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SENICKO-SKALICKO
Týždenne do 34 570 domácností

41-0037

STRANU

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

ZĽAVA

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

63-0037

15%
UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o. Murárske práce

KOZMETIKA
až k vám domov
• líčenie na každú
príležitosť
• skrášlenie pleti
a manikúra

Ceny sú
vrátane DPH

HNEDÉ UHLIE
od 86 €/t
ČIERNE UHLIE od 200 €/t
BRIKETY
od 160 €/t
KOKS
od 295 €/t

PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH KAMEŇOV
ZA 11 EUR/t. ZABEZPEČUJEME DOPRAVU.
Vaše objednávky prijímame na tel.:

034/659 2101, 0905 471 325

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

63-0009

0904 259 971

Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

PROFESIONÁLNA
MOBILNÁ

Okná plné nápadov

63-0034

0915 699 376

0944 178 685

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

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

1

63-0007

KĽÚČOVÁ SLUŽBA
VLOŽKY, ZÁMKY
ZRKADLÁ NA MIERU
RÁMOVANIE OBRAZOV
KONOPNÉ KRÉMY

Skalica, Potočná ul.,
cca 40 m2, vhodné na
kaderníctvo, tetovací
salón a iné

PREČÍTAJTE SI

41-0015

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

94-0017-2

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

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

digitalnefoto1@gmail.com
0907 781 619

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Najlepší výber KOTLOV

PRENAJMEM
PRIESTORY

• fotografií
• diapozitívov
• negatívov

ZNÍŽENIE
CIEN

Iný milionár si objednáva súkromné lietadlo na večerný let k moru na
svoju súkromnú jachtu. Večer však
už sedí vo vyšetrovacej cele. Tiež súkromnej. To je jeden, ten odporný
amorálny svet zlodejín a absencie človečenstva.
V Dubline v Írsku balí Slovenka
Zuzka balíček pre Slovenku Janku,
ktorá žije v Česku. Pre jej dve dcéry,
na ktoré vlastný otec akosi popri
svojom „bytí“ pozabudol. Slovenka
Janka, ktorá žije v Česku však v tých
istých dňoch balí balíček pre Mariana na východnom Slovensku, ktorý
žije sám a z invalidného dôchodku.
Niečo na seba, nejaký drobný darček.
Asi neviete, aké je to v živote nedostať
darček a zrazu si ho vybrať z balíčka.
To iba málokto vie. Majka v Írsku tiež
poslala balíček na Slovensko.
Dva svety. Jeden plný sebectva,
lakomstva, zloby a nenávisti, utopený

v peniazoch, ktoré boli získané – no
– nazvime to eufemicky – v rozpore so zákonom. Druhý, poctivý, svet
každodenného boja s nedostatkom o
prežitie. Ale plný porozumenia, účasti, snahy pomôcť tým, ktorí sú na tom
ešte horšie.
Po svete dobra lietajú balíčky, po
svete zla urážky, nenávisť a žaloby.
Je smutné, že o tom svete zla vieme takmer všetci takmer všetko, ale
o dobro sa zaujímame tak málo. To
by tých balíčkov od niekoho niekomu muselo byť viac. Nie tak zvučne
nazvaných – vraj „sociálnych“, ale
úprimne ľudských.
Viem o troch balíčkoch, ktoré sú
momentálne na ceste k adresátovi. A
viem aj to, koľko šťastia majú v sebe
zabaleného. Naozaj ma nezaujímajú
milionári s ich vybývanými bytmi. Im
to raz „spočíta“ ktosi iný.
Ozaj, milí čitatelia,
spomeniete si, kedy ste
naposledy posielali niekomu balíček s radosťou,
šťastím a pomocou?
Pekný týždeň
vám želá

63-0019
9

Milionár opúšťa milionársky byt.
Nezostanú v ňom ani parkety, ani
obklady, ani vodovodné batérie,
nič. Byt je „vybývaný“. Ako sa „vybývali“ byty napríklad na známom
sídlisku v mesačnej krajine v Košiciach.

SKENOVANIE
A DIGITALIZÁCIA

031190175

Dva svety v tom jednom našom

41-0039
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PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY, BÝVANIE

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

InzercIa

Erika Herzáňová
0905 915 033
Silvia Lukúvková
0908 979 377
Distribúcia:
Silvia Lukúvková
0908 979 377
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DIStrIbúcIa (34.570 domácností)
párny týždeň: Čáčov, Kunov,
Senica, Borský Mikuláš, Borský
Svätý Jur, Čáry, Jablonica, Kúty,
Moravský Svätý Ján, Rovensko,
Sekule, Smolinské, Šaštín - Stráže, Štefanov, Skalica, Dubovce,
Gbely, Holíč, Kátov, Kopčany, Mokrý Háj, Petrova Ves, Popudinské
Močidľany, Radimov, Radošovce,
Trnovec, Unín, Vrádište, Kúty,
Jablonica
nepárny týždeň: Čáčov, Kunov,
Senica, Cerová, Častkov, Dojč,
Hlboké, Hradište pod Vrátnom,
Jablonica, Koválov, Kúty, Osuské,
Plavecký Peter, Prievaly, Rohov,
Rovensko, Rybky, Smrdáky, Sobotište, Šajdíkove Humence, Šaštín
- Stráže, Štefanov, Skalica, Brodské, Dubovce, Gbely, Holíč, Kátov,
Kopčany, Lopašov, Mokrý Háj, Popudinské Močidľany, Radošovce,
Trnovec, Unín, Vrádište

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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33.080
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28.510
16.370
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bratislavsko Východ
bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
nitriansko
novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
topoľčiansko+PE+BN
trenčiansko+DCA+IL
trnavsko
zlatomoravsko

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

Čáčovská cesta 5315/125

0907 144 225, milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

www.hydina.eu

Stále máme v ponuke mládky pred znáškou.

Od marca predávame brojlerové kurčatá,
kaliméra, kuričky na znášku.
Od apríla predávame káčatá, mulardény
/husokačeny/, húsatá, morky a perličky.
Predávame aj kŕmne zmesi od belgického výrobcu
Versele Laga. Po dohode možnosť dovozu!

0903 342 475

rttrade@rttrade.sk

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

zber - výkup autovrakov

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

P. P. Education, s.r.o.
Čulenova 15, Skalica, 0902 148 903

M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo

VEDENIE PODVOJNÉHO, JEDNODUCHÉHO
A MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH
PRIZNANÍ

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov
0907 211 797

Senica

rovi patrí odmena, a taktiež náhrada výdavkov v zmysle už spomenutej vyhlášky.
V prípade, ak likvidátora vymenovala samotná spoločnosť, tak mu patrí odmena
a náhrada výdavkov v zmysle individuálne
dojednanej zmluvy. Nová právna úprava
obmedzila možnosti výberu osoby likvidátora. Likvidátorom môže byť správca alebo
iná osoba zapísaná v registri fyzických
osôb a súčasne by mohla byť ustanovená
za člena štatutárneho orgánu. Týmto krokom boli vylúčené právnické osoby a fyzické osoby, ktoré nie sú zapísané v predmetnom registri. Podľa novelizovanej právnej
úpravy bude jedným z účinkov vstupu do
likvidácie, že týmto momentom zanikajú
jednostranné úkony spoločnosti, najmä
príkazy, poverenia a prokúry s výnimkou
splnomocnení na zastupovanie v súdnych
konaniach. Taktiež bude obmedzené nakladanie s majetkom spoločnosti v medziobdobí od zrušenia spoločnosti do vstupu
spoločnosti do likvidácie. Nakladanie
s majetkom prevyšujúcim 10 percent základného imania bude podliehať vypracovaniu znaleckého posudku a schváleniu
najvyšším orgánom spoločnosti.

• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera
(noviny, časopisy, letáky)
Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138
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PONÚKAME NA PRENÁJOM
ZABEHNUTÚ ZARIADENÚ REŠTAURÁCIU
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banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

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

» „Šťastie je malý podvod,
ako vyzrieť na život.“
Jean Anouilh, francúzsky
dramatik 1910 – 1987.

Objekt pozostáva
z miestnosti s barovým
pultom, kuchyňa, toalety,
sklady a terasy.
Reštaurácia je
k dispozícii ihneď.

