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Po – pia: 10 – 12 h, 13 – 17 h

Popudinské
Močidľany

Na križovatke
tel.: 0905 295 866

www.nabytokmadea.sk

rohová váľandaTURI CENOVÝ

TRHÁK

€375od
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KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE

0910 589 637
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FRÉZOVANIE,
VLOŽKOVANIE

KOMÍNOV
NEREZOM

0907 556 059
OPRAVY

26. novembra 2003    
posledný let lietadla Concorde.

Výročia a udalosti
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SENICKO-SKALICKO

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

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, Ko-
válov, Kúty, Osuské, Plavecký Peter, Prie-
valy, Rohov, Rovensko, Rybky, Smrdáky, 
Sobotište, Šajdíkove Humence, Šaštín 
- Stráže, Štefanov, Skalica, Brodské, 
Dubovce, Gbely, Holíč, Kátov, Kopčany, 
Lopašov, Mokrý Háj, Popudinské Močid-
ľany, Radošovce, Trnovec, Unín, Vrádište 

skalicko@regionpress.sk

Redakcia: Potočná 16 
SKALICA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (36.420 domácností)

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
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SN  32.540 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
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ABC-OKNÁ
VÝROBA A MONTÁŽ PLASTOVÝCH OKIEN A DVERÍ

HOLÍČ, BERNOLÁKOVÁ 12 (HOTEL SAN)
0948 344 401

okna@abc-okna.sk, holic@abc-okna.sk

www.abc-okna.sk

VŽDY
VÝHODNÉ AKCIE

• PLASTOVÉ OKNÁ A VCHODOVÉ DVERE
• HS PORTÁLY
• GARÁŽOVÉ BRÁNY LOMAX
• PREDOKENNÉ ROLETY
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE
• OKENNÉ SIETE,
   SIETOVÉ DVEREˇ
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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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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www.vonkajsiezaluzie.com
showroom SKALICA, Svätoplukova 41        rollstyl@rollstyll.sk        0944 008 206

VIANOČNÁ
AKCIA

20%
ZĽAVA

41
-0
00
6

SME PRVÁ FIRMA, KTORÁ
NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

529 € 579 €

799 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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Vonkajšie hliníkové rolety
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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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0940 885 036

Práce okolo domácnosti // 
Údržba záhrad: kosenie,
strihanie živých plotov, 
zrezávanie a orezávanie 

stromov // Skladanie 
nábytku, plávajúcej podlahy 
// Všetky murárske práce // 

Zváranie CO2, TIK a veľa
ďalších prác

okres: Skalica, Senica

0905 915 033

INZERCIA

Odpustiť komusi je oslobodzujúce, 
pretože sa zbavíme veľkého breme-
na, ktoré nás ťažilo a nedovoľovalo 
nám ísť vpred a žiť naplno. Odhod-
lať sa však k tomuto kroku vyžaduje 
nezriedka poriadnu dávku odvahy, 
silnej vôle a častokrát i sebazapre-
nia, pretože potom, ako nám niekto 
ublížil, nami prestupuje hnev, smú-
tok či pocit poníženia.

Ak nám niekto ublíži, ak sa nám 
stane krivda, ak nás zradí niekto, komu 
sme dôverovali, zostáva rana, ktorú 
treba najskôr zahojiť. Aj preto to s od-
púšťaním ani zďaleka nie je také jedno-
duché, akoby sa mohlo zdať a vyžaduje 
to istý čas.

Najskôr si potrebujeme utriediť 
myšlienky, celú situáciu  spracovať, 
precítiť, pochopiť a porozumieť tomu, 
aké pohnútky či pocity viedli druhého 
k tomu, čo urobil, k tomu, čo povedal 
či k tomu, ako sa správal. Možno bude 
osožné si tiež uvedomiť, že každý z nás 

z času na čas svojim konaním niekomu 
ublížil, niekoho sklamal, niekoho sa do-
tkol, že prosto nik z nás nie je dokonalý.

