnancov. Neodporúčam riadiť sa 
rôznymi rebríčkami škôl či výsledkami 
z testovaní, nie sú obrazom personálu 
školy, iba čiastkovým hodnotením ur-
čitého aspektu školy. 

Možností na posúdenie kolektívu 
školy máme teda minimálne. Dobrých 
učiteľov nám nemusí zaručiť ani sú-
kromná škola, ktorá lepšie odmeňuje 
zamestnancov. Ak sa však aj stane, že 
po nastúpení vášho dieťaťa zistíte, že 
personál je problém, je veľmi dôležité 
byť aktívnym rodičom školy, zapájať sa 
do aktivít, navrhovať zmeny, vstupovať 
do samosprávnych funkcií školy, a tak 
školu meniť. Možno práve spolupráca 
učiteľov a rodičov by predišla strachu z 
nesprávneho výberu školy. Ak by však 
pochybnosti o pretrvávali, existujú isté 
možnosti, ako mať dieťa doma a indi-
viduálne ho vzdelávať. To je však oso-
bitná téma. Dôležité je uvedomiť si, že 
ste rodičia detí, na ktorých vám záleží, 
a preto by ste mali participovať na fun-
govaní školy a školstva vôbec. 

Trojuholník škola – rodič - žiak III

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ
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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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Klúčnik, s.r.o.
Sasinkova 17,
908 51 Holíč
(smer Hodonín)

+421 918 536 949
infoklucnik.sk
CentrumDveríKlucnik

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

CENTRUM DVERÍ

www.klucnik.sk
PODLAHA

DVERE

PODLAHY

INTERIÉROVÉ / EXTERIÉROVÉ / VCHODOVÉ
BEZPEČNOSTNÉ / PROTIPOŽIARNE

PLECHOVÉ / POZINKOVANÉ

LAMINÁTOVÉ / PVC / KORKOVÉ
KOMPOMENTY

KAMENNÉ KOBERCE

KĽUČKYAKCIOVÉ SETY AKCIOVÉ SETY UŽ ODUŽ OD 110 EUR 110 EURAKCIOVÉ SETY UŽ OD 110 EUR
DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA

29. január 1595 
pravdepodobne bola po prvý raz uvedená hra Williama Shakespe-
ara Rómeo a Júlia.

Výročia a udalosti
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UROB správne
rozhodnutie!

Technika a prevádzka dopravy (4-ročný)
Informačné systémy a služby (4-ročný)
Hotelová akadémia (5-ročný)

od 8.00 do 15.00 h

Deň

Srdečne Vás pozývame

otvorených
dverí5. – 7.

február
2020

Vo všetkých odboroch
môže žiak získať ODMENY
ZA PRODUKTÍVNE PRÁCE.

DUÁLNE VZDELÁVANIE: 
- odmena za
   produktívnu prácu
   80 – 300 €/mesiac
- bezplatné cestovanie
   (BUS karta), strava
   a pracovné oblečenie

Študijné odbory s maturitou:

Autoopravár (+ maturitná nadstavba)
Autoelektrikár (+ maturitná nadstavba)
Kuchár (+ maturitná nadstavba)
Čašník (+ maturitná nadstavba)

Učebné odbory s výučným listom:

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
DOPRAVY A SLUŽIEB

Námestie sv. Martina 5, Holíč
034/668 24 46

PONÚKAME

VÁM ATRAKTÍVNE 

ŠTÚDIUM
S VÝBORNOU

PERSPEKTÍVOU

UPLATNIŤ SA!



SE20-04 strana - 6

PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY, BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
6

R07_REALITY_INE

R08_STAVBA

R09_DOMACNOST

R10_ZAHRADA A ZVERINEC
» Predám 10 kg lúpaných 
vlašských orechov, 1 kg 
za 7 € , aj jednotlivo.Tel. 
0948967706

R11_HOBBY A SPOTR
» Kúpim rôzne starožit-
nosti aj poškodené.Tel. 
0903753758

R12_DETOM

R13_ROZNE_PREDAJ

R14_ROZNE_INE
» Kúpim zváračku ks-200 
alebo 250.Tel. 0944634153

R15_HLADAM PRACU

R16_ZOZNAMKA
» Temperamentný ak-
tívny 50-nik mladšieho 
vzhľadu abstinent hľadá 
priateľku štíhlej postavy 
od 40-50 rokov, na váž-
ny vzťah. Prosím foto.Tel. 
0915341553

Občianska
riadková
inzercia

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

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Návrh na rozvod manželstva smeruje 
k  tomu, aby bolo manželstvo právne 
zrušené. Podanie takéhoto návrhu by si 
mal navrhovateľ dôkladne premyslieť, 
nakoľko ide o závažné rozhodnutie. 

Navrhovateľom môže byť iba jeden 
z  manželov. Konanie o  rozvod manžel-
stva je návrhové a  nikdy sa nezačína 
z úradnej povinnosti. Manžel alebo man-
želka by mali návrh na rozvod podať, len 
ak je vzťah medzi nimi vážne a trvalo 
rozvrátený, manželstvo nemôže naďalej 
plniť svoj účel a  od manželov nemožno 
očakávať obnovenie manželského spolu-
žitia. Návrh na rozvod manželstva musí 
spĺňať formálne náležitosti predpísané 
zákonom. Podáva sa v  písomnej forme. 
Možno ho podať v listinnej podobe osob-
ne v podateľni súdu alebo poštou, taktiež 
možno využiť spôsob elektronického 
podania. Súdny poplatok za podaný ná-
vrh na rozvod manželstva je vo výške 
66 eur, a to v prípade podania v listinnej 
podobe a  v  prípade elektronickej verzie 
je to 33 eur. Návrh na rozvod manželstva 
musí spĺňať okrem formálnych náleži-
tostí aj obsahové náležitosti. Prioritne je 
dôležité označiť súd, na ktorý sa návrh 
podáva. V  návrhu je taktiež potrebné 
označiť účastníkov konania, ktorými sú 
obaja manželia. Označení sú ako manžel 
a manželka. V prípade, ak z manželstva 
pochádzajú deti, bude súčasťou návrhu 
aj úprava práv a povinností k maloletým 
deťom na čas po rozvode. Vzhľadom na 
uvedené je súd povinný v rozhodnutí, 

ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov 
maloletého dieťaťa, vždy upraviť výkon 
ich rodičovských práv a povinností k 
maloletému dieťaťu na čas po rozvode. 
V  návrhu na rozvod manželstva je teda 
potrebné presne špecifikovať manželov, 
a  taktiež maloleté deti s  uvedením ich 
osobných údajov. V  návrhu sa stručne 
popíše, kedy manželstvo vzniklo, aký bol 
jeho doterajší priebeh. Taktiež sa uvádza-
jú dôvody prečo jeden z manželov žiada 
o rozvod manželstva. Navrhovateľ popíše 
všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré ho 
viedli k  podaniu návrhu. V  záverečnej 
časti navrhovateľ musí uviesť tzv. petit, 
v  ktorom zhrnie čo zamýšľa dosiahnuť 
podaním návrhu, teda čo je jeho cieľom. 
Na konci návrhu sa navrhovateľ podpíše 
a uvedie miesto a dátum spísania návrhu. 
K návrhu je potrebné ako prílohu doložiť 
kópiu sobášneho listu. Ak sú účastníkmi 
maloleté deti dokladá sa aj ich rodný list. 
Zároveň môže navrhovateľ doložiť listi-
ny alebo iné dôkazy preukazujúce jeho 
tvrdenia. Súd môže manželstvo rozviesť 
bez účasti manželov, len za predpokladu, 
že z  manželstva nepochádzajú maloleté 
deti. Návrh na vyporiadanie majetku sa 
podáva samostatne. 

Návrh na rozvod manželstva

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

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

SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955 ∙ www.kipa-kimlicek.sk

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, 
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
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FIRMA KIPA
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Máte záujem o

Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom 
čísle: 0918 352 586

PREDAJ AJ 
NEVYSPORIADANÉHO PODIELU 
na byte, dome alebo pozekoch?
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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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žalúzie · siete · rolety · roletky
 · okná · dvere · zasklenie
balkónov · zimné záhrady

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

0903 526 876  |  0910 114 407

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk
POBOČKA  ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ
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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
Posuvné dvere PSK/
HS Portál

30. január 2008 
Gréckokatolícka cirkev 
na Slovensku bola povýšená na metropolitnú 
cirkev, bola zriadená Bratislavská eparchia, 
Prešovská eparchia bola povýšená na archie-
parchiu a sídlo metropolie, Košický exarchát 
bol povýšený na eparchiu.

Výročia a udalosti

0908 979 377

INZERCIA

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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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NA TRHU VĎAKA INOVÁCIÁM

SKALICA • MH-fenster s.r.o. • Potočná 14 • 0915 308 488 • skalica@slovaktual.sk
www.slovaktual.sk
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Príbeh misionára z Nigérie je nádher-
ným svedectvom Božej prozreteľnosti.

Otec Kenneth Iwunnu (45) pochádza 
z Nigérie a momentálne už 7 rokov pôsobí 
ako misionár v tradične kočovnom kmeni 
Borana v odľahlej časti Etiópie. Kňazom sa 
túžil stať od skorého detstva. Už ako malý 
chodil každé ráno na svätú omšu a dokon-
ca kvôli tomu niekoľkokrát prišiel neskoro 
do školy. Ani trest ho však neodradil od 
toho, aby prišiel do kostola aj na ďalší deň. 
Kňaz v jeho farnosti mu bol vzorom.

Farnosť Svätého kríža, kde aktuál-
ne otec Kenneth Iwunna pôsobí, je veľmi 
odľahlým miestom. „Ľudí z kmeňa Bora-
na priťahuje ku kresťanstvu vedomie, že 
každý človek je milovaný. Okrem toho sú 
ohromení univerzalitou Cirkvi a tiež chcú 
byť jej súčasťou,“ vysvetľuje kňaz.

Vďaka pomoci z  nadácie ACN môže 
každý rok 65 až 100 mladých z tejto farnos-
ti navštíviť pastoračný program v  jednej 
z  diecéz. „Väčšina z  nich nikdy nebola 
inde ako vo svojej vlastnej dedine. Je pre 
nich dôležité stretnúť sa s mladými z iných 
kmeňov a rozprávať sa s nimi.“

Vo farnosti tiež pomáha manželským 
párom, ktoré sa rozhodli prijať kresťanskú 
vieru. Chcú prijímať sväté prijímanie, no 
nemôžu, kým neuzavrú aj Cirkevné man-
želstvo. Mnohí však nemajú peniaze na 
prstene či na oblečenie, ktoré k cirkevné-
mu sobášu patrí.