„Múdrosť starcov je veľký
podvod. Nestarnú k múdrosti, starnú k opatrnosti.“

» redakcia

Kontakt – tel: 0905 521 867 / dobiasova@northreality.sk
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50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

915

v centre mesta Senica

Stredné Slovensko
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V prípade, ak spoločnosť nedosahuje
zisk, je možné ju zlikvidovať. Novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od
01. októbra 2020 zásadným spôsobom
mení, predlžuje a predražuje likvidáciu.
Nová právna úprava vyžaduje, aby
spoločnosť zároveň s rozhodnutím o zrušení spoločnosti rozhodla aj o ustanovení
likvidátora, a to najneskôr do 60 dní odo
dňa zrušenia spoločnosti. Pred samotným
zápisom likvidátora sa bude taktiež podľa
novej právnej úpravy vyžadovať, aby spoločnosť zložila do notárskej úschovy preddavok na vykonanie likvidácie, ktorého
výška bude určená vyhláškou, ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Na základe predbežného
návrhu tejto vyhlášky by sa malo jednať
o sumu vo výške 1 500 eur. Návrh samotnej vyhlášky, taktiež taxatívne vymedzuje
paušálne odmeny likvidátora. Napríklad
odmenu vo výške 300 eur, a to za zverejnenie oznámenia o vstupe spoločnosti do likvidácie a výzvy na prihlásenie pohľadávok
alebo taktiež odmenu vo výške 300 eur za
zverejnenie prvého vyhotovenia konečnej
správy o priebehu likvidácie a návrhu na
rozdelenie likvidačného zostatku. V prípade, ak by si spoločnosť nezvolila v zákonom
stanovenej 60 dňovej lehote likvidátora
a bude zložený preddavok na likvidáciu,
ustanoví likvidátora súd, a to náhodným
výberom zo zoznamu správcov konkurznej
podstaty. Súdom ustanovenému likvidáto-

41-0022

Potočná 16
SKaLIca
skalicko@regionpress.sk

Predaj hydiny
na ďalší chov

63-0035

redakcia:

Vstup spoločnosti do likvidácie podľa
novely Obchodného zákonníka

63-0011

SENICKO-SKALICKO
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POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY, BÝVANIE

SENICKO

3
HOLÍČ
Nám. mieru 242/1
034/668 5052

VEĽKÝ ZIMNÝ VÝPREDAJ
20% – 70%
ZĽAVY
STIHL

41-0006

KOSAČKY

POSTREKOVAČE

HECHT

SPRCHY, HADICE,
UMÝVADLÁ

TATRAMAT

VRTÁKY, KOTÚČE

PREDLŽOVAČKA
BUBNOVÁ

MAKITA

SPORÁKY
REZAČKY DLAŽBY

ČERPADLÁ

(autobusová stanica)

MURÁRSKE
A OBKLADAČSKÉ
PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

ZIMNÁ AKCIA

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

63-0015

VÝROBA
A PREDAJ

Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
Posuvné dvere PSK/
www.abc-okna.sk HS Portál
holic@abc-okna.sk

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)

tel.: 0948 344 401
Objednávateľ: Strana VLASŤ, Miletičova 559/21, 821 08 Bratislava, IČO: 42257344,
Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

okna@abc-okna.sk

33-0012

0918 645 802
0907 784 324

41-0014

PALIVOVÉHO
DREVA

41-0011

0903 607 781

41-0042

ul. pplk. Pljušťa 1, Skalica

41-0012

SEDÁTKA, WC
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ZDRAVIE / SLUŽBY
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03 BYTY / predaj
R03_BYTY_PREDAJ
04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM
05 DOMY / predaj
R05_DOMY_PREDAJ
» Predám dvojpodlažný rodinný dom v Gbeloch, celý
podpivničený. K domu patrí
záhrada vo výmere 798m2
a hospodárske budovy. Celková výmera pozemku je
939m2. Informácie na Tel.
0918265113
06 POZEMKY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ
» Predám pozemok 900 m2 v
obci Dubovce, cena dohodou.
Tel. 0902495749

67-0010

72 hodín.
Očkovanie proti chrípke u diabetika, ale aj členov jeho rodiny a blízkych
ako prevencia je dôležitou súčasťou starostlivosti o zdravotný stav. Najlepší čas na
očkovanie je september – október, preto je
Tak, ako sledujeme už nielen v Číne odporúčané si ho na budúci rok naplánoboj s vírusovým ochorením, tak je jasné, vať. Dôležité je aj predchádzať vyčerpaniu
že horšiu prognózu majú pacienti so sprie- z prepracovania, preto v období chrípok si
vodnými ochoreniami, medzi ktoré patrí aj doprajte dostatočný oddych a dlhý spánok.
cukrovka. Infekčné ochorenie môže hladiny krvného cukru u diabetika nepriaznivo Kedy konzultovať u lekára
ovplyvňovať.
- keď si diabetik nameria vyššie hladiny
Preto je dôležité chrípke a iným in- krvného cukru,
fekčným ochoreniam dýchacích ciest pred- - keď má prítomné ketolátky v moči alebo
chádzať. V období, kedy je výskyt ochorení krvi,
dýchacích ciest najvyšší, je potrebné vyhý- - keď sa príznaky ochorenia sa nezmierbať sa miestam, kde je viac ľudí pokope. ňujú,
Ak ste pri chorom, požiadajte ho, aby nosil - keď ochorenie trvá dlhšie ako je obvyklé,
rúško, čo by malo byť samozrejmé. Ak si - keď symptómy a ťažkosti sa zhoršujú naneporadíte, noste ho radšej vy. Samozrej- miesto ich zlepšovania,
mé by malo byť držať ruku, vreckovku - keď sú vysoké teploty,
pred ústami pri kašli, pri kýchnutí. Ak to - keď zacítite bolesti prítak vo vašom okolí nerobia, nehanbite sa nosových dutín, uší, boa požiadajte ich o to. Vaše zdravie musí byť lesti zubov,
prvoradé. Ruky si udržujte čisté. Dôkladné - keď potrebujete skona časté umývanie rúk v období chrípok je zultovať lieky, ktoré
veľmi významným prostriedkom ako pre- užívate.
dísť nákaze. Inkubačná doba vírusu bež- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
nej chrípky je od vniknutia do organizmu
Diabetologička, odborníčka na poruchy
a objavenia sa prvých príznakov trvá 18 až
metabolizmu a výživy

INTERNÁ AMBULANCIA
BORSKÝ MIKULÁŠ
Zdravotné stredisko, Hurbanova 11

Sme zmluvný partner
so VŠETKÝMI ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI
OBJEDNANIE NA:
0918 284 450, internabm@gmail.com

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

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

07 REALITY / iné
R07_REALITY_INE

09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST

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

» Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú linku,
rôzne.Tel. 0919176233

Pomôžeme Vám

10 ZÁHRADAAAZVERINEC
ZVERINEC
R10_ZAHRADA

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 ...

12 DEŤOM
R12_DETOM
13 RÔZNE / predaj
R13_ROZNE_PREDAJ
Predám invalidný batériový
vozík. Nové batérie. Zn.Vermeiren.Tel. 0903213296
» Predám drevené stĺpy v
dĺžke 7m a lepené dvojsklá.
Tel. 0903209063
» Predám mikrofón k nahrávaniu, magnetofón zn. Nationall.Tel. 0903963198
14 RÔZNE / iné
R14_ROZNE_INE
Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.

41-0020

€

SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

ŤAŽNÉ

ZARIADENIA

FO typ A, B a právnických osôb

§

MZDY, PERSONALISTIKA
Senica | 0911 521 767

Sme plátci
DPH

0904 832 593

63-0020

11 HOBBY AASPOTR
ŠPORT
R11_HOBBY
» Kúpim staré hodinky, mince,
bankovky, knihy, odznaky.Tel.
0903753758
» Kúpim rôzne starožitnosti,
odznaky, mince, staré hodiny,
trofeje.Tel. 0903416726
» Kúpim staré hodinky, mince,
bankovky, knihy, odznaky.Tel.
0903753758

Montáž aj u zákazníka

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
320 €

370 €

cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

480 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-0022

» Darujem malých psíkov.Tel.
0907276042

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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16-0077

08 STAVBA
R08_STAVBA
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

63-0030

02 AUTO-MOTO / iné
R02_AUTO_MOTO_INE
» Kúpim staré auto, alebo
motocykel ČZ, Jawa aj náhr.
diely, všetko od motorizmu
(trofeje).Tel. 0903818122
» Kúpim súčiastky na Škodu
100 až 120/130, Rapid.Tel.
0911113012
» ČZ 175, JAWA 250, 350, PIONIER, STADION, MUSTANG, SIMSON, Kúpim tieto motorky.Tel.
0915215406

Vážení čitatelia, otvárame tému, ktorej neznalosť môže spôsobiť aj väčšie
komplikácie. Budeme sa jej venovať v
tejto a niekoľkých ďalších častiach nášho cyklu Zdravie.

