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 PREDAJ 
MLÁDOK

od 1.3. 2022

NA STRANE č.8
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VÝROBA - PREDAJ
sadeníc vinnej
révy, stolové

i muštové odrody

Info: 0911 244 796 

0903 988 011 

SKALICA
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27. novembra 1095    
pápež Urban II. vyhlásil prvú križiacku vý-
pravu.

Výročia a udalosti
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INZERCIA

 

SENICKO-SKALICKO

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

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

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

skalicko@regionpress.sk

Redakcia: Potočná 16 
SKALICA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (34.570 domácností)

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

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

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

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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MURÁRSKE 
PRÁCE

0905 242 263
vladimirplesa63@gmail.com

obklady, dlažby, 
rekonštrukcie 
domov a bytov
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STK + EK
NOVÁ

PRIEMYSELNÁ 278, SENICA
0911 791 471, 034/651 39 64

www.stksenica.sk

Profesionálne  a  kvalitné služby

Navštívte našu novú 

STK Senica s vašim vozidlom

NEODKLADAJTE SI

povinnú kontrolu a vyhnite sa 

POKUTÁM A NÁVALU !!!

rýchle 
termíny!

Speciálna €
covidová cena 68

0902 666 655 
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

Tel.: 0907 211 797
www.hydroizolacie-senica.sk

29. novembra 1877    
Thomas Alva Edison prvý raz predstavil 
svoj fonograf na verejnosti

Výročia a udalosti
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predplatne@mafraslovakia.sk             www.eurotelevizia.doschranky.sk             +421 917 238 238

Eurotelevízia
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Občianska
riadková
inzercia

»Predám Hyundai Ac-
cent 1,3 garážované, 
r.v. 2006, najazdené 
230 000 km, STK a EK 
do júna 2022, letné + 
zimné gumy, cena 1750 
€.Tel. 0903847172

»ČZ-JAWA Odkúpim 
M o t o c y ke l / D i e ly - S E -
RIÓZNA DOHODA.Tel. 
0908205521 
»Kúpim starý PIONIER 
JAWA 05,JAWA 20,JA-
WA 21,MUSTANG,MOPED 
STADION,JAWA 90 SIM-
SON ENDURO ELECTRO-
NIC aj pokazené, platím 
ihneď, ponúknite.Tel. 
0915215406

»Dám do prenájmu 
izbu v RD v Skalici .Tel. 
0915437517

»Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682 
»Predám staré tehly.Tel. 
0904689185

»Ponúkam pripúšťanie 
kôz. Tel. 0907 276 042 
»Predám jatočné mor-
ky, Kopčany. Tel. 0903 
572 514 
»Predám mladých 
5-mesačných kohútov 
na chov.Tel. 0903159259 
»Predám kozu, cena do-
hodou. Tel. 0907276042 
»Predám šteniatka wei-
marského stavača , voľ-
né fenky aj psík. Budú 
očkované, odčervené a s 
čipom. Odber 10.12.2021. 
Pre viac info prosím vo-
lať. Tel. 0949219960 

01 AUTO-MOTO / predaj        

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    
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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

Okná plné nápadov

CIA PLAST s.r.o. • 0910 168 661 • holic@incon.eu

K PARKETT, KÁTOVSKÁ 25, HOLÍČ
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Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

ul. pplk. Pľjušťa 1, Skalica, (autobus. stanica)
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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

4
1

-2
7

4
1
-0
0
1
4

VÝROBA A PREDAJ

0918 645 802
0907 784 324

NOVINKA:
BRIKETY
z tvrdého dreva

 PALIVOVÉHO
DREVA

0908 979 377

InZerCIA
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0905631871

3D geometria HUNTER
Servis klimatizácie

Skúšobná linka bŕzd a tlmičov 
Autoklampiarske a lakovnícke práce

AUTOSERVIS 
OSOBNÝ/NÁKLADNÝ

PNEUSERVIS 
MANTAP

Sobotište 719

Výkopové zemné práce strojmi JCB 1CX, 3CX, 
pásový otočný báger, ku každému bágru hydraulické kladivo, 

všetky veľkosti lyžíc,mixovacia lopata na miešanie betónu
Autodoprava- nákladné vozidlá s hydr.rukou

Prenájom - pristavenie kontajnerov
Odvoz sute, dovoz zeminy, kameniva

Prenájom stavebnej mechanizácie - náradia
Prenájom lešenia a stojok

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 
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∙ SPRACOVANIE OVOCIA - PORADENSTVO