„Organizujeme preto svadobný ob-
rad pre viaceré páry naraz a zabezpečíme 
im všetko, čo na túto slávnosť potrebujú,“ 
hovorí otec Kenneth. „Je to pre nich obrov-
ská úľava, keď sú konečne manželmi aj 
pred tvárou Cirkvi.“

V komunite sa pomaly sa zlepšuje aj 
postavenie žien „Taktiež povzbudzujeme 
dievčatá, aby chodili do školy,“ objasňuje 
misionár. „Vedie to k  prudkému poklesu 
manželstiev detí. Veríme v  evanjelizáciu 
prostredníctvom vzdelávania.“

Pred otcom Kennethom však stále 
stoja mnohé výzvy: „Cesty sú v zlom stave 
a na väčšinu miest sa dá dostať len pešo, 
na bicykli alebo na mopede. Keď cestujem 
sám a  musím ísť cez les, niekedy mám 
strach – sú tu totiž leopardy, obrovské 
hady a veľmi veľa hyen.“

Keby si však otec Kenneth mo-
hol vybrať, zostal by podľa vlastných 
slov v  Etiópii už navždy. Zo svojej úlohy 
misionára v  kmeni Borana má veľkú ra-
dosť: „Moja viera tu silnie. Mám možnosť 
pomôcť im spoznávať Boha, a  tak im 
sprostredkúvať samotný život. Je to naj-
lepšia vec, aká sa mi ako kňazovi mohla 
stať.“

ACN každoročne podporuje v Etiópii 
približne 40 projektov, ktoré sú financova-
né sumou vyššou ako 1 milión eur. Viac in-
formácií nájdete na www.acnslovensko.sk

Etiópia je najlepšia vec, 
aká sa mi mohla stať

» Ľudmila Pöštenyiová - ACN Slovensko

Posledný februárový deň máte mož-
no plánovaný pobyt v nemocnici, 
možno budete mať službu. Napriek 
tomu, voliť budete môcť.

Nemocničné zariadenia spravidla vo 
volebný deň pre chodiacich pacientov 
a personál zriaďujú volebnú miest-
nosť, pre imobilných je v nemocniciach 
možnosť voliť do prenosnej schránky. S 
jednou jedinou výnimkou – ak neležíte 
v nemocnici vo svojom volebnom obvo-
de, musíte mať volebný čiže hlasovací 
preukaz. A k tomu preukaz totožnosti 
– občiansky preukaz. Tie volebnej ko-
misii komisii musí volič predložiť.

Pacientov, ktorí sú pripútaní na 
lôžko, navštívi, ak o to požiadajú služ-
bukonajúcu zdravotnú sestru, prísluš-
ná okrsková volebná komisia a umožní 
im hlasovanie do prenosnej schránky.

Hlasovací preukaz si pacient včas 
vopred vybaví sám alebo prostredníc-
tvom inej osoby v mestskej časti, kde 
má nahlásené trvalé bydlisko. Pre bliž-
šie informácie je potrebné osloviť prís-
lušný miestny úrad.

Podmienky a spôsob požiadania 
o hlasovací preukaz:
 - osobne v čase úradných hodín obce/
mesta trvalého pobytu najneskôr po-
sledný pracovný deň pred konaním 

volieb,
- v listinnej forme, žiadosť musí byť do-
ručená na adresu obce/mesta trvalého 
pobytu najneskôr 15 pracovných dní 
pred dňom konania volieb,
- elektronicky, žiadosť musí byť doruče-
ná na elektronickú adresu obce/mesta 
trvalého pobytu najneskôr 15 pracov-
ných dní pred dňom konania volieb,
- splnomocnenou osobou najneskôr 
posledný deň pred konaním volieb, (je 
potrebné úradne overené splnomocne-
nie, splnomocnená osoba potvrdzuje 
prevzatie preukazu svojím podpisom).

Žiadosť musí obsahovať meno a 
priezvisko, rodné číslo, štátnu prísluš-
nosť, adresu trvalého pobytu (obec, 
ulica, číslo domu), prípadne korešpon-
denčnú adresu osoby, ktorá žiada o 
hlasovací preukaz.

Splnomocnenie obsahuje meno a 
priezvisko, rodné číslo, štátnu prísluš-
nosť, adresu trvalého pobytu (obec, 
ulica, číslo domu) splnomocniteľa, rov-
nako obsahuje aj meno a priezvisko, 
číslo občianskeho preukazu a štátnu 
príslušnosť osoby, ktorá je splnomoc-
nená na prevzatie hlasovacieho preu-
kazu za splnomocniteľa.

Voľby v nemocnici

» red

0908 979 377

VIZITKY

INZERCIA

0905 915 033

0908 979 377

 Basketbal:
BBK Bánovce n/Bebravou  
–  MŠK BO Holíč 81:76 (41:37) 

Basketbalisti MŠK BO Holíč odohrali po vianoč-
nej prestávke svoj zápas na palubovke svojho tabuľ-
kového suseda BBK Bánovce n/Bebravou. Už pred 
zápasom bolo jasné, že víťazovi bude patriť prvé 
miesto v tabuľke II. ligy Západ. Vstup do prvej štvrti-
ny mali lepší basketbalisti Holíča, no domáci sa do-
stali do zápasu po zbytočných chybách hostí a tak 
po prvej štvrtine svietilo na svetelnej tabuli skóre 

16 : 17 pre Holíčanov. V druhej štvrtine si Bánovčnia  
naklonili misky váh na svoju stranu najmä dobrou 
obranu a premieňaním rýchlych protiútokov čo im 
vynieslo polčasový štvorbodový náskok. V druhom 
polčase domáci basketbalisti pokračovali v rýchlom 
tempe a priebežný rozdiel v skóre trinásť bodov, v 
závere Holíčania zmiernili prvú prehru v prebie-
hajúcej sezóne na rozdiel piatich bodov. Ďakujem 
Mestu Holíč, všetkým sponzorom, mediálnym part-
nerom a fanúšikom za podporu!!    