63-0006

01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ

Chrípka a prechladnutia u diabetikov I

Strojové omietky
Obklady, dlažby
Rekonštrukcie
domov a bytov
Murárske
práce
Bytové
jadrá
0905 528 754

63-0027

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

POLITICKÁ INZERCIA
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...ABY SLOVENSKO
NEBOLO BOJISKOM,
ALE DOMOVOM
Slovensko je rozdelené tak ako nikdy vo svojich moderných
dejinách. Je rozdelené na mestá a vidiek, na Bratislavu
a zvyšok Slovenska, na západ a východ, sever a juh,
je rozdelené politicky, ekonomicky, civilizačne, kultúrne.
A politici z vládnej koalície i opozície túto polarizáciu ešte
viac prehlbujú. Uplynulé obdobie neprinieslo novú generáciu,
ale nové rozdelenie. Bolo to súperenie elít, ktoré vďaka
kapitálu ovládajú médiá, ale väčšine ľudí sú tieto zápasy
cudzie. Sú z nich vylúčení, zúčastňujú sa na nich len ako
pasívni diváci, ktorým dáva masívna reklama ilúziu spoluúčasti
na demokracii. Vďaka narastajúcim sociálnym rozdielom
ľudia cítia, že toto nie je ich boj, že toto nie je ich demokracia,
odcudzujú sa od tohto systému, ktorý od nich žiada čoraz
viac a dáva im čoraz menej.

v lži. Vrátiť spoločnosti zmysel a životu človeka váhu.
Nemôžeme pripustiť, aby bolo Slovensko naďalej takto
manipulované, zneužívané a trhané, aby sa strácala vzájomná
úcta a jedna skupina sa v mene vlastných záujmov usilovala
zničiť tú druhú. Som presvedčený, že pod zástavami našich
národných farieb je dosť miesta pre všetkých obyvateľov našej
vlasti, že nikoho z tejto spoločnosti nemožno vylučovať, špiniť,
znevažovať a spochybňovať. Odmietnime spoločne studenú
občiansku vojnu. Nenechajme sa zlákať falošnou ľahkosťou
jedinej pravdy. Pomôžte mi zmeniť Slovensko bojujúce
na Slovensko tvoriace, vedomie rozdielov na vedomie
spoločných cieľov. Naša kultúra, náš um, naše najlepšie
dedičstvo o tom podáva svedectvo, ktoré až kričí:
My predsa máme na viac. Tak si nepotápajme vlastnú loď.

Žijeme v spoločnosti, ktorú opustila nádej. Ovládajú ju ľudia,
ktorí sa usilujú, aby sa lož nedala rozoznať od pravdy,
aby sa čo najviac na ňu ponášala. Zavrávajú naše
znepokojenia, neodpovedajú na naše otázky, zbabelosť
vyhlasujú za odvahu a slepotu za predvídavosť. Táto
spoločnosť už neuznáva skutočnosť, iba jej ideologický výklad.
Apatia rozhlodala celý náš verejný život. V takejto atmosfére
sa bežný človek cíti opustený. Opustila ho predstava
o hodnotnejšom živote. Opustila ho chuť niečo s týmto stavom
robiť. Prepadáva sa sám do seba a má pocit, že to nikoho
ani nezaujíma. Ak sa aj nájde nejaký donkichot našich dní,
ktorý na tieto pomery upozorní, mienkotvornej vrstve
spoločnosti je skôr na smiech ako na zamyslenie.
Ľudia sa neradi stotožňujú s neúspešnými.

Začnime vytvárať svoju významnejšiu budúcnosť. Začnime
tým, čím začínal ľud vo Francúzsku či v Spojených štátoch,
čím sa začínali tvoriť veľké demokratické spoločnosti.
Vytvorme ústavný konvent, v ktorom by zástupcovia politických
strán, ale aj mimovládnych organizácií, občianskych iniciatív
a cirkví, významní ústavní právnici, sociológovia, myslitelia,
vedci, mienkotvorní odborníci z celého spektra slovenskej
spoločnosti diskutovali na princípe rovnosti, vzájomného
rešpektu a hľadania spoločných cieľov o najdôležitejších
otázkach reformy štátu. Vytvorme platformu pre novú
spoločenskú zmluvu, z ktorej by vzišla nová predstava o novej
podobe nášho štátu – predovšetkým o vytvorení systému váh
a bŕzd, ktorými by sa obmedzil vplyv rôznych záujmových
skupín. Zreformujme politický a najmä volebný systém,

Mali by sme sa tomuto začarovanému kruhu spoločnými silami
brániť. Chcem každému človeku, ktorý žije svoj obyčajný život,
nahlas povedať, že nie je neúspešný; že v jeho samom živote
je zmysel – nie v okolnostiach, za ktorých sa uskutočňuje;
že aj po ňom zostane na tomto svete stopa.
Som presvedčený, že každý človek si svoj význam buduje
aj na tom, do akej miery ho zaujíma osud toho druhého.
Som presvedčený, že nie sme iba zhluk jednotlivcov
s individuálnymi potrebami, ale aj spoločnosť, ktorá má
spoločné zážitky, spoločné starosti a spoločné ciele.
Som presvedčený, že solidarita nie je delením z nadbytku,
ale z podstaty. Aj preto je našou povinnosťou podporovať
každého človeka, ktorý sa otvorene zasadzuje za svoju
dôstojnosť. Vedome tvoriť spoločnosť a nedopustiť,
aby ju ničili súkromné záujmy. Pomáhať vyjadriť svoje pocity

RSDr. Milan Benkovský
ľavicový politik, dôchodca,
živnostník, Senec

53
Erik Mikletič
elektrotechnik
Pezinok

20

základný zákon štátu v referende. Tento štát stratí zmysel,
ak bude len bojiskom, ak sa nestane skutočným domovom
pre spoločenstvo formované úlohami, ktoré ho presahujú.
Naučme sa to, čo nás doterajšie republiky nenaučili:
byť nielen správcami, ale aj tvorcami štátu. Verte vo vlastné
sny. Šancu má vždy každý, komu ju dáte a my sa o tú vašu
uchádzame s najväčšou pokorou, lebo vieme
pred čím stojíme a vieme, ako na to. V sobotu,
29. februára 2020, si na to od vás vypýtame mandát.

26

JUDr. Vladimír Kukliš
policajný vyšetrovateľ
Senica

Mgr. Michal Gabriš
IT manažér
Modra

110

1
Doc. Mgr.

PhD.

historik, predseda hnutia Socialisti.sk

25

45
Norbert Pavlovič
Hrnčiarovce nad Parnou

129

Mgr. Martina Martišovičová
učiteľka MŠ
Senec

Ing. Martin Tkáč
dátový analytik
Pezinok
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Socialisti.SK

37-0029
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a inštitúcií, posilnime moc občana, zvýšme stabilitu
demokratických mechanizmov, prijmime novú ústavu a ako

HLAVU HORE / SLUŽBY

16 ZOZNAMKA
R16_ZOZNAMKA
» Temperamentný aktívny
50-nik mladšieho vzhľadu
abstinent hľadá priateľku
štíhlej postavy od 40-50 rokov na vážny vzťah. Prosím
foto.Tel. 0915341553
» Ahoj, mám 47r. a rád by som
sa zoznámil so štíhlou ženou.
SMS.Tel. 0917655780
» Hľadám kamarátku z okr.
Senica.Tel. 0907369234
» Hľadám priateľku od 45 do
50 r. Seriózne.Tel. 0915204433
SPOMIENKA
sPOMIENKA
Dňa 11. februára sme si pripomenuli 1. výročie, kedy nás
navždy opustila naša milovaná sestra Ing. Dagmar Bukovčáková, rod. Šúrková. Kto
ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. S láskou a úctou
sestra Milica, brat Ľubomír a
Ivo s rodinami.

tel.: 034 / 651 14 11

v Dome smútku v Skalici
sviečky, kahance, kvety, venčeky, ikebany...
Stála služba pri
prevoze zosnulých 0907 928 212, 0915 732 830
www.pohrebnesluzby-skalica.sk

POHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.
Komplexné pohrebné - cintorínske služby
maloobchod - sviečky, kahance, kvety, urny...
medzinárodná preprava zosnulých
prevádzka: BRATISLAVSKÁ 6, HOLÍČ, tel.: 0918 688 066
(v priestoroch tržnice)
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

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

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

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

KRTKOVANIE

Môžete si vybrať
asi zo 130 druhov
pomníkov

ČISTENIE

Skalica, ul. Horská
0902 624 774

KANALIZÁCIE

Stačí zavolať a my vás navštívime. www.kamenarstvostapav.sk

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR

NON STOP

Príďte sa presvedčiť

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SE medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

NAŠA FIRMA MÁ 29 ROKOV

Vystavené sú nové druhy materiálu. Najlepšie ceny v Skalici a okolí.

41-0043

Chcete si
podať
inzerát?