∙ SPRACOVANIE KVASU NA DOMÁCU PÁLENKU

∙ Ponuka prípravkov do ovocných kvasov: kvasinky, enzýmy, živné soli 

PÁLENICA U TATKA V HOLÍČI

KOMPLEXNÉ SLUŽBY PRÍPRAVY
OVOCNÝCH DESTILÁTOV

Objednávky môžete realizovať prostredníctvom rezervačného formulára
na www.palenicautatka.sk, alebo emailom: info@palenicautatka.sk

Pre viac info nás kontaktujte na tel.: 0903 458 052, 0903 226 790
Objednávajte aj na našom novom eshope: www.tatova.sk

V PREDAJI PONUKA AJ VLASTNÝCH OVOCNÝCH DESTILÁTOV:
SLIVOVICA, MARHUĽOVICA, HRUŠKOVICA, JABLKOVICA, MANDARINKOVICA

PONÚKA

TÚŽITE PO VLASTNEJ DOMÁCEJ PÁLENKE?

Byť empatickým znamená, že máme 
vrodenú schopnosť sa vcítiť do 
druhých a vnímať ostatných ľudí. 
Byť empatickým je oveľa viac, než 
byť len veľmi citlivým. Empatia je 
schopnosť porozumieť citom a vní-
mať pocity druhého  človeka. Pra-
mení zo sebauvedomenia. 

Čím otvorenejší ste  k vlastným 
emóciám, tým dokážete lepšie rozozná-
vať a rozumieť city iných ľudí. Nemenej 
dôležitým predpokladom je schopnosť 
a vôľa počúvať. Vcítenie, vciťovanie sa, 
alebo empatia, je prenášanie sa do sve-
ta predstáv druhého, do jeho emócií, 
spôsobu myslenia a postojov. Vcítenie 
je zložitý emocionálny proces či schop-
nosť premietnuť svoje vlastné „ja“ do 
psychického obrazu inej osoby tak, že 
nastane súznenie a následné porozu-
menie postupujúce od emotívnej k ra-
cionálnej rovine. Vciťovanie sa je pod-
mienkou možnosti chápania druhého.
Lenže, sú tu aj takí, o ktorých by sme 
v podstate mohli pokojne hovoriť ako o 
ľuďoch bezcitných. Tí, ktorým empatia 
chýba. Človek s nižšou empatiou ne-
hľadí na následky svojich rozhodnutí 
či činov. Nie vždy bude pozerať na mož-
né názory a pocity človeka, ktorému 

uštedrí hodnotenie, prípadne ranu pod 
pás.  

Empatický človek ani nemusí ve-
dieť, čo to empatia je. Ak sa však rozvoju 
empatie dostatočne nevenujeme, začí-
name sa prejavovať čoraz ľahostajnej-
šie. Za posledných 20 rokov sa empatia 
výrazne znížila. Vytláča ju oveľa mód-
nejšia nevšímavosť, surovosť, ignoran-
cia a arogancia. Na všetkých stupňoch 
riadenia a vo všetkých vrstvách spoloč-
nosti. Lebo je to módne, lebo hlupáci si 
zamenili empatiu za slabošstvo. Lebo 
hlupáci nikdy nemali k vciťovaniu 
sa do situácie iných nejaký pozitívny 
vzťah. Lebo hlupáci sú presvedčení, že 
na svete sú iba oni, potom oni, potom 
dlho nikto a napokon zas iba oni. Mód-
nosť sa neuveriteľne rýchlo šíri. Tak, 
ako módne tepláky, tak aj bezcitnosť. 
A nemyslime si, že bezcitnosť je iba su-
rovosť. Je to aj bezohľadnosť. 
Tupá bezohľadná potreba 
presadzovať svoje ja. Iba 
to svoje.

A to je viac ako iba 
smutný jav. Pokojný 
vstup do emaptic-
kého adventu, milí 
čitatelia!