Zostava a body Holíča: Snopko 14, Hanusek 23, 
Kubinec, Pukančík 5, Mlynek 20, Masaryk, Došek 
12, Chrenka 2, Krakovský, Rozboril. Tréner: Ľ Ma-
renčík

  » TASR
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AKCIA

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

za
najlepšie

ceny
v regióne

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

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

0918 500 492

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

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

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ

CENY
V REGIÓNE

3x
BONUS

1500

16
00

900

24
00

16
00

2100

16
00

1200

AKCIA
300

EUR

OD

345
EUR

210
EUR

202
EUR

-61% OD OD

OD

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

RÝCHLO
KVALITNE

LACNO

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

AKCIA
iba na JANUÁR

1/3
OKNÁ ZA
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY

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

zasklievanie terászimné záhrady balkóny rámové
bezrámové hliník. prístrešky BioClimatic pergoly

ZĽAVY AŽ DO 30% Možnosť výhry 300 €NOVOROČNÁ AKCIA
splátky od 98 €splátky od 149 €splátky od 49 € splátky od 99 € splátky od 249 €
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25. január 
Sviatok obrátenia Pavla 
(deň superpranostík).

Výročia a udalosti

31. január 1888 
zomrel svätý Ján Bosco, taliansky rímskokatolícky kňaz a vychová-
vateľ, zakladateľ rádu saleziánov (* 1815).

Výročia a udalosti

0905 915 033

INZERCIA
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Na viacerých miestach sa o ňom 
zmieňuje dokonca aj Starý zákon. 
Na stole rímskych cisárov bol tak 
isto nesmierne obľúbený. A známy 
rímsky cisár Nero ho vraj miloval 
natoľko, že podľa tejto zeleniny do-
konca dostal aj prezývku.

Pór je bohatý na draslík, znižuje krv-
ný tlak a hladinu zlého cholesterolu, 
zároveň však zvyšuje hladinu dobrého 
cholesterolu, čím brzdí aterosklerotic-
ký proces a ďalšie srdcovo-cievne ocho-
renia. Pravidelná konzumácia póru s 
cesnakom tiež znižuje riziko rakoviny 
hrubého čreva a prostaty. Nezanedba-
teľný je preventívny účinok póru pri 
chorobách žíl, pretože bráni vytvára-
niu krvných zrazenín. Keďže pór patrí 
k diuretikám, odporúča sa aj ľuďom 
trpiacim na dnu a reumatizmus.

Pór je navyše prirodzenou zbraňou 
proti baktériám a hubám. Ak naša stra-
va pozostáva prevažne z údenín, vy-
prážaných jedál, sladkostí a umelých 
sladených nápojov, žalúdok a horná 
časť tenkého čreva sa stávajú útočis-
kom celých kolónií baktérií a húb, ktoré 
sa tam závratnou rýchlosťou množia. 
Pór je ideálna zelenina pre starších a 
seniorov, pretože im zlepšuje črevnú 
flóru.

Ženy trpiace opakovanými zápalmi 
močového mechúra by mali častejšie 
konzumovať pór. Horčicový olej alicín 
sa vylučuje cez obličky do močového 
mechúra a tam môže naplno rozvinúť 

svoje antibakteriálne účinky.
Účinné látky v póre pôsobia proti 

nadmernému zahusťovaniu krvi, rie-
dia krv a zabezpečujú, aby sa nehro-
madila v dutinách nepružných ciev. 
Pór patrí k najúčinnejším druhom zele-
niny proti starobným zmenám ciev.

Vysoký obsah vitamínu K v póre ak-
tivuje osteokalcín, bielkovinu, ktorá je 
životne dôležitá pre zdravie kostí. 

Pór je dobrým zdrojom alylsulfidov, 
ktoré môžu inhibovať dráhy spojené s 
tvorbou malígnych nádorov. Môže tiež 
znížiť riziko rakoviny prostaty, hrubé-
ho čreva a vaječníkov. Spotreba póru v 
primeraných množstvách chráni vaše 
oči pred šedým zákalom a vekom pod-
mienenou makulárnou degeneráciou 
(strata centrálneho videnia).

Pretože pór obsahuje väčšie množ-
stvo solí kyseliny šťavelovej, nie je 
vhodný pre ľudí, ktorí majú choré ob-
ličky a žlčník.

Zelenina cisárov - pór

» red

Erika Herzáňová
0905 915 033
herzanova@regionpress.sk

Silvia Lukúvková
0908 979 377
lukuvkova@regionpress.sk
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Po voľbách 2020 bude najdôležitejšou témou 
intenzívny boj proti korupcii, ktorá Slovensko ro-
zožiera ako rakovina už 12 rokov, naprieč celého 
obdobia Ficových vlád. Hochštaplerské vedenie 
krajiny nás navyše doviedlo do stavu, keď pravá 
ruka nevie, čo robí ľavá a občania sú buzerovaní 
štátnymi úradmi, ktoré ich posielajú s jedným pa-
pierom od jedného okienka k druhému. 

Udalosti posledných mesiacov ukázali v celej 
nahote, čo korupčné vlády narobili s našim súd-
nictvom. Výpovede svedkov v kauze vraždy Jána 
a Martiny skúšajú naše žalúdky, keď odhaľujú 
vzťahy dookola tých istých grázlov, z prepisov 
ich správ naskakuje husia koža. Slušní sudcovia 
nemajú šancu, v prehnitom systéme vyhrávajú tí, 
ktorí dovolenkujú s tými „správnymi“ mafi ánmi.  