41-0008

» Hľadám si hocijakú brigádu
môže byť aj na krátku dobu,
napr. na 1 deň, aj na dlhšie. Pomôžem s hocičím.Tel.
0910152913

hrávky a šokovaní ľudia sa dozvedajú
čo sa v zákulisí robí. Tento pán znervózňuje zlodejov. V politike ich je dosť. A
tento „strážny pes“ tak nediplomaticky
cerí zuby na každého zlodeja.
Nie je ani diplomat. Ale tých sme tu
To zvyknú robievať inovátori. A
vzbudzujú odpor a pohoršenie. Ne- už mali dosť. Právnikov s peknými reuznáva tradičné strany, ktoré neslúžia čami a škaredými činmi. Potrebujeme
ľuďom a správajú sa ako organizované zmeniť politiku, aby bola pod kontrozločinecké skupiny. On zoberie nezávis- lou občanov. Dnes máme nástroje na to,
lé osobnosti a dostane ich do parlamen- aby prebiehala transparentne a v priatu. Zazlievajú mu, že ľudia na jeho kan- mom prenose. Žiadne utajené zmluvy a
didátke sú nezávislí a môžu hlasovať majetky, imunity a výnimky. Politici a
ako chcú. A načo sú nám poslanci, ktorí úradníci majú slúžiť občanom, ktorí si
hlasujú na povel? To môžu dať rovno ich platia. Nesmejte sa. Čo ste dokázali
predsedovi všetky hlasovacie tlačidlá. vy? Štandardní politici, politológovia a
Nech je radšej v parlamente 150 nezá- novinári, ktorí si nič iné ako stranícke
vislých osobností ako 150 hlupákov so sekretariáty a bábky v politike neviete
straníckou disciplínou. Dáva občanom predstaviť? Ja si radikálnu inováciu v
možnosť hlasovať o rôznych otázkach politike predstaviť viem. Online prepov spoločnosti. Vraj je to nedemokratic- jenie politikov s obké. A nie je náhodou demokracia vláda čanmi, hmotnú zodľudu? Tradiční politici by chceli, aby im povednosť politikov
ľudia raz za štyri roky dali svoje hlasy a za ich rozhodnutia
a sledovanie práce
potom už od nich mali pokoj.
Hovorí priamo svoj názor, čo sa tiež štátnych úradníkov
mnohým nepáči. Tí druhí svoj názor v priamom prenonikdy verejne nepovedia a radšej robia se. Chcem to
zákulisné intrigy. Politika sa má vraj ro- zmeniť. Rabiť skryto v kabinetoch, nie pred očami dikálne!
verejnosti. Občas sa objavia nejaké na» Ján Košturiak

41-0010

15 HĽADÁMPRACU
PRÁCU
R15_HLADAM

PEKARr s.r.o., Skalica

Volajú ho šašo a označujú ho aj horšími slovami. Vraj je to komediant,
ktorý vymýšľa veci, ktoré tu nikdy
neboli.

16-0076

» Kúpim staršiu vzduchovku
a babetu.Tel. 0907374235
» Kúpim walkman.Tel.
0903963198

Radikálna zmena

Príklad:
RP SE 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, SE zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk
technicky
zabezChcete si podať
inzerát?
pečuje
ELET, s.r.o.
Návod nájdete
na strane 10 dolu.

16-0003

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

RENOVÁCIA
VANÍ
30 ROKOV PRAX
5 ROKOV ZÁRUKA

16-0001

CENA 70 €
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Tel.: 0904 267 926
www.renovaciavani.sk
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

PEKAR SRs s.r.o.

0907 928 212, 0915 732 830

68-04

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

41-0009

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

AKCIA FEBRUÁR 2020

1-hrob od 990 € • 2-hrob od 1190 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2450 € • 1-hrob od 1750 €

okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
ZADARMO: chodníky
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE
POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

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

žalúzie · siete · rolety · roletky
· okná · dvere · zasklenie
balkónov · zimné záhrady

Work

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY
0903 526 876 | 0910 114 407

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

66-0032

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

41-0007

0944 716 337

41-0019

DOJČ

47-012

POHREBNÁ SLUŽBA

63-0008

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

AKCIA na farebné zákryty

ŠAŠTÍN - STRÁŽE

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

www.kamenarstvo-bocan.sk

POHREBNÁ SLUŽBA
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» red

A
ZERCI

Máte záujem o
predaj aj
nevysporiadaného podielu
na byte, dome alebo pozemkoch?

979
8
0
9
0

377

0905 963 819

Dobro musí zvíťaziť

KĽÚČOVÉ VOĽBY
Na Slovensku sme sa v kritických situáciách vždy vedeli správne rozhodnúť. Teraz sme opäť na križovatke.
Skorumpovaní politici s fašistami alebo slušnosť a spravodlivosť.

Vláda schválila mesiac pred voľbami 60 miliónov na kongrescentrum,
100 miliónov na futbalový štadión,
ale nepostavila ani jednu jedinú nemocnicu. Smer už 12 rokov na ľudí
kašle. Jediné, čo dokáže je strašiť ľudí
alebo si ich kupovať zvýšením príspevku pre vybranú skupinu o 20 eur.
Peter Pellegrini dal z rezervy predsedu vlády, občianskemu združeniu
Slovenka 50 000 eur a časopis Slovenska ho dal na titulku časopisu.
Peniaze v rezerve premiéra sú pritom
určené na mimoriadne situácie, keď
potrebuje konkrétny človek alebo
obec pomoc napríklad pri živelných
pohromách.

chádzať za prácou do hlavného mesta alebo do zahraničia. Matky, ktoré
odchádzajú do Rakúska robiť opatrovateľky. Otcovia, ktorí musia robiť
robotníkov v Česku. Mladí, ktorí študujú vo svete. Týmto všetkým má byť
vďačný a nie sa im vysmievať. Takto sa
štátnik nevyjadruje. V posledných týždňoch som denne v regiónoch medzi
ľuďmi a všetci sú z celej vlády zhrození.
Všetkých
ľudí
ubezpečujem,
že ak nám dajú dôveru, zastavíme
rozkrádanie Slovenska a spolu so
stranami z demokratickej opozície
vytvoríme silnú a stabilnú vládu.

29. FEBRUÁRA ROZHODNETE
o osude našej krásnej krajiny.

Premiér tiež urazil mnoho ľudí z celého Slovenska, ktorí chodia za prácou,
či štúdiom do Bratislavy alebo do zahraničia. Vraj žijú v bubline a nemajú
rozhodovať vo voľbách o osude krajiny. Je zodpovednosťou Smeru, ktorý
tu vládne 12 rokov, že ľudia musia od-

52-0027

Andrej Kiska, predseda strany ZA ĽUDÍ

Frézovanie

komínov

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

ZĽAVAEZ
ER

ZMENA ZDOLA

81101 Bratislava
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NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

10-0049

Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom
čísle: 0918 352 586
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skom úrade.
Výsledkom budú aktuálne dáta o
počtoch a podieloch, ako aj štruktúre
domácností či obyvateľov SR ohrozených chudobou alebo sociálnym
vylúčením. Dáta posledných rokov potvrdzujú dlhodobé trendy, že príjmová
chudoba na Slovensku najviac ohrozuje nezamestnaných, neúplné rodiny,
teda osamelých rodičov s jedným či
viacerými závislými deťmi a viacdetné
úplné rodiny. Súčasne sa zisťuje, čo si
domácnosti môžu respektíve nemôžu
dovoliť, či majú problém napríklad s nečakanými výdavkami, s nedoplatkami
pri platení hypoték, pôžičiek, či platení
výdavkov za bývanie. Celkovo medzi
9 oblasťami nedostatku je aj otázka, či
rodinný rozpočet umožňuje jesť aspoň
jedno mäsité jedlo každý druhý deň.
Zisťovanie EU SILC sa uskutočňuje
podľa spoločnej medzinárodnej metodiky (realizuje sa v 27-ich krajinách EÚ,
v Nórsku a na Islande).
Údaje z dotazníkov slúžia výlučne
pre potreby štátnej štatistiky, sú dôverné a chránené podľa zákona o štátnej
štatistike (č. 540/2001 Z. z.) a zákona o
ochrane osobných údajov (č.18/2018 Z.
z).
Základné informácie zo zisťovania
2020 budú zverejnené v roku 2021, resp.
v jeho prvej polovici, a to v centrálnej
databáze ŠÚ SR v DATAcube.
Údaje sa každoročne spracovávajú
a vydávajú v podobe dvoch publikácií „Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR“ a „Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia“.