Pozor, prichádzame o empatiu!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

28. novembra 1989   
Nežná revolúcia: Československá vláda a Občianske fórum sa dohod-
li na zrušení článku ústavy o vedúcej úlohe komunistickej strany

Výročia a udalosti
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»Predám cca 25 kg / ba-
líky sena. Tel. 0908 095 
649 
»Predám ošípanú 190 kg. 
Tel. 0903518420

»Vykupujem gramofóno-
vé LP platne (vinyl).Tel. 
0918315093

»Predám mechanický 
preš na hrozno - mláto 
400 l, cena 150 €, výborný 
stav.Tel. 0948506711 
»Predám skrinku pod 
umývadlo bielej far-
by v 60 cm, š 50 cm, h 
33 cm. Cena 10 € .Tel. 
0908630607 
»Predám skrinky bielej 
farby: v 85cm, š 50cm, h 
23 cm, cena 10 €,  v 85cm, 
š 30cm, h 23 cm, cena 10 
€.Tel. 0908630607

»Kúpim po starenke z 
húre staré modrotlačové 
barvenícke sukne a vlňá-
ky, cena za kus 10  €.Tel. 
0904582551 »Kto  daruje 
pár drobností pre deti na 
Mikuláša a Vianoce, ďa-
kujem.Tel. 0948710036

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

Príklad:
RP SE 13 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, SE zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Občianska
riadková
inzercia

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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OSOBNÝ BANKROT- AKO NA TO
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• kompletné rekonštrukcie
   domov a bytov
• sadrokartonárske práce
• zatepľovacie práce
• ploty, zámková dlažba
• obklady, dlažby, sanita
• jadrové vŕtanie
• výstavba RD 

Murárske práce

0904 259 971
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Miesto predaja:
Sobotište - areál družsta Samuela Jurkoviča 

od PONDELKA do PIATKU 
v čase od 8:00 do 16:00 hod.



zemiaky : 0,40 € / kg 
cibuľa : 0,40 € / kg  

Zeleninu si môžete
objednať aj telefonicky na:
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KONTAKT: 0903 607 781

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ

41
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žalúzie · siete · rolety · roletky
 roletky deň a noc · okná · dvere  

zasklenie balkónov · zimné záhrady

POBOČKA  ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

Krátke dodacie termíny, široký sortiment kvalitných výrobkov. 
Moderné vonkajšie žalúzie na staršie domy - manuál, vypínač,

 alebo diaľkové ovládanie - všetko je s nami možné !

na látkové roletky, 
interiér. žalúzie a siete   AKCIA-   20% zľava 

Medzinárodný deň 
študentstva na 
Via Humana Skalica
17. novembra sme doma. Máme 

voľno. Máme sviatok. Ale vieme 
aký? Túto anketovú otázku sme 
položili pred časom viacerým  štu-

dentom. Nie všetci vedeli aj správ-

ne odpovedať. Aký bol skutočný 
dôvod, prečo bol 17. november 
vyhlásený za Medzinárodný deň 
študentstva? 
A tak sme sa rozhodli v  menších 
skupinkách, v rámci triednických 
hodín 16. novembra, pripome-

núť si tieto historické udalosti. 
Študenti 2. ročníka Lívia a Filip  si  
pripravili prezentáciu o novem-

brových  udalostiach 1939, ktoré 
predchádzali tomu, aby 17. no-

vember bol v roku 1941 vyhlásený 
za Medzinárodný deň študent-

stva. Keďže si v tento deň pripo-

míname aj Deň boja za slobodu 
a demokraciu, premietli sme si 
dokument o Nežnej revolúcii. 
Program bol spestrený hudobným 
doprovodom Janka Černeka z III.C 
a sprievodným slovom Christiána 
Chňupku z II.B. Svoje vedomosti 
si študenti po programe mohli 
overiť v online kvíze, ktorý bol 
spustený na edupage.
A aby sme nezabudli na našich 
najmladších humanuskárov – pr-
vákov,  tretiaci si pre nich pripravi-
li imatrikulačné listy.
A čo dodať na záver? Aby tých 
„online“ dní v škole ubúdalo a my 
sme sa mohli čo najskôr opäť tešiť 
zo školských akcií, imatrikulácií, 
stužkových slávností, exkurzií, 
výletov. Skrátka, zo skutočného 
študentského života. 
Všetko najlepšie!