Preto si nedokážem vybaviť nič prioritnejšie, 
ako pomocou jasných a odborne vypracovaných 
riešení napraviť tieto oblasti. Očistiť súdnictvo 
od korupcie a nastaviť pravidlá skutočne pre 
všetkých. Presne to sú piliere nášho Návodu na 
lepšie Slovensku – 1144 riešení, aby sa tu oplatilo 
pracovať, podnikať a žiť. Pretože mudrovať o tom 
môže hocikto, ale konkrétne rie-
šenia máme pripravené iba my. 
Môže si ich pozrieť na www.sas.
sk/navod. Za stranu SaS zodpo-
vedne vyhlasujem, že sme pri-
pravení.    

Najväčšou prioritou
je spravodlivosť

Richard Sulík
predseda SaS

Alternatíva existuje

Mám pre vás dve správy. Tou prvou je, že už 
iba pár dní nás delí od veľkej zmeny. Tá nastane     
presne 29.2.2020, kedy sa v tento výnimočný deň 
budú konať parlamentné voľby. Druhá správa je 
ešte lepšia – my sme pripravení!

Strana Sloboda a Solidarita má pripravený naj-
lepší program, v ktorom nájdete až 1144 konkrét-
nych riešení pre lepšie Slovensko. 

Uznávaní ľudia sa o našom programe vyjadrili 
nasledovne: „Má liberálny ekonomický program a 
je garantom toho, že príde k zásadnej zmene poli-
tiky,“  povedal prezident Združenia podnikateľov 
Slovenska J. Oravec. „Strana SaS pripravená vlá-
dnuť a bude vládnuť čestne, odborne a správne,“ 
uviedla jedna zo sto najvplyvnejších osobností na 
svete v samospráve M. Filipová. „Program strany 
obsadzuje prvé priečky z hľadiska ekonomickej 
časti,“ tvrdí analytik INESS J. Karpiš. „Program je 
dobrým východiskom, aby sme smelo ďalej kráča-
li do Európy a transatlantických štruktúr,“ doplnil 
bývalý rektor Univerzity Komenského 
J. Stern.

Ja ako podnikateľ vidím veľ-
ké zlepšenie pre podnikateľské 
prostredie, pretože sa zníži fi -
nančná a odvodová záťaž, čo v 
konečnom dôsledku pozitívne 
ovplyvní všetkých.

Odborníci zhodnotili program

Jakub Zápala
člen Mladých SaSkárov,
kandidát č. 107

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Daň z motorového vozidla. 
Je povinná ju prihlásiť a zaplatiť kaž-

dá fyzická a právnická osoba, ktorá 
motorové vozidlo v predchádzajúcom 
zdaňovacom období, teda v roku 2019 
používala na zárobkovú činnosť a účtu-
je výdavky spojené s jeho prevádzkou v 
účtovníctve, prípadne ich započíta do 
daňového priznania k dani z príjmu. 

To, kto daň odvádza, závisí od 
toho, kto je zapísaný v osvedčení o 
evidencii ako držiteľ a zároveň vozidlo 
využíva na svoje podnikanie. Daňové 
priznanie k dani z motorových vozidiel 
treba podať a aj zaplatiť najneskôr do 
31. dňa po ukončení zdaňovacieho ob-
dobia  - za zdaňovacie obdobie 2019 do 
31. januára 2020). Priznanie sa podáva 
na finančnú správu elektronicky. Da-
ňovník musí správcovi dane nahlásiť 
do 31. januára po uplynutí zdaňova-
cieho obdobia len skutočnosť zániku 
povinnosti, keď vozidlo nebolo k 31. 
decembru v zdaňovacom období vyu-
žívané na podnikateľské účely.

Daň z nehnuteľnosti. 
Jej predmetom je daň z pozemkov, 

daň zo stavieb, daň z bytov a nebyto-
vých priestorov v bytovom dome. Ka-
lendárny rok je zdaňovacím obdobím 

pre všetky miestne dane a poplatky, a 
teda aj pre daň z nehnuteľností. Pri tejto 
dani si však treba dávať pozor na to, že 
sa platí za zdaňovacie obdobie dopre-
du. Znamená to, že daň z nehnuteľnos-
tí zaplatená v roku 2020 sa vzťahuje na 
kalendárny rok 2020 (nie na rok 2019).

Daň z nehnuteľností na rok 2020 
platí každý daňovník, ktorý v roku 
2019 a v rozmedzí dátumov od 2.1.2019 
do 1.1.2020 (vrátane) bol alebo sa stal 
vlastníkom, správcom, nájomcom ale-
bo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je 
predmetom dane. Daňová povinnosť 
vzťahujúca sa na daň z nehnuteľností 
vzniká 1. januára 2020 v tom prípade, 
ak sa daňovník stal v roku 2019 vlast-
níkom, správcom, nájomcom, užívate-
ľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom 
dane. 

Daňová povinnosť pri dani z 
nehnuteľnosti zaniká 31. decembra 
2019, ak daňovníkovi v roku 2019 za-
nikne vlastníctvo, správa, nájom, uží-
vanie nehnuteľnosti, ktorá je predme-
tom dane.

Podať daňové priznanie do 31. ja-
nuára 2020 musí každý daňovník, kto-
rému vznikla daňová povinnosť k dani 
z nehnuteľností. 