89 120 0008

Štatistický úrad SR navštívi takmer
7-tisíc slovenských domácností vo všetkých regiónoch v rámci realizácie zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností - EU SILC 2020. Cieľom
je získať podklady pre komplexný obraz
o chudobe, sociálnom vylúčení a životných podmienkach v celej EÚ. V tomto
roku sa zber údajov uskutoční v 6 939
náhodne vybraných domácnostiach v
399 obciach či mestách SR, v priebehu
nasledujúcich týždňov až do 17. júla
2020.
„Získané údaje budú podkladom
pre nové dáta na národnej úrovni ako aj
na úrovni EÚ. Výsledky tohto zisťovania
odborníci používajú na analýzy životnej
úrovne obyvateľstva a na návrhy opatrení politík s cieľom zvyšovať kvalitu
života obyvateľov,“ spresnila Ľudmila
Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcie
sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR.
Najviac domácností vybraných náhodným výberom bude z Bratislavského kraja (15,8 %) a Nitrianskeho kraja
(13,5 %), najmenej Trnavského (12,3 %) a
Trenčianskeho regiónu (11,1%). Zisťovanie sa dotkne domácností v 78 okresoch
SR.
Vyškolení opytovatelia ŠÚ SR navštívia domácnosti osobne. „Pracovníci
sa preukážu poverením a preukazom
totožnosti. ŠÚ SR oslovuje vopred domácnosti aj listom, na ktorom je uvedený konkrétny termín návštevy opytovateľa,“ spresnila Ľ. Ivančíková. V
prípade akýchkoľvek pochybností zo
strany domácnosti, podrobnejšie informácie je možné získať alebo si ich overiť
na jednotlivých krajských pracoviskách
ŠÚ SR, prípadne na obecnom či mest-

KLIMATIZÁCIE
REKUPERÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS
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ŠÚ SR navštívi takmer 7-tisíc
domácností, aby zistil ich životné
podmienky
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Richard

SULÍK

Aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť
je o mne známe, že poviem pravdu, nech je akákoľvek. Ľúbivých rečí
ste sa napočúvali viac než dosť, ja
radšej vychádzam z reálnych faktov
a čísel, pretože tie nikdy neklamú
ako veľa slovenských politikov.

Verejnosti som predstavil náš vynovený program, v ktorom nenájdete
žiadne vzdušné zámky. K cieľom totiž vedie dlhá cesta riešení, zákonov
a postupnej zmeny. Strana SaS je tu
viac ako desať rokov a presne vieme,
že prázdne sľuby bez konkrétnej
predstavy, ako ich dosiahnuť, sú
cesta do pekla.
Napríklad nesľubujeme desiatky tisíc nájomných bytov ako naši
konkurenti, pretože ich nemá kto, za
čo a kde postaviť. Sľubujeme však,
že staviteľom rozviažeme ruky a
zmeníme stavebný zákon tak, aby
bol spravodlivý. Koľko bytov vyjde,
toľko vyjde, ale dnes nie je možné
povedať, koľko ich bude. Hnevá ma
takéto nebezpečné zavádzanie.
Na programe pracovali stovky
ľudí, šperkovali sme ho do dokonalosti s najlepšími odborníkmi zo
snáď všetkých oblastí života a konzultovali s ľuďmi priamo z praxe. Venujeme sa najmä spravodlivosti, aby
sme odtiaľ konečne vyprášili sudcov,
ktorí dopustili tento nehorázny stav
v justícii, rovnako zdravotníctvu,
o tom ani netreba veľa rozprávať.
Treba konať, na Slovensku kvôli roz-

kradnutému zdravotníctvu umierajú ľudia! Je strašné, ako ďaleko sa to
dostalo.
V týchto týždňoch opäť cestujem
po celom Slovensku, stretávam sa so
stovkami až tisíckami ľudí a snažím
sa im čo najlepšie vysvetliť, že len
odborné riešenia posunú Slovensko
vpred. Pomáhajú mi pri tom skvelí ľudia, naši kandidáti, z ktorých
mnohí sú pevnou súčasťou strany
už roky a niektorí sú v politike nováčikovia, avšak každý z nich je odborník vo svojej oblasti. Pochádzajú ktoré týmto vyvraciam a sľubujem,
zo všetkých regiónov Slovenska a že dôchodkov sa nijako negatívne
nedotkneme. Práve naopak – plápoznajú vaše problémy.
nujeme zaviesť tzv. Seniorcard, zľaUvedomujem si, že na to, aby sa vovú kartu pre dôchodcov. Reforma
naše riešenia stali skutočnosťou, výsluhových dôchodkov sa nebude
sa strana Sloboda a Solidarita musí nijako týkať vojakov či policajtov v
stať nielen súčasťou budúcej vlády, aktívnej službe; a tým novým plánuale musí aj spolupracovať so svojimi jeme adekvátne zvýšiť plat.
partnermi. Preto som už niekoľkoSociálne balíčky Smeru sú nesprakrát zvolal stretnutie opozičných
strán do sídla SaS, kde sme sa roz- vodlivé a nefungujú. Nič nie je zadarprávali o budúcnosti. Za všetkých si mo a napríklad nie všade chodí vlak,
dovolím povedať, že to dokážeme, tak prečo len vlaky? Rozhodli sme sa
hoci súčasné vládne strany sa vás namiesto „zadarmo“ zaviesť veľké
snažia presvedčiť o opaku. Všetci si zľavy, konkrétne lístok za 1 euro, ale
uvedomujeme, že základ je vymeniť tak, aby platil aj na autobus. Alebo
Fica a nedovoliť Kotlebovcom, aby obedy zadarmo? Dodnes mi píšu
narobili na Slovensku to, čo naro- nešťastné mamičky, že to je jeden
bili v Banskej Bystrici, keď bol žu- chaos, prihlasovanie, odhlasovanie,
panom. Tam sa krásne ukázali tie
jeho bláboly. Po voľbách budeme
spolupracovať so všetkými okrem
Smeru, pretože rozkradli kompletne
celú krajinu a všetko, čo nie je priklincované, SNS, ktorá mala nástup
ku kradnutiu dokonca rýchlejší ako
Smer a Kotlebom, lebo rozpráva úplné hlúposti, sľubuje nesplniteľné a
navyše má na kandidátke fašistov.
Nie, ďakujeme, neprosíme.
Práve predstavitelia týchto strán
často tvrdia a neustále vás klamú,
že zrušíme vlaky zadarmo, že zrušíme alebo znížime dôchodky, a ja
vám garantujem, že to sa nestane
ani omylom. Žiadne dôchodky nebudeme rušiť, zdaňovať ani znižovať. To sú reči našich konkurentov,
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a že čo keď dieťa obeduje doma... hotové patálie. Namiesto toho zvýšime
daňový bonus na dieťa, aby sa rodičia mohli sami rozhodnúť, na čo peniaze použijú.
Milí občania Slovenska,
už 29. februára budete mať šancu
rozhodnúť, či Slovensko zostane v
područí zlodejov a oligarchov, alebo
vyhrá zdravý rozum. Je to vo vašich
rukách.
Nech sa rozhodnete akokoľvek,
držím vám pri tom palce.
S úctou

Richard Sulík
predseda SaS

03-0171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO: 42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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Program kina Cinemax Skalica

K zlosti

Skalica Február 2020. Zaslané k
revizii-trom kamarádom a Sorrosovi.

» Aj hlúposť je dar boží. V
tomto smere nemusel byť
pán Boh až taký štedrý.

» Karel Řepa

WĂƌůĂŵĞŶƚŶĠǀŽűďǇƐƷŽƚŽŵ͕ǎĞƐŝ
űƵĚŝĂǀǇďĞƌƷ͘>ĞƉƓĞũĂŶŬĞƚǇŶĂƐǀĞƚĞ
ŶŝĞƚ͘^ƷƉŽƐǀćƚŶǉŵĚŸŽŵĚĞŵŽŬƌĂĐŝĞ͕
ŬĚĞűƵĚŝĂƌŽǌŚŽĚŶƷ͕ŬƚŽƌǉƉƌŽŐƌĂŵƐĂ
ŝŵƉĄēŝ͘
<ĂǎĚǉƐŝŵƀǎĞƌŽďŝƛƉƌŽŐƌĂŵĂũĂŶŬĞƚǇ͕
ĂŬĠĐŚĐĞ͘ůĞƐŶŽǎŽŵŶĂŬƌŬƵ
ƐĂŬŽĂůşĐŝĞŶĞďƵĚƵũƷ͘

programový líder koalície PS/SPOLU
predseda SPOLU – občianska demokracia

» - Ako sa máš?
- Veľmi zle. Keby som nemal dlhy, tak už nemám
vôbec nič.
» Tešiť sa dá aj z maličkostí. Napríklad z výplaty.