Adriana Ilčíková
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info@rekuperacky.sk

+421 944 561 949

www.rekuperacky.sk

Vetranie s rekuperáciou Comair

Prečo rekuperačné
vetranie?
• úspora energie
• život bez plesní v interiéri 
• vhodné pre alergikov
• komfortný spôsob bývania
• výrazne nižšia prašnosť
   v domácnosti
• spoľahlivá a bezúdržbová
   prevádzka

SHOWROOM
Dohodnite si termín na 0944 561 949

Sasinkova 24
SKALICA 
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

399 € 449 €

599 €
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA  NOVEMBER 2021

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

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

1-hrob od 1390 € • 2-hrob od 1690 €

0910 902 635•0905 323 022AK
CI

A 
na

 fa
re

bn
é 

zá
kr

yt
y

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2590 € • 1-hrob od 1790 €

DÔVERYHODNÁ 
FIRMA 2021
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

DOMOV A BYTOV

MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE

0910 589 637
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ

Advent alebo adventné obdobie je 
prvá časť liturgického roka rímsko-
katolíckej cirkvi vymedzená štyrmi 
nedeľami pred sviatkom narodenia 
Ježiša Krista a obdobie duchovnej 
prípravy na Vianoce. 

Adventné obdobie má kajajúci cha-
rakter, ale nechápe sa ako čas poká-
nia v tom zmysle, ako je to vo Veľkom 
pôste. Obdobie prípravy na slávenie 
Narodenia Pána sa dostalo v štvrtom. 
storočí z kresťanského Východu do Ga-
lie a Španielska. Odtiaľ pochádza zvyk 
spájať advent s očakávaním Krista na 
konci časov. V Galii sa od 5. storočia ad-
vent začínal už na sv. Martina a v Špa-
nielsku 24. novembra. V rímskej litur-
gii trvalo obdobie adventu dva týždne 
a malo charakter očakávania či prípra-
vy na vtelenie Božieho Syna.

Vianočná doba sa od 4. storočia 
pohybovala medzi 11. novembrom a 6. 
januárom, na ktorý pôvodne pripadala 
oslava narodenia Ježiša Krista (dnes 
slávnosť Zjavenia Pána čiže Epifaneia). 
Týchto osem týždňov predstavovalo 
spolu 40 dní.

V ľudovej kultúre Slovenska má ad-
vent magický charakter začiatku, kedy 
môžu pozitívne či negatívne ovplyvniť 
budúcnosť nadprirodzené sily (stridžie 
dni). S tým súvisia rôzne ľudové obyča-
je a povery, ako veštenie, vinšovanie, 

zatváranie dvier pri rannom zvonení a 
podobne. Nakoľko advent sa vyznaču-
je dvojakým očakávaním (narodenie 
a druhý príchod), je rozdelený na dve 
časti, kde hranicu tvorí 17. december. 
Prvá časť dáva dôraz na očakávanie 
druhého príchodu Krista a druhá časť 
je prípravou veriacich na stretnutie s 
Kristom pri jasliach. Toto delenie je veľ-
mi dobre vidieť v liturgických textoch a 
modlitbách.

Obsah adventnej doby výstižne 
vyjadrujú staré adventné piesne – rorá-
ty – zostavené podľa biblických textov, 
prevažne prorockých. Roráty sa začína-
li pred svitaním a pripomínali, že pred 
narodením Krista ľudstvo „kráčalo v 
tmách“ (Iz 9,2). Názov roráty pochá-
dza z najznámejšej latinskej adventnej 
piesne pochádzajúcej zo 16. storočia z 
Francúzska: „Rorate coeli de super ...“ 
(„Rosu dajte nebesia zhora ...“).

Je tu Advent, 
čas na vstúpenie do seba

» red
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NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP

30. novembra 1939    
Zimná vojna: sovietske vojská vstúpili do 
Fínska a postúpili k Mannerheimovej línii

Výročia a udalosti

InZerÁT,KTorÝ
PreDÁvA
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+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

BLACK

FRIDAY

veľké
znižovanie  cien

od 20. do 30. novembra

CBDexpert

5% CBD olej

10% CBD olej 20% CBD olej

6% CBD olej 3% CBD olej

www.cbdexpert.sk 

24
,00
EUR

36,00
EUR

25,00
EUR 21,00

EUR

50,00
EUR

31,50 €

45,90 €

34,80 € 28,80 €

63,00 €
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Autoimunitné poruchy a CBD
Autoimunitné poruchy patria medzi 

problémy, ktoré postihujú čoraz väčšiu časť 
populácie. Celkovo postihujú 5 až 7 percent 
ľudstva, v rozvinutých krajinách však býva 
tento podiel vyšší. Momentálne je popísa-
ných už viac ako 100 diagnóz, ktoré sa radia 
do skupiny autoimunitných ochorení.