Január a daňové povinnosti

» red

Začítajme sa teda do prác Roberta 
Owena Paxtona, vo svete uznávané-
ho odborníka na fašizmus, politoló-
ga a historika, vysokoškolského pe-
dagóga a vedca (Harvard University).
(15. jún 1932 - USA)

Robert Paxton charakterizuje fašiz-
mus ako „spôsob politického jednania, 
vyznačujúci sa obsesívnymi predstava-
mi o rozklade spoločnosti, o národnom 
potupení, o tom, že sa národ stal obe-
ťou a kompenzačným kultom zjedno-
tenia, sily a čistoty, v ktorých masová 
politická strana zložená z militantných 
nacionalistov nie príliš ochotne, avšak 
výkonne spolupracujúcimi s tradičný-
mi elitami, opúšťa demokratické slobo-
dy pomocou násilia a bez akýchkoľvek 
etických alebo zákonných obmedzení 
sa usiluje o vnútornú očistu a vonkajšiu 
expanziu.“ 

Paxton je okrem iných autorom 
kníh Vichy z roku 1972 a Stará garda a 
nový poriadok z rokov 1940-1944. Vo 
svojom článku z roku 1998 „Päť stupňov 
fašizmu“ Paxton uvažuje, že fašizmus 
nemožno definovať iba jeho ideológiou 
, pretože fašizmus je skôr „komplexným 
politickým fenoménom než relatívne 
súdržným súborom doktrín, ako je ko-
munizmus alebo socializmus“.

Článok identifikuje niekoľko fáz fa-
šistického hnutia, hoci poznamenáva, 
že cez všetkých päť pokročilo iba nacis-
tické Nemecko a fašistické Taliansko:
1. Rozčarovanie z ľudovej demokracie v 

diskusiách o stratenej národnej sile.
2. Na národnej scéne sa stáva hráčom 
fašistické hnutie podporované politic-
kým patom a polarizáciou.
3. Nástup k moci, počas obdobia, v kto-
rom sa konzervatívci snažia ovládať 
silnejúcu ľavicovú opozíciu a priamo 
či nepriamo vyzývajú fašistov, aby sa 
delili o moc.
4. Nácvik moci - hnutie a jeho charizma-
tický vodca kontrolujú štát v rovnováhe 
so štátnymi inštitúciami, ako sú polícia 
a tradičné elity, ako je duchovenstvo a 
oligarchia.
5. Radikalizácia alebo entropia, štát sa 
stáva čoraz radikálnejším, rovnako ako 
nacistické Nemecko, alebo upadá do 
tradičnej autoritárskej vlády, rovnako 
ako fašistické Taliansko.

Vo knihe Anatómia fašizmu z roku 
2004 Paxton zdokonaľuje svoj model a 
uvádza nasledujúcu definíciu fašizmu: 
„Fašizmus sa dá definovať ako forma 
p o l i t i c k é h o 
správania, kto-
rá sa vyznačuje 
obseda nt nou 
z a u j a t o s ť o u 
úpadkom spo-
ločnosti, poni-
žovaním obetí 
a kompenzač-
nými kultami 
jednoty, energie 
a čistoty“. 

O fašizme                              (podľa Roberta Paxtona)

» red

0908 979 377

INZERCIA
0905 915 033, 0908 979 377

Inzerát, ktorý predáva

Vtipy 
týždňa

» Na policajnej stanici zvo-
ní telefón pán policajt to 
zdvihne a hovorí
- Dobrý deň, čo sa deje?
Z telefónu sa ozve: 
- Mám v dome mačku!
- Dobre dobre nekričte! Len 
mačku veď ju vyhoďte von 
pani!
- Ja nie som pani ja som 
papagáj !

» Ženy naozaj vedia, ako 
držať slovo.
Žena ma požiadala, aby 
som jej preniesol balzam 
na pery.
A omylom som jej dal tubič-
ku sekundového lepidla. Je 
to už mesiac a stále sa so 
mnou nerozpráva!

» Spýtal som sa mojej 
dcéry, či by mi podala novi-
ny. Povedala mi, že noviny 
sú stará škola. Povedala, že 
ľudia dnes používajú table-
ty a podala im iPad. Mucha 
ani iPad nemali šancu.

» - Mami, neľakaj sa, ale 
som v nemocnici.
- Synu, prosím ťa. Si tam 
chirurg už 8 rokov. Môže-
me začať naše telefonáty 
inak?

» Čašník servíruje hosťovi 
kávu so slovami:
- Toto je špecialita až z Juž-
nej Afriky!
- Hneď mi bolo čudné, že 
ste tak dlho preč...

» Marienka sa pýta Janíčka:
- Janíčko, ako viete koľko je 
hodín, keď vo vašom dome 
žiadne nevidím?
- No úplne jednoducho. Po-
zriem sa z okna na kostolnú 
vežu.
- No fajn, ale ako to spravíš 
v noci?
- Ešte jednoduchšie. Otvo-
rím okno, vezmem trúbku, 
vykloním sa z okna a zatrú-
bim. A z ulice sa ozve: Ktorý 
debil vytrubuje o tretej ho-
dine ráno?!

» - Pán výpravca... a doč-
kám sa vôbec toho vlaku? 
Ironizuje cestujúci.
- Prečo nie, veď ste ešte 
mladý!
     » redakcia
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STUPAVA

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

STAVEBNINY

prijmeme na TPP
ADMINISTRATÍVNE PRACOVNÍČKY

do Stupavy a Lakšárskej Novej Vsi
administr. práce, predaj, komunikácia so zákazníkmi

mzda: 900,- eur brutto + výkonnostné odmeny

SKLADNÍKA
do Stupavy

mzda: 850,- eur brutto + výkonnostné odmeny

MAJSTRA VÝROBY
do Lakšárskej Novej Vsi

mzda: 1200,- eur brutto + výkonnostné odmeny

pre záujem a informácie nás kontaktujte na:
hurbanicova@krajn.sk, 0905 606 598
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CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno
Termín nástupu: ihneď

Podmienky: nástupný plat 760 € bru�o + 100 €
osobná prémia + výkonostné prémie •

zvyšovanie platov po 3 a 6 mesiacoch • príspevok
na dopravu • poskytovanie ubytovania • 

preplácanie nadčasov • jednozmenná prevádzka
pondelok až piatok • zamestnanecké zľavy

v sieti Möbelix • stravné lístky
Vaše životopisy zasielajte na email:
verwaltung.lozorno@moebelix.sk