SE20-07 strana -

» Nikdy nespochybňuj
vkus svojej ženy. Tiež si bol
jej výber.
» Keď hlupáci spia, konajú
spoločensky prospešnú
prácu.
» Vždy som si myslela, že
moji susedia sú celkom
milí ľudia, ale potom si dali
heslo na wi-fi.
» Dievčatá chcú Barbie a
chlapci autíčka. Keď vyrastú, je to presne naopak.
» Niektorí ľudia sú ako
rezne. Nie že by boli tak
chutní, sú len klepnutí z
oboch strán.

Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, ičo: 36252417
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01-0051

:ĞŶĂ/ŐŽƌŽǀŝDĂƚŽǀŝēŽǀŝ͕ĂďǇǌƚŽŚŽ
ǀǇĚŝĞƌĂŶŝĂƵƐƚƷƉŝů͘ũƉƌĞƚŽŚŽDŝƓŽ
dƌƵďĂŶǀĞƌĞũŶĞƉŽǎŝĂĚĂů͕ĂďǇŽĚǀŽůĂů
ƐǀŽũǀǉƌŽŬŽƉƌĞĚēĂƐŶǉĐŚǀŽűďĄĐŚ͘
  DǇǀW^ͬ^WK>hƐŵĞƉƌŝƉƌĂǀĞŶş
ƉƌĞƐĂĚǌŽǀĂƛŶĄƓƉƌŽŐƌĂŵĂƉŽĚƉŽƌŽǀĂƛĂũĚŽďƌĠŶĄƉĂĚǇŶĂƓŝĐŚƉĂƌƚŶĞƌŽǀ͘
ĞǌŬƌŝŬƵĂǀǇŚƌĄǎĂŶŝĂƐĂƉƌĞĚēĂƐŶǉŵŝ
ǀŽűďĂŵŝ͘ŚĐĞŵĞƌŝĞƓĞŶŝĂ͕ŶŝĞĚŝǀĂĚůŽ͘
WƌĞƚŽƐŵĞǀůĞƚĞŵĞƐŝĂĐĞƐĞĚĞůŝ͕ƐƚƌĞƚĄǀĂůŝƐĂƐŽĚďŽƌŶşŬŵŝĂĚŝƐŬƵƚŽǀĂůŝ͕ĂďǇ
ƐŵĞŶĂƉşƐĂůŝƉƌŽŐƌĂŵ͕ŬƚŽƌǉũĞƉƌĞŶĄƐ
ƉůĄŶŽŵĂŬŽƉŽƐƵŶƷƛŬƌĂũŝŶƵĚŽƉƌĞĚƵ͘
EĞŵƵƐşŽƐůŽǀŝƛŬĂǎĚĠŚŽ͘

  @ƵĚŝĂƚŽĚŽďƌĞǀĞĚŝĂĂƉƌĄǀŽŵƐĂ
ďŽũĂ͕ēŝƐĂĚŽŬĄǎĞŵĞĚŽŚŽĚŶƷƛ͕ĂŬƐĂ
ũĞĚĞŶƉĂƌƚŶĞƌďƵĚĞŶĞƵƐƚĄůĞǀǇŚƌĄǎĂƛ͘

Miroslav Beblavý

Vtipy
týždňa

33-0002

<ĂǎĚǉŵĄƉůŶĠƉƌĄǀŽƌŽďŝƛƚĂŬƷŬĂŵƉĂŸ͕
ĂŬƷĐŚĐĞ͘ůĞĂŬƐĂǀǇŚƌĄǎĂƉƌĞĚēĂƐŶǉŵŝ
ǀŽűďĂŵŝ͕ŚĂǌĂƌĚƵũĞƐďƵĚƷĐŶŽƐƛŽƵ
^ůŽǀĞŶƐŬĂ͘sďŽũŝƉƌŽƟ^ŵĞƌƵŽĚǀŝĞĚŽů
/ŐŽƌDĂƚŽǀŝēǀĞűĂƉƌĄĐĞĂũĂƚŽƌĞƓƉĞŬƚƵũĞŵ͘:ĞǀƓĂŬŶĞƉŽĐŚŽƉŝƚĞűŶĠ͕ǎĞƐĂ
ƚĞƌĂǌ ĐŚĐĞ ƐƉƌĄǀĂƛ ŶĞǌŽĚƉŽǀĞĚŶĞ͘
ŽŚƌŽǌŽǀĂƛƐĐŚŽƉŶŽƐƛŽƉŽǌşĐŝĞǀǇŵĞŶŝƛ
^ŵĞƌĂǌĂďƌĄŶŝƛŶĄƐƚƵƉƵĨĂƓŝƐƚŽǀŬŵŽĐŝ͘
  &ŝĐŽƚŽƵǎǀǇƵǎŝůĂƉǉƚĂƐĂŝĐŚ͕ēŝ
ĐŚĐƷŬƌĂũŝŶƵŽĚŽǀǌĚĂƛďůĄǌŶŽŵ͘>ĞďŽ
ŬĂǎĚĠŵƵũĞũĂƐŶĠ͕ǎĞƓƚĄƚƐĂŶĞĚĄƐƉƌĂǀŽǀĂƛŶĂǌĄŬůĂĚĞŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀǉĐŚĂŶŬŝĞƚ͘
:ĞŶĞǌŽĚƉŽǀĞĚŶĠƐƚƌĞƐŽǀĂƛűƵĚşƉƌĞĚēĂƐŶǉŵŝǀŽűďĂŵŝ͘

» red

Toto je napísané v skaličtine kerá
nepoužíva ypsilon. Chibi tam nehledaj, nejsú tam.

Nevydierajte
predčasnými voľbami
Keby sme pred rokom s Mišom
dƌƵďĂŶŽŵƉŽĚŵŝĞŸŽǀĂůŝǀǌŶŝŬŬŽĂůşĐŝĞ
W^ͬ^WK>hŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀǉŵŝĂŶŬĞƚĂŵŝ͕
ŶŝŬĚǇďǇŶĞǀǌŶŝŬůĂĂŶĞǀǇŚƌĂůŝďǇƐŵĞ
ĞƵƌſƉƐŬĞǀŽűďǇ͘<ĞďǇZŽďĞƌƚDŝƐƚƌşŬ
ƐǀŽũƵƉŽĚƉŽƌƵǀƉƌĞǌŝĚĞŶƚƐŬǉĐŚǀŽűďĄĐŚ
ƉŽĚŵŝĞŶŝůŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀŽƵĂŶŬĞƚŽƵ͕ĚŶĞƐ
ďǇƵǌĂŶĂĂƉƵƚŽǀĄŶĞŵƵƐĞůĂďǇƛŶĂƓŽƵ
ƉƌĞǌŝĚĞŶƚŬŽƵ͘

Pondelok 17.02.
Piatok 14.02.
Labková patrola: pripravení pomáhať
Attila 15:20, Chlap na striedačku
15:40, 18:00, Príliš osobná známosť a zachraňovať! 13:30, Super maznáčiko17:50, Sviňa 16:00, 18:20, 20:40, 1917 2D via 13:40, Attila 15:20, Chlap na striedačČT 20:20, Vtáky noci 20:30
ku 15:40, 18:00, Príliš osobná známosť
17:50, Sviňa 13:50, 16:00, 18:20, 20:40,
Sobota 15.02.
1917 2D ČT 20:20, Vtáky noci 20:30
PREDPREMIÉRA – Ľadová sezóna 3
2D 13:50. Labková patrola: pripravení
Utorok 18.02.
pomáhať a zachraňovať! 13:30, Super
Labková patrola: pripravení pomámaznáčikovia 13:40, Attila 15:20, Chlap hať a zachraňovať! 13:30, Super mazna striedačku 15:40, 18:00, Príliš osob- náčikovia 13:40, Attila 15:20, Chlap na
ná známosť 17:50, Sviňa 16:00, 18:20, striedačku 15:40, 18:00, Príliš osobná
20:40, 1917 2D ČT 20:20, Vtáky noci známosť 17:50, Sviňa 13:50, 16:00, 18:20,
20:40, 1917 2D ČT 20:20, Vtáky noci
20:30
20:30
Nedeľa 16.02.
Streda 19.02.
PREDPREMIÉRA – Ľadová sezóna 3
Labková patrola: pripravení pomá2D 13:50. Labková patrola: pripravení
pomáhať a zachraňovať! 13:30, Super hať a zachraňovať! 13:30, Super mazmaznáčikovia 13:40, Attila 15:20, Chlap náčikovia 13:40, Attila 15:20, Chlap na
na striedačku 15:40, 18:00, Príliš osob- striedačku 15:40, 18:00, Príliš osobná
ná známosť 17:50, Sviňa 16:00, 18:20, známosť 17:50, Sviňa 13:50, 16:00, 18:20,
20:40, 1917 2D ČT 20:20, Vtáky noci 20:40, 1917 2D ČT 20:20, Vtáky noci
20:30
20:30

Ale oni asi nemajú ti peníze,keré
je treba dat k temu, abi sa k tím fondom dostali. A tak im to nemožeme
vičítat.
Fúká tak, že ked ideš, tak v korunách stromú je čut - meluzínu.A
meluzína, si pamatuju je takové to
skučání,keré nevještí nic dobré a
najlepší je sa skovat. Ve Skalici na
šťestí je sa gde skovat. Napríklad
ve vinohradníckej búde. A ked si
tam zatopíš, može ti bit meluzína
ukradnutá.To je rešení a ani nemusíš ít do teplích krajú.
Ale možná nám za tú meluzínu
ve Skalici može ten Sorros. To sa ale
neví potvrdit lebo on má svoje starosti a o nás skaličanoch moc neví.
Možná je to tak dobre. Nevím.
Já ináč proti temu Sorrosovi nic
nemám lebo oni tam v tej americe
majú téš meluzíni a ti sa nazívajú
hurikan a to je ešte vjetší sila. Tam
je všecko vjetší.
Takže buďme rádi že máme to
co máme a poraťme si sami.