Spoločným znakom autoimunitných 
chorôb je, že sa náš vlastný imunitný systém 
omylom zameriava na naše zdravé tkanivá 
a náš organizmus dostáva signály, aby proti 
nim bojoval. Môže sa to diať v takmer v kaž-
dej časti tela – týmito poruchami môže byť 
postihnuté naše srdce, mozog, nervy, svaly, 
pokožka, oči, kĺby, pľúca, obličky, žľazy, trá-
viaci trakt a cievy. Medzi najčastejšie autoi-
munitné poruchy patria:

•  Celiakia
•  Crohnova choroba
•  Lupus
•  Psoriáza
•  Cukrovka 1. typu
•  Skleróza multiplex
•  Addisonova choroba
•  Grevesova choroba
•  Reumatoidná artritída

Sprievodným znakom autoimunitnej poru-
chy je vznik zápalu, častokrát na viacerých 
miestach zároveň. Presná príčina autoimu-
nitných porúch nie je známa a zrejme ide o 
kombináciu genetických a vonkajších fakto-
rov. To ovplyvňuje aj možnosti liečby. Pri väč-
šine nie je možné úplne vyliečenie.

Každé autoimunitné ochorenie je vážnou 
poruchou, ktorú treba riešiť s lekármi. Viacerí 
pacienti potýkajúci sa s problémami spôso-
benými autoimunitnými chorobami skúšajú 
popri liečbe hľadať úľavu, ktorá by zmier-
ňovala sprievodné nepríjemnosti. Jednou z 
alternatív takejto úľavy je aj kanabidiol, teda 
CBD.

CBD má pri ľuďoch trpiacich autoimunitný-
mi ochoreniami viac dôvodov, pre ktoré si ho 
vyberajú. Prvým je, že medzi známe účinky 
CBD patrí modulácia imunitných reakcií. CBD 
pôsobí na receptory tzv. endokanabinodného 
systému, ktorý máme všetci v tele. Napríklad 
štúdia vedcov J. Nicholsa a B. Kaplanovej z 
Univerzity v Missisipi konštatuje, že tento 
systém po pôsobení CBD prispieva k regulá-
cii imunitnej odpovede, presnejšie k tlmeniu 
nadmernej produkcie niektorých cytokínov a 
chemokínov.

Ďalšou dôležitou vlastnosťou CBD je jeho 
protizápalový účinok. Práve zápaly sú ty-
pickým a nepríjemným sprievodným javom 
mnohých autoimunitných ochorení. Aj v tom-
to ohľade je CBD u pacientov s imunitným 
ochorením vítanou úľavou. Spolu so zápalmi 
sa CBD podieľa aj na potláčaní bolesti. Vďaka 
tomu, že CBD nemá na rozdiel od niektorých 
liekov nepriaznivé vedľajšie účinky, použí-
vajú ho  v súvislosti s tlmením bolesti najmä 
ľudia, ktorých trápi bolesť dhodobo.

Medzi známe príbehy patrí príbeh Con-
stance Finley. Tá v roku 1996, veku 44 rokov 

ochorela na zriedkavé autoimunitné ocho-
renie ankylozujúca spondylitída, z ktorej sa 
neúspešne liečila až do roku 2008, kedy jej 
predikovali už len pár týždňov života a vy-
soké riziko infarktu. V zúfalstve sa chytala 
čohokoľvek a tak sa dostala k informáciám 
o produktoch z konope. Vzhľadom jej stavu 
musela byť veľmi opatrná a tak sa rozhodla 
sama pestovať konope a robiť čo najdokona-
lejšiu extrakciu účinných látok z nej.

Po tom, čo konečne zaznamenala zlepšenie 
stavu zmenila svoj život a rozhodla sa veno-
vať výskumu možností ako využiť výťažky z 
konope v prospech zdravia. Dnes je šéfkou 
vlastnej firmy podnikajúcej v oblasti výro-
by konopných produktov, držiacej viaceré 
patenty a pomáhajúcej veľkému množstvu 
pacientov ďalšími ochoreniami. Jej podnika-
teľská filozofia vychádza z jej skúsenosti a tak 
sa snaží o čo najdokonalejšie postupy a čo 
najčistejšie produkty.                » red.
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3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