Volajte na tel. číslo +421 257 353 611

SKLADNÍKOV - VODIČOV  VZV
(aj manuálna práca)
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Ponúkame: plat - operátor/ka: 800 € bru�o/mesačne + prémie 0 – 140 € +
dochádzkový bonus, plat - vodič VZV: 780 € bru�o/ mesačne + prémie 0 – 160 €
+ dochádzkový bonus, doprava zabezpečená, príspevok na ubytovanie, zálohy
a iné benety. Miesto výkonu práce: Lozorno, Malacky

• OPERÁTOR / OPERÁTORKA NA MONTÁŽNEJ LINKE
• VODIČ VZV

Životopis zasielajte na: o�ce@�controls.sk, tel. kontakt: 034/778 20 90, 
www.�controls.sk alebo osobne Radlinského 23,  Malacky  90101

po – pia 8:00-12:00  / 12:30 – 16:00

Spoločnosť pôsobiaca v automobilovom a strojárenskom
priemysle prijme s nástupom ihneď:
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
• Ručný pracovník – ruč. čistenie – 680 € mesačne brutto + príplatky 

• VODIČ "C" - od 1.300 € mesačne brutto + príplatky  
Základná zložka mzdy 

+ príplatky a ODMENY 

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 

Miesto výkonu práce BRATISLAVA
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

Zimná údržba ciest a komunikácií v BA 

• VODIČ "B" "T" - 980 € mesačne brutto + príplatky 

0905 915 033

Citáty
týždňa

» „Ľudská zloba vždy chvá-
li minulé, ale s pohŕdaním 
hľadí na súčasné.“ 
Publius Cornelius Tacitus, 
senátor a historik rímskej 
ríše 58 – 120.

„Ľahostajnosť a pohŕda-
nie ľuďmi bude vždy môcť 
oproti súcitu a láske k ľu-
ďom vziať na seba zdanie 
duševnej nadradenosti.“ 
Marie von Ebner-Eschen-
bach, česká spisovateľka 
1830 – 1916.

„Proti zlu sa od začiatku 
postav; dlhým odkladaním 
zosilnie a neskoro je pripra-
vovať liek.“   
Publius Ovidius Naso, rím-
sky básnik -43 - 17 pred n. l..

„Spokojnosť je formou 
múdrosti.“ 
Colette, 1873-1954 francúz-
ska novelistka 1873 – 1954.

„Miernosť je pôvabná for-
ma sebavedomia.“ 
Marie von Ebner-Eschen-
bach, česká spisovateľka 
1830 – 1916.

„Najrozumnejšia forma vý-
chovy je príklad.“ 
Albert Einstein, nemecko-
-americký fyzik a zakla-
dateľ teórie relativity 1879 
– 1955.
     » redakcia

Sobota 25.01.: PREDPREMIÉRA 
– Labková patrola: Pripravení po-
máhať a zachraňovať! 2D 13:30, Mas-
kovaní špióni 13:00, Ľadové kráľov-
stvo 2 2D 13:10, Dolittle 2D/SD 15:20, 
Medvedíci Boonie: Cesta do praveku 
15:30, Príliš osobná známosť 15:40, 
18:00, 20:30, Šťastný nový rok 17:40, 
Králiček Jojo 17:50, BAD BOYS NA-
VŽDY 2D 19:50, Richard Jewell 20:10

Nedeľa 26.01.: PREDPREMIÉRA 
– Labková patrola: Pripravení po-
máhať a zachraňovať! 2D 13:30, Mas-
kovaní špióni 13:00, Ľadové kráľov-
stvo 2 2D 13:10, Dolittle 2D/SD 15:20, 
Medvedíci Boonie: Cesta do praveku 
15:30, Príliš osobná známosť 15:40, 
18:00, 20:30, Šťastný nový rok 17:40, 
Králiček Jojo 17:50, BAD BOYS NA-
VŽDY 2D 19:50, Richard Jewell 20:10

Pondelok 27.01.: Dolittle 2D/SD 

15:20, Medvedíci Boonie: Cesta do 
praveku 15:30, Príliš osobná známosť 
15:40, 18:00, 20:30, Šťastný nový rok 
17:40, Králiček Jojo 17:50, BAD BOYS 
NAVŽDY 2D 19:50, Richard Jewell 
20:10

Utorok 28.01.: Dolittle 2D/SD 
15:20, Medvedíci Boonie: Cesta do 
praveku 15:30, Príliš osobná známosť 
15:40, 18:00, 20:30, Šťastný nový rok 
17:40, Králiček Jojo 17:50, BAD BOYS 
NAVŽDY 2D 19:50, Richard Jewell 
20:10

Streda 29.01.: Dolittle 2D/SD 
15:20, Medvedíci Boonie: Cesta do 
praveku 15:30, Príliš osobná známosť 
15:40, 18:00, 20:30, Šťastný nový rok 
17:40, Králiček Jojo 17:50, BAD BOYS 
NAVŽDY 2D 19:50, Richard Jewell 
20:10

Program kina Cinemax Skalica 

» red

Mesto Skalica zverejnilo návrh 
rozpočtu na rok 2020, ktorý počíta s 
prebytkom. TASR o tom informoval 
hovorca mesta Skalica Miroslav Min-
ďáš.