Objednávateľ: SPOLU – občianska demokracia, Tallerova 10, 81102 BA, IČO: 51313901, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Uš tri dni fúká.. Ve Skalici sme na
to zviklí a nekedy to vadí víc a nekedi méň. Fčil fúká tak že ket ideš
proti vjetru, tak v tích závanoch
urobíš dopredu jeden a do zadu dva
kroki a to je spátečnícké.
Smjer vjetru je jasný-fúká od
Mokrého Hája a nekedi ze všeckých
stran,ale najvíc od mokroša.
Co sme im spravili mokrohájanom šak pokad vím tak na regionálnej úrovni spolupracujeme a
poznam mnoho dobrích mokrohajanú.Ale oni za to asi nemožú.
Je to nečím inším, nigdo s tím
nic nerobí a asi sa musíme enom
prispúsobit.
Pred deseti rokma sme tu vibudovali ti vjetrolami. Ti sú ale ešte
mladé a tak nám nepomožú. Či
nám ale pomožú za tricet rokú to
nigdo neví.
Za tricet rokú ked už budú tak
mohutné že bi pomáhat mjeli,sa
možno obráťá vjetri a budú fúkat z
opačnej strany takže vjetrolami nebudú nic platné.
V takém prípade ale možná pomožú právje tím mokrohájanom a
né skaličanom. Nevadí aspoň neco.
Šak sme ich vibudovali z europskích penez a tak nás to nemusí
tak hňevat - milion hore-dole.
A ked to tak bude,tak bi mohli aj
mokrohájané vibudovat vjetrolami,
keré bi zas slúžili Skaličanom.

Najčítanejšie regionálne noviny

» V obchode sa cítim ako
akcionár. Kupujem samé
akcie.

» redakcia

POLITICKÁ INZERCIA, ZDRAVIE, BÝVANIE

» „Najväčší poisťovací
podvod v dejinách ľudstva
- ako náhradu za fyzické
nedostatky dala príroda
človeku rozum.“
Gabriel Laub, český esejista a publicista 1928 – 1998.
» „Ľudia dospievajú k
názoru, že hovoriť dnes
o láske znamená len stať
sa účastníkom všeobecného podvodu; tvrdia, že
v dnešnom svete môže
milovať len mučeník alebo
šialenec, a že teda hovoriť
o láske nie je nič iné než
kázanie. Hovoria: Chcel
by som byť dobrým kresťanom - ale keby som to
myslel vážne, musel by
som zomrieť od hladu.“
Erich Fromm. nemecký sociálny psychológ a psychoanalytik 1900 – 1980.
» „Podvod je nečestný,
omyl nikdy.“
Georg Christoph Lichtenberg, nemecký vedec, satirik 1742 – 1799.

30EU0R

OD

OD

2100

34EU5R

1200

21EU0R

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

3x

BONUS

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

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ
CENY
V REGIÓNE

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

AKCIA

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

0918 500 492

2400

1600
OD

1500

Diaľnica do Košíc by mohla stáť
v roku 2026

OD

900

20EU2R

AKCIA

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

OKNÁ ZA

1/3

PRE VE¼KÝ
ZÁUJEM AKCIA
POKRAÈUJE
DO KONCA
FEBRUÁRA

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

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

Výročia a udalosti
sa v Prahe začali majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji na ktorých
česko-slovenskí reprezentanti po prvýkrát získali zlatú medailu.

15. februára 1947

Richard Sulík
predseda SaS

OČNÁ OPTIKA

Alternatíva existuje

Nedovolím, aby peniaze
do športu išli iba vyvoleným
Z národného futbalového štadióna sa s pomocou ministerstva školstva riadeného nominantmi
SNS a pomocou vlády stáva Kmotríkov štadión.
Táto športová mega investícia, akú Slovensko nepamätá, nabrala škandalózny vývoj. Zhotoviteľ
dostal na výstavbu od štátu desiatky miliónov eur
a pôvodná zmluva sa dodatkom, ktorý podpísal
bývalý minister Plavčan zmenila z textu „ak štát
bude chcieť, investor štadióna musí štadión predať” na text „štát štadión musí odkúpiť, ak ho o
to investor štadióna požiada”. A to sa práve teraz
so súhlasom vlády SR deje. Aktuálnym uznesením
vlády navrhlo totiž ministerstvo školstva pod vedením ministerky Martiny Lubyovej a štátneho tajomníka pre šport Jozefa Gönciho zvýšiť pôvodnú
dohodnutú sumu 75 200 000 eur o ďalších 23 247
000 miliónov eur, teda na celkovo 98 447 000 eur.

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

» „Vyzeral, že nevie ani do
troch napočítať, a napriek
tomu mal na svedomí podvody za niekoľko miliónov.“
Lech Przeczek, český básnik a spisovateľ 1961.
» „Život je neprestajný podvod, vo veľkom i v malom.“
Jonathan Swift, anglo-írsky satirik, esejista, básnik,
atď. 1667 – 1745.

» redakcia

VÝPREDAJ
OKULIAROVÉ RÁMY
20 – 50% ZĽAVA

Šanca zastaviť tento mega biznis pána Kmotríka, ktorý mimochodom vyšachoval z užívania Národného futbalového štadióna Slovenský futbalový zväz, je ešte v Bruseli. Európska
komisia musí celý tento humbuk
totiž schváliť&. V SaS sa snažíme prostredníctvom našich
poslancov v europarlamente
tejto pofidérnej transakcii zabrániť, čomu sa aktívne snažím
napomôcť.

Radovan Sloboda
www.oftalens.sk
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» „Keď sa vládnuca vrstva
drží pri moci podvodom,
prejavuje tým humánnosť
a dobrú vôľu - mohla by
predsa použiť násilie.“
Gabriel Laub, český esejista a publicista 1928 – 1998.

Najčastejšou otázkou, ktorú dostávam na svojich
cestách po Slovensku, je otázka regionálnych rozdielov. Prečo sa „tam“ v Bratislave máte tak dobre a my tu
na východe máme nízke platy?
Nuž, odpoveď nie je taká jednoduchá. Som totiž
presvedčený, že pri dobrom riadení krajiny žiadne
regionálne rozdiely vyrovnávať netreba.
Na našom programe pracovali stovky ľudí, šperkovali sme ho do dokonalosti s najlepšími odborníkmi
zo snáď všetkých oblastí života a konzultovali s ľuďmi
priamo z praxe.
Hlavným bodom na vyrovnanie regionálnych rozdielov je konečne prestať rozprávať o diaľnici do Košíc a
namiesto toho ju postaviť. Vyrátali sme, že ak by sme o
tom mohli rozhodnúť my, po diaľnici by sa jazdilo približne v roku 2026. Infraštruktúra je základ a vlády ju
doteraz trestuhodne zanedbávali. Rovnako si neviem
predstaviť dôvod, pre ktorý automobilka Jaguar išla do
Nitry, keď východ ju potrebuje ako soľ. Nie som zástanca stimulov, ale sme v situácii, keď by si ich práve ľudia
v tejto časti Slovenska zaslúžili, aby mali poriadne zamestnanie a aby sa zdvihla životná úroveň. Hnevá ma,
že pred voľbami im kandidáti z východu – Paška, Raši,
Žiga.... nasľubovali hory, doly a po voľbách sa na nich
vykašľali. Nečudujem sa, že teraz hádžu všetkých politikov do jedného vreca.
29.2. budú mať Slováci veľmi dôležitú úlohu – rozhodnúť, kadiaľ sa naša krajina uberie.
Tam, za plentou, na vás nedosiahne
žiadna politická reklama, žiaden
planý sľub. To bude chvíľa, keď bude
môcť vyhrať zdravý rozum a riešenia.