najlepšie
ceny

v regióne

• NOVÝ PROFIL 76 MM
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

AKCIA BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN

Minister školstva na návšteve 
v Strednej zdravotníckej škole v Skalici
V utorok 23.11.2021 navštívil Strednú zdravotnícku školu v Skalici minister škol-
stva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Branislav Gröhling v sprie-
vode generálnej riaditeľky kancelárie ministra Jany Lysákovej a riaditeľa odboru 
komunikácie Tomáša Kostelníka. V škole ho privítala riaditeľka školy Ľudmila 
Bábiková spolu s riaditeľom odboru školstva Trnavského samosprávneho kraja 
Stanislavom Pravdom. Všetci si prezreli školu, navštívili žiakov 3. ročníka na 
vyučovaní odborných predmetov ošetrovateľské techniky a masáže. Krátko sa 
zastavili vo veľkokapacitnom očkovacom centre zriadenom Trnavským samo-
správnym krajom v telocvični školy. Minister sa zaujímal, okrem iného, najmä o 
problémy, ktoré škola musí riešiť v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. 
Súčasťou stretnutia bola krátka diskusia s vedením školy, na ktorej sa zúčastnili aj 
poslankyne NR SR Mária Šofranko a Anna Mierna, ktorá je zároveň primátorkou 
mesta Skalica.                                                                                                   Ľudmila Bábiková
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Všetky zaujímavé ponuky z nášho

regiónu odteraz nájdete

nielen v poštovej, ale aj

v e-mailovej schránke

Newsletter SKALICKO-SENICKO

REALME 8, 

smartfónu s top parametrami.

Prihláste sa na stránke

sutaz.senicko.sk

a hrajte o nový super
výkonný mobil.

NEWSLETTRA

 6,4"
 Android 11

 5 000 mAh
 2× Nano SIM

 128 GB
 64 + 8 + 2 + 2 Mpx

 LTE
 Micro SD

Projekt Búdka U Kutálkov
Myšlienka záchrany starej autobusovej búdky U Kutálkov vznikla už dávnejšie 
– medzi fotografmi Záhorského osvetového strediska, ktorí sem často chodia na 
plenéry alebo individuálne. Ako fotografický objekt pôsobila smutne a ponuro 
v prekrásnom prostredí kopaníc. Stará autobusová „búdka“ neslúži svojmu účelu 
už pekných pár rokov a prirodzene chátra. Čím je schátranejšia, tým viac priťahuje 
ľudí urobiť z nej smetisko, spraviť si z nej terč na strieľanie a podobne. Báli sme sa, 
že o ňu prídeme.

V tomto roku občianske združenie A-foto vypracovalo pilotný projekt a požiadalo 
TTSK o grant na opravu a rekonštrukciu tohto zaujímavého, a dá sa povedať, že 
i historického objektu. Finančné prostriedky trnavská župa schválila a nadšenci 
sa pustili do práce. S láskavým súhlasom starostu obce pána Dušana Horňáka sa 
mohli začať práce na jej zveľadení. Postupne sa búdka U Kutálkov zmenila na vy-
hliadkový a informačný bod v krajine, ktorý má slúžiť ako miesto, kde si cyklisti 
i turisti môžu oddýchnuť, skryť sa pred nepriaznivým počasím, pokochať sa výhľa-
dom na okolité kopce a kopanice, ale sa aj dozvedieť niečo o mieste, kde sa nachá-
dzajú. Okrem informácií o kopaniciach je tu turistická mapa a fotografie kopaníc 
od RNDr. Ľubice Krištofovej. Naším cieľom bolo, aby sa toto obľúbené miesto stalo 
príjemným miestom oddychu pre tých, čo sem chodia s deťmi púšťať šarkanov, 
lietadielka alebo sa sánkovať a užívať si sneh. Dňa 16. 10. 2021 nadšenci fotografi 
odovzdali búdku do užívania – symbolicky zástupcovi primátora RNDr. Svetozá-
rovi Štefečkovi, predstaviteľom KST pánom Ing. Jurajovi Kobovi a Jánovi Oravcovi, 
ale aj miestnym obyvateľom osady U Kutálkov a Černekov. A čo do budúcna? Táto 
búdka by mala byť začiatkom budovania náučného chodníka po kopaniciach – po 
bývalých autobusových zastávkach, z ktorých sa môžu stať mini-infostánky – ga-
lérie, útulne a zdroj informácií o tomto nádhernom kraji Bielych Karpát a ich kopa-
niciach. Ich úlohou bude informovať a viesť k úcte ku krajine, prírode, obyvateľom, 
tradíciám a kopaničiarskemu spôsobu života. Niektoré osady sú ešte ako časové 
schránky, v ktorých sa uchoval pôvodný svet kopaníc – architektúra, stodoly, zá-
hrady, sady s pôvodnými odrodami ovocných stromov, ale najmä duše kopaničia-
rov, vzácnych ľudí, čo dokázali žiť v súlade s prírodou a viedli ťažký, no krásny 
život. Keďže u nás absentuje etnografický/národopisný výskum týchto kopaníc, 
ich život sa transformuje do novej podoby, ktorú prinášajú ľudia, čo sa sem prisťa-
hovali a my prichádzame o cenné informácie z histórie tohto kraja.
Dúfajme, že tento malý projekt bude začiatkom niečoho pekného a užitočného. Po-
tešilo nás, že miestni obyvatelia zareagovali priaznivo na náš projekt – dokonca 
navrhli, že sem nasadia na jar do kvetináča živé kvety. Projekt oslovil aj starostu 
Vrboviec pána Dušana Eliáša, a tak veríme tomu, že pribudnú ďalšie malé body 
v krajine kopaníc, ktoré budú slúžiť ľuďom. Zároveň pozývame všetkých, ktorí 
majú záujem pomôcť a zúčastniť sa ďalšieho zveľaďovania opustených autobuso-
vých čakární, na pokračovanie projektu. Prihlásiť sa môžu na adrese zos@zupa-tt.
sk alebo zavolať na telefónne číslo 0905 297 374.                RNDr. Ľubica Krištofová