Na druhej strane treba povedať, že 
odpustiť neznamená zabudnúť na bo-
lesť, ktorá nám bola spôsobená a tiež 
že odpustenie nie je schválením toho, 
čo sa stalo. Je to skôr naše rozhodnutie 
povzniesť sa nad celú situáciu. Ak to 
dokážeme, zistíme, že spolu s odpus-
tením sa kamsi vytratili aj naše nega-
tívne emócie, že sa nám dýcha oveľa 
ľahšie, že naše dni sú opäť viac pre-
žiarené slnkom a cítime sa voľnejšími, 
šťastnejšími a slobodnejší-
mi. A za ten pocit to urči-
te stojí. Veď ako povedal 
T. D. Jakes: „Odpustiť 
neznamená oslobodiť 
vinníka. Odpustenie 
oslobodzuje obeť. Je 
to dar, ktorý si dáte 
sami.“

Odpúšťať je oslobodzujúce

» Renáta Kopáčová, redaktorka

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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R01_AUTO_PREDAJ
» Predám Opel Signum 
1.9 CDTI,110Kw (150PS), rok 
výroby 2005, 6 stupňová 
prevodovka, čierna me-
talíza, najazd. 270 000 
km, ABS, ESP, 4xEl. okná, 
tempomat, multifunkčný 
volant, dažďový sen-
zor, tónované sklá. Bez 
STK a EK. Cena 500 €.Tel. 
0917358250

R02_AUTO_MOTO_INE
» Kúpim starý traktor 
Zetor 25, Super 50 aj 
iný malotraktor + Jawa 
- staré auto - pluhy.Tel. 
0908146946 
» ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel/Diely-SERIÓZNA 
DOHODA.Tel. 0908205521

R03_BYTY_PREDAJ

R04_BYTY_PRENAJOM
» Dám do prenájmu 
garsónku v Senici.Tel. 
0907045329 
» Dám do prenájmu 2-iz-
bový byt v Holíči, na prí-
zemí bez balkóna. Pre 
dvoch dospelých a bez 
zvierat. Byt je prerobený 
a zariadený, okrem TV, 
chladničky a práčky.Tel. 
0948797242

R05_DOMY_PREDAJ

R06_POZEMKY_PREDAJ
» Predám ornú pôdu v 
Skalici.Tel. 0919190489

R07_REALITY_INE

R08_STAVBA
» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

R09_DOMACNOST

R10_ZAHRADA A ZVERINEC
» Predám malé šteniatka.
Tel. 0907276042 
» Predám mláďa sucho-
zemskej korytnačky. Cites.
Tel. 0907723563

R11_HOBBY A SPOTR

R12_DETOM

R13_ROZNE_PREDAJ

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    
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Mzda 1200 eur/brutto. Tel.: 0918 942 833

CORMET, spol. s.r.o. hľadá:
MURÁR, BETONÁR, TESÁR

22
-0

14
9 

TT
41

Podmienkou je ovládanie stavebných strojov a disponovanie stavebným preukazom
platným EU. Mzda 1250 eur/ brutto. CORMET, spol. s r.o. Tel.: 0918 942 833.

Prijmeme STROJNÍKA V STAVEBNÍCTVE.
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hydroizolacie-ms.sk
plochých striech, balkónov, 
prístreškov, jazierok, spodné 
stavby asfaltovými pásmi i fóliami 0903 212 695 
HYDROIZOLÁCIE
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KONTAKT: 0903 607 781

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
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20%
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MURÁRSKE 
PRÁCE

0905 242 263
vladimirplesa63@gmail.com

obklady, dlažby, 
rekonštrukcie 
domov a bytov
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Tel.: 0903 342 475
r�rade@r�rade.sk

ZATEPLENIE DOMOV

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

Registrovaná firma, faktúra
k dotácii na zateplenie
Dotácia na obnovu domu od štátu
z programu
OBNOV DOM

A VÝMENA OKIEN
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0918 645 802
0907 784 324

BRIKETYBRIKETY
Z TVRDÉHO Z TVRDÉHO 

DREVADREVA

 VÝROBA A PREDAJ
PALIVOVÉHO

DREVA
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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 

41
-1

8

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

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

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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50948 107 877

montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístrešky - altánky

STRECHY
KROVY

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

Výročia a udalosti
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za Holíčom smer Kúty
034/668 50 28

• DOMÁCA ČALAMÁDA
• ZELENINA
• JABLKÁ
• KVASENÁ KAPUSTA
• ZEMIAKY
• OBILIE, KŔMNE ZMESI
• SENO, SLAMA

VŠETKOZ DVORA

PREDAJ VIANOČNÝCH STROMČEKOV
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Bocán s.r.o.