Mestské zastupiteľstvo na svojom 
decembrovom zasadnutí neschváli-
lo navrhnutý rozpočet, keď za neho 
hlasovali iba piati poslanci. Do roku 
2020 tak mesto Skalica vstúpilo v 
rozpočtovom provizóriu. „Mesto pri-
pravilo prebytkový rozpočet. Zdro-
je predpokladáme v sume viac ako 
750.000 eur. Rozpočet sme svedomi-
to pripravili, preto veríme, že spo-
ločne s poslancami mesta rozpočet 
schválime a mesto bude môcť rozví-

jať svoj rastúci potenciál,“ uviedla 
primátorka Anna Mierna.

Ako ďalej uviedla, neschválenie 
rozpočtu by malo dopad na športo-
vé kluby, občianske združenia, na 
neziskové organizácie, ale najmä na 
školy a škôlky. „Nebudú sa môcť bu-
dovať parkoviská, vodozádržné opat-
renia, ktoré sú v horúcich letných 
dňoch veľmi dôležité či realizácie 
opráv chodníkov,“ doplnila primá-
torka.

Poslanci budú o rozpočte hlasovať 
na prvom tohtoročnom zasadnutí, 
ktoré by sa malo uskutočniť vo feb-
ruári.

Mesto Skalica zverejnilo návrh
rozpočtu na rok 2020, je plánovaný 
ako prebytkový 

» tasr
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Požiadavky: 
- znalosti skladového hospodárstva 
- počítačové znalosti s Microsoft Word a Excel
- skúsenosti s riadením kolektívu
- vodičský preukaz B, VZV
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
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

PRACOVNÍKA
VNÚTROPODNIKOVEJ

LOGISTIKY
V BICYKLOVEJ VÝROBE

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

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

e-mail: mokosak@dema.sk

Firma Bike Mate s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

PRÁCA V SENICI
na jednozmennú prevádzku
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Spoločnosť Fortaco s.r.o. v Holíči
prijme do svojho tímu pracovníkov na pozície

Prečo práve Fortaco?
• Motivačné finančné ohodnotenie: zvárač:
  od 4,50 €/h, montážny pracovník: od  3,75 €/h,
  pracovník v sklade: od 3,75 €/h, obsluha
  ohraňovacieho lisu: od 4,18 €/h (podľa skúseností,
  zapracovania) + 20% variabilná zložka mzdy 
• Sociálny program
• Pravidelné zvyšovanie mzdy
• Príspevky na DDS
• Náborový príspevok
• Maximálne 2-zmenná prevádzka
• Príplatky nad rámec zákona
• Stravovanie vo vlastnej jedálni za 0,50 €
• Nástup možný ihneď

Viac informácií: tel. č. 0917 862 281,
e-mail: nikola.sedlackova@fortacogroup.com
alebo osobne na adrese: Staničná 788/11, Holíč

ZVÁRAČ
MONTÁŽNY PRACOVNÍK

OBSLUHA OHRAŇOVACIEHO LISU
SKLADNÍK

Neváhaja pridaj sak nám!
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Požiadavky: 
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
- práca vhodná aj pre ženy
Ponúkame:
- základná hrubá mesačná mzda 700 EUR
  + výkonnostné prémie
- po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- možnosť profesného rastu
- nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
   za zvýhodnené ceny
- príjemný kolektív

PRACOVNÍKOV MONTÁŽE
V BICYKLOVEJ VÝROBE

(JEDNOZMENNÁ PREVÁDZKA)

PRACOVNÍKOV
V KOLESOVEJ VÝROBE

(DVOJZMENNÁ PREVÁDZKA)

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 Bike Mate s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

PRÁCA V SENICI

0908 979 377

INZERCIA
0905 915 033, 0908 979 377

Inzerát, ktorý predáva

0905 915 033

VIZITKY
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Spoločnosť zo TT
prijme ľudí na rozvoz

a distribúciu kníh. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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Stavebné bytové družstvo Skalica(SBD Skalica)
hľadá na 4 hodinový pracovný úväzok

administratívnu pracovníčku.
Najlepšie dôchodkyňu, respektívne ženu

na materskej dovolenke.
Bližšie informácie na tel.č. 0911 942 660 
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OKRESNÝ SÚD SKALICA, 
Námestie slobody 15, Skalica

oznamuje jedno voľné štátnozamestnanecké
miesto vo funkcii

ŠTÁTNY RADCA
– VYŠŠÍ SÚDNY ÚRADNÍK

v dočasnej štátnej službe.
Výška hrubej mzdy je 1036 €/mes.

Podrobnosti na stránke www.justice.gov.sk
alebo na tel. č. 034/88 27 180
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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 580 €)

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 nadčas v sobotu a nedeľu) • 13., 14.  plat  • sociálny
program • stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí 1,20 € za obed
• príspevok za dochádzku • 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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PRIJMEME

predavačku
do predajne v Kútoch

čašníčku
do hostinca v Kútoch,

Kuklove, Čároch
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Kontakt: personalne@aproxima.sk
tel. č. 0917 167 682, www.aproxima.sk

APROXIMA s.r.o., Nádražná 2534, 909 01 Skalica

do závodnej reštaurácii v Skalici
PRIJMEME

• MÄSIARA
       Mesačná mzda: 740 – 828 € / brutto

• POMOCNÚ SILU
       Mesačná mzda: 585 € / brutto

+ príplatky nad rámec stanovený ZP,
dochádzkový bonus a cestovné.
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Požiadavky: 
- znalosti technického charakteru z oblasti
  bicyklovej výroby
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
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

PRACOVNÍKA VÝSTUPNEJ
KONTROLY BICYKLOV

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 Bike Mate s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

PRÁCA V SENICI
na jednozmennú prevádzku
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 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 

prijme do pracovného
pomeru:

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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Vodič LKW od 810 € brutto + 160 € 
variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od  810 € brutto 

od  810 € brutto 

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Pracovník montáže
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
od  765 € brutto Skladový pracovník
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