www.regionpress.sk
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Firma Bike Mate s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

PRÁCA V SENICI

Náplň práce: 

Ponúkame:

VÝSTUPNÁ KONTROLA
BICYKLOV

na jednozmennú prevádzku

- Kontrola súladu s technologickým postupom

- Úplná fyzická a vizuálna kontrola funkčnosti bicyklov, 

  prípadné donastavenie jednotlivých 

  komponentov – mechanických aj elektrických

- Upozornenie na opakované chyby konkrétnych 

  pracovníkov, prípadné názorné predvedenie 

  bezchybnej montáže

- Základná hrubá mesačná mzda 1.000,-- EUR 

- Po zapracovaní trvalý pracovný pomer

- Možnosť profesného rastu

- Nákup tovaru v spoločnosti DEMA Senica a.s. 

  za zvýhodnené ceny

- Príjemný kolektív

V prípade záujmu zasielajte žiadosti 

s profesným životopisom 

na e-mail: svrckova@dema.sk
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Firma Bike Mate s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

PRÁCA V SENICI

Náplň práce: 

Ponúkame:

VEDÚCI SKLADU 
VO VÝROBE BICYKLOV

na jednozmennú prevádzku

V prípade záujmu zasielajte žiadosti 
s profesným životopisom 

na e-mail: svrckova@dema.sk

- úplné stredoškolské vzdelanie
- prax v oblasti skladového hospodárstva 3 roky

- Základná hrubá mesačná mzda 1.000,-- EUR 
- Po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- Možnosť profesného rastu
- Nákup tovaru v spoločnosti DEMA Senica a.s. 
  za zvýhodnené ceny
- Príjemný kolektív

- Riadenie a udržiavanie skladu v súlade 
  s internými pravidlami spoločnosti. 
- Riadenie, kontrola a koordinácia tímu skladníkov. 
- Zabezpečovanie a kontrola výmeny materiálu 
  a informácií medzi skladom a výrobou. 
- Prijímanie tovaru na sklad, kontrola a označovanie 
  tovaru, vedenie skladovej evidencie, inventúry. 
- Zabezpečenie vykládky a nakládky materiálu. 

Požadujeme:
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Stavebná 

prijme

Práca na území SR. Nástup po dohode. 

tel: 0918/413582  I  mail: info@gsksro.sk

Ponuka vhodná pre: 

TPP - 7 EUR/hod./ úkol

 

TESÁROV
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OPERÁTOR/KA
BALENIA

DOPRAVA ZDARMA smer: Senica,
Skalica, Kúty, Vysoká pri Morave

PRÁCA: na 12 hod. zmeny, víkendy voľné
MZDA: 4,01 €/hod. bru�o (4,14 €/hod.

po 3 mes.) + príplatky + bonusy
+ stravné lístky 3,83 €

nenáročná práca - Malacky 

valachovicova@prorsum.sk
0914 350 301 • www.prorsum.sk

PERNÍKY

www.regionpress.sk
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené
VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121
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0903 435 184
0903 918 949

SBS PROFI V+K

ČLENOV STRÁŽNEJ
SLUŽBY

prijme

volať po - pia: od 8 - 14 hod.