11

krajský predseda SaS
v Banskej Bystrici,
kandidát č. 19

03-0171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

» „Podvod poznáme najlepšie podľa toho, že vyzerá prehnane pravdivo.“
Karl Kraus, český dramatik
a publicista 1874 – 1936.

-61%

Zdravý rozum
je najlepší recept

16-0002

» „Kto sa raz preslávil hanebným podvodom, stratil
dôveru, aj keby hovoril
pravdu.“
Ezop, staroveký grécky
rozprávač -620 - -564 pred
n. l..

11

1600

AKCIA

Citáty
týždňa

1600

SENICKO

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Najčítanejšie regionálne noviny

33-0022
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GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica

CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozície:

SKLADNÍKOV - VODIČOV VZV

• obsluha polygrafického stroja
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

GRAFOBAL, a.s., personálne oddelenie, Mazúrova 2, 909 01 Skalica
10-0050

(aj manuálna práca)
Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno
Termín nástupu: ihneď
Podmienky: nástupný plat 760 € brutto + 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

41-0044

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

Chránená dielňa DvS Prevádzka:
Skalica, Čulenova 1(za Lidlom, bývalá OZETA)
hľadá na plný úväzok pre jednozmennú prevádzku
spolupracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou (invalidných
dôchodcov) na manuálne jednoduché práce ako balenie, skladanie,
kontrola a kompletovanie rôznych výrobkov.
Záujemcovia o prácu sa môžu hlásiť v pracovné dni do 14.30 h
na t.č. 0948/508 702, email: dvs.skalica@gmail.com

94-0020

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
• Ručný pracovník – ruč. čistenie – 680 € mesačne brutto + príplatky
• VODIČ "B" "T" - 980 € mesačne brutto + príplatky
• VODIČ "C" - od 1.300 € mesačne brutto + príplatky
Zimná údržba ciest a komunikácií v BA
Základná zložka mzdy
Miesto výkonu práce BRATISLAVA
+ príplatky a ODMENY
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

13

personalne@grafobal.sk

034 6967330, 0914 222 739

41-0016

SENICKO

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

HĽADÁME ZVÁRAČA TIG / MIG
(nerez, hliník)

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Mzda od 1000 € brutto + odmeny

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Malacky

0907 985 603, info@alfimex.sk

10-0051

0905 915 033

36-0002

75-11

v Senici

Skalický závod
Protherm Production
raStie
Sme veľký európsky výrobca kotlov v Skalici.
koho hľadáme a čo ponúkame?
• operátorov na montáž kotlov a skladníkov
• min. SŠ vzdelanie, skúsenosti z výroby
• 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 €

63-0033

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

SE20-07 strana -
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INTERIÉRY ÁUT Z PRÍRODNEJ A SYNTETICKEJ KOŽE

Aktuálne otvorené pracovné pozície

OPERÁTOR VÝROBY
po zapracovaní
• Stabilné zamestnanie (nie cez agentúru)
• Nástupná brutto mzda 735 € +
dochádzkový bonus 50 €
• Mesačné prémie (produktivita 40 €,
kvalita 75 €)
• Nárast mzdy po zapracovaní sa vo funkcii
• Odmena za odporučenie nového kolegu
500 €
• Vernostné finančné odmeny
• Príspevok 1% na doplnkové
dôchodkové sporenie po skončení
skúšobnej doby
• Stravovanie - 0,45 € / jedlo
• Firemný fyzioterapeut (od 1. 9. 2019)

985 €

• Príplatky nad rámec Zákonníka
práce (poobedná zmena 0,17 € / h)
• Možnosť pracovných ciest do
zahraničia
• Prehodnotenie miezd každý rok
• Možnosť kariérneho rastu
• Lístky na kultúrne podujatia
• Odmeny za zlepšovateľstvo
• Letný a zimný peňažný bonus

praca@eissmann.com alebo Profesia.sk

SE20-07 strana -
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63-0002

Eissmann Automotive Slovensko s.r.o. | Lesná 880/1 | 908 51 Holíč |
Kontaktné osoby:
Ing. Eva Beneková, tel.: +421 907 962 902, Ing. Veronika Nemcova, tel: +421 907 880 799

POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBY

SENICKO

SETL SK

15

0903 848 030 I 0907 919 325
setlsk@centrum.sk

   




VÝKUP

   

     

85_0073

85-0008

tel. 0904 474 597

46-0017

VOJENSKÝCH VECÍ - MILITÁRIÍ

85_0117

TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������
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Volebný
program

PO STRETNUTÍ LÍDROV OPOZIČNÝCH STRÁN

ÚPRIMNE,
ODVÁŽNE
PRE ĽUDÍ
OĽANO spája opozíciu
Už o dva týždne chceme vymeniť vládu mafie a nespravodlivosti. Líder hnutia OĽANO Igor Matovič preto pozval predsedov strán SaS,
Za ľudí, PS/SPOLU, Sme rodina a KDH za jeden stôl, aby sa dohodli na
spoločných riešeniach, ktoré budú ľuďom garantovať. Ponúkame istotu, že zmena, po ktorej všetci túžime, bude zmenou k lepšiemu.
Už po prvých stretnutiach je jasné, že spolupráca medzi opozičnými stranami bude fungovať. Cieľom je ponúknuť ľuďom konkrétne riešenia, ktoré bude demokratická opozícia garantovať ešte pred voľbami. „V roku
1998 sme sa spojili, aby sme porazili Mečiara. Dnes sa spojme, aby sme porazili Fica. Máme 18 dní do volieb, a práve číslo 18 je spojené s dospelosťou.
V tomto momente by sme aj my mali ukázať, že sme dospeli. Nastal čas na
úprimnú spoluprácu,“ povedal Igor Matovič ešte 11. februára po prvých
stretnutiach. Lídrov opozičných strán zároveň vyzval, aby uniesli spoločnú zodpovednosť, pretože výhra nad mafiou a očista Slovenska od jej
vplyvu je len a len v našich rukách. Poďme spolu do toho už 29. februára!

Hlasovali ste
o programovom
vyhlásení vlády?

Už hlasovalo
viac ako
55 000 ľudí!

900
konkrétnych
riešení, ako
vrátiť ukradnutý
štát naspäť do
rúk občanov.

ky, máme perfektných ľudí,
a máme výborný plán. Cítime
od ľudí veľkú dôveru, ktorá až
Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezáhraničí s eufóriou, že konečne
vislé osobnosti (OĽANO) predstabuchneme po stole a urobíme
vilo svoj volebný program.
zo Slovenska miesto, kde bu„Najlepší volebný program deme radi žiť,“ dodal.
politickej strany sú skutky,“
Chceme však vytvoriť priestor
uviedol predseda hnutia OĽAaj pre ľudí, aby boli súčasťou
NO Igor Matovič. „Desať rotvorby budúceho programokov odvážne bojujeme proti
vého vyhlásenia vlády. Práve
korupcii. V tomto volebnom
preto sme predstavili 11 priorít
období sme predložili 268 náz nášho programu, o ktorých už
vrhov zákonov, čo je viac ako
na stránke rozhodni.to , ľudia
dokopy predložil Smer, Mosthlasujú,“ pokračoval Igor MatoHíd, SNS a Kotlebovci. Opäť
vič, podľa ktorého predstavených
boli poslanci za OĽANO vy11 otázok vyjadruje „túžbu ľudí
hodnotení ako najaktívnejší,“
konečne si upratať Slovensko
pokračoval.
a urobiť niečo, čo už na SlovenProgram hnutia OĽANO má 208 sku dávno malo platiť.“
strán a viac než 900 konkrétPrioritami hnutia OĽANO sú
nych riešení. „Názov programu
čestná a spravodlivá krajina,
je v súlade s tým, ako politiku
štát, ktorý slúži a chráni, ako aj
robíme – úprimne, odvážne,
výkonná ekonomika. Celý vopre ľudí. Zároveň je to naša vílebný program hnutia OĽANO
zia, ako by malo Slovensko vynájdete na webovej stránke htzerať deň po Ficovi,“ vysvetlil
tps://www.obycajniludia.sk/
Matovič „Sme poctivo pripraprogram-2020/.
vení, máme za sebou skutPREDSTAVENIE PROGRAMU V NÁRODNEJ RADE SR

Hlasovanie je anonymné, udaním e-mailu a telefónneho čísla vylučujeme podvodníkov, ktorí by chceli ovplyvniť hlasovanie .
Politické preferencie môžete ale nemusíte uviesť - je to dobrovoľný údaj
a nie je podmienkou hlasovania.
Ochrana a spracovanie uvedených údajov je plne v súlade so Zákonom
o ochrane osobných údajov aj nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
Európskej únie.

hlasujte aj vy na www.rozhodni.to
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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S údajmi je narábané v zmysle zákona.