Preukaz odbornej spôsobilosti

Plat: 3,60 eur brutto + príplatky

na objekty v Skalici
(výrobný podnik)
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Firma Bike Mate s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

PRÁCA V SENICI

Náplň práce: 

Ponúkame:

ADMINISTRATÍVNY 
PRACOVNÍK - REFERENT

na jednozmennú prevádzku

V prípade záujmu zasielajte žiadosti 
s profesným životopisom 

na e-mail: svrckova@dema.sk

- Ukončené stredoškolské vzdelanie

- Znalosť práce s PC

- Prax v administratívnych zručnostiach najmenej 1 rok

- Základná hrubá mesačná mzda 850,-- EUR + prémie 

- Po zapracovaní trvalý pracovný pomer

- Možnosť profesného rastu

- Nákup tovaru v spoločnosti DEMA Senica a.s. 

  za zvýhodnené ceny

- Príjemný kolektív

- Evidencia dochádzky

- Evidencia plnenia výkonovej normy

- Evidencia príjmu, výdaju a chýbajúceho materiálu 

- Evidencia vývozu bicyklov

- Evidencia obalového materiálu

Požadujeme:
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AUTOELEKTRIKÁR na montáži kabín

 

Jana Valachovičová, tel.: 0917 862 281, 
jana.valachovicova@fortacogroup.com
alebo osobne na adrese: Staničná 788/11, Holíč

 

Hľadáme pre závod v Holíči, Slovensko:

Fortaco Group 

Fortaco Group je vedúci na značke nezávislý strategický partner 
v oblasti vybavenia ťažkých strojov a námorného priemyslu, ktorý 
ponúka technológie, kabíny strojov, oceľové konštrukcie a montáž 
strojov.

 

P o n ú k a m e  zaujímavú prácu v medzinárodnej fabrike 
a dobré príležitosti pre rozvoj profesionálnych schopností 
v modernom pracovnom prostredí špičkových technológií.

Finančné ohodnotenie:
• mzda brutto 5,22 €/hod., z toho základná mzda je 4,35 €/hod., 
  ku ktorej sa vždy pripočítajú osobné a výkonnostné príplatky
• Prvé zvýšenie mzdy už po 3 mesiacoch !!
• Je možná dohoda vyššej nástupnej mzdy v závislosti 
  od skúseností uchádzača.  

 Zamestnanecké výhody a benefity
• pravidelné zvyšovanie mzdy
• dochádzkový bonus 350 € + 5 dní dovolenky nad rámec zákona
• garancia pracovného pomeru na dobu neurčitú po 6 mesiacoch
• náborový príspevok
• príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
• príplatok za poobednú zmenu 0,30 € / hodina
• stravovanie vo vlastnej jedálni za 0,60 €
• práca len na 2 zmeny
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1. decembra 1835    
Hans Christian Andersen publikoval svoju 
prvú knihu rozprávok

Výročia a udalosti 3. decembra 1973    
Program Pioneer: Pioneer 10 poslal prvé 
snímky Jupitera zblízka

Výročia a udalosti
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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

 PRIDAJTE SA DO TÍMOV 
 V PROTHERM PRODUCTION  
 V SKALICI

Veľký európsky výrobca kotlov hľadá: 

operátorov a operátorky na montáž kotlov

skladníkov a skladníčky s praxou 

nástup je možný ihneď
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GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica
prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozíciu:

Mzda od 650 € do 1200 €  (z toho základná zložka mzdy 623 €)

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 íspevok na dds  odmeny za
zlepšovateľské hnutie  odmeny pri pracovných jubileách

personalne@grafobal.sk              034 6967330, 0914 222 739       

Prosím kontaktujte nás na 

   odmena za nájdenie nového zamestnanca
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• strojmajster (tlačových, výsekových, lepiacich
   a kašírovacích  strojov)

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

Mzda po zapracovaní od 900 € do 1700 € (z toho základná zložka mzdy 650 €)

Požadujeme: stredoškolské technické vzdelanie v odbore polygrafia alebo
strojárstvo 

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

personalne@grafobal.sk              034 6967330, 0914 222 739        

Prosím kontaktujte nás na 
  • odmena za nájdenie nového zamestnanca

41
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

• zarobte si pred Vianocami alebo dvojnásobne 
  cez Vianoce!

• v decembri výrazná zľava z poplatku!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
-0
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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