betónové chodníky, doprava, zameranie,
váza, svietnik, STRIEBORNÉ PÍSMO + KRÍŽIK

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO:
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DÔVERYHODNÁ 
FIRMA 2021

Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA na rok 2023
ZĽAVA až do 40%

Po-Pia: 8.00 - 15.30 hod.Certi�kát

0910 902 635•0905 323 022
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» Predám cirkulu na dre-
vo, otočný stôl + 2 listy 
60 + 40. Cena 300 €.Tel. 
0903929397 
» Predám hoblovač-
ku - zrovnávačku 100 €, 
menší cirkulár 50 €, zá-
hradkársku súpravu na 
spracovanie hrozna 25 €, 
výkonný šrotovník 100 €, 
pekný oplastovaný elek-
trobicykel 400 €, obuvníc-
ke kopyto 7 €, elektromo-
tor AEG 0,55 kW/900 ot. 
20 €, elektromotor 0,55 
kW/1200 ot. 20 €, moržov-
ník na kukuricu 15 €, Brod-
ské .Tel. 0907469463

R14_ROZNE_INE
» Kúpim po starenke z 
húre staré sukne, ko-
nopné gate, košele, škro-
benice, vlňáky, mašle. 
Veci ku krojom. Obrazy, ta-
niere, hrnky, sošky a iné. 
Tiež súčiastky z motorky 
do 500 €.Tel. 0904582551

R15_HLADAM PRACU

R16_ZOZNAMKA
» Hľadám kamarátku od 
48 do 52 r.Tel. 0915204433 
» 55 ročná hľadá kamará-
ta na občasné stretnutia, 
nie na vážno. Z okolia SI, 
len SMS .Tel. 0904400449

Občianska
riadková
inzercia

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

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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

Príklad:
RP SE 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš 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 o2 a 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 no-
vinách, SE zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.
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GARÁŽOVÉ  BRÁNY

0905 478 303bomont.sk
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VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

0944 716 337
work.byvanie@gmail.com

ma¾by, nátery
sadrokartóny

tapetovanie
fasády

murárske
a obkladaèské práce

Work

41
-0
03
0

Výroba a predaj brán a zábradlí
Predaj kovaných polotovarov

Výroba lamelových brán

Info: 0948 220 852
kovacrado@centrum.sk

.........................................
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Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

ul. pplk. Pľjušťa 1, Skalica, (autobus. stanica)
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29. novembra 1877    
Thomas Alva Edison prvý raz predstavil 
svoj fonograf na verejnosti

Výročia a udalosti
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2. decembra 1805   
v bitke troch cisárov pri Slavkove zvíťazilo 
vojsko cisára Napoleona Bonaparteho nad 
spojenými silami rímskonemeckého cisára 
Františka II. a ruského cára Alexandra I., čo 
viedlo k uzavretiu bratislavského mieru 
(26. decembra)

Výročia a udalosti
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JEDLE
SMREKY
STROMČEKY
V KVETINÁČI

+421 948 760 384 PO – PIA 8 – 18, SO 8 – 14
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RÝCHLA DODACIA DOBA   /   MOŽNOSŤ DOPRAVY
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NON STOP

KRTKOVANIE

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

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP
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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

Záhorské múzeum v Skalici Vás sr-
dečne pozýva vo štvrtok 1. decembra 
2022 o 16.00 hod. na vernisáž výstavy 
vo Dušan Jurkovič a Skalica. Výstava 
ponúka pohľad na Dušana Jurkovi-
ča v menej známych súvislostiach a 
spojeniach s mestom Skalica, ktoré 
sa stalo sídlom rodiny Jurkovičovcov 
od roku 1892. Predstavuje architekta 
prostredníctvom rodinných väzieb a 
nezabudnuteľného domu jeho sestier, 
celoživotného priateľského vzťahu s 
MUDr. Pavlom Blahom, realizovaných 
stavieb, z ktorých Spolkový dom (dnes 
Dom kultúry) je stavbou ikonickou. 
Vybudoval ju v rokoch 1904 – 1905 na 
podnet Pavla Blaha ako prvú stavbu 
na Slovensku a jedinú mimo Moravy 
a Čiech, vytvorenú v secesnom štýle 
s ľudovými prvkami. So Skalicou ho 
viaže množstvo aktivít, či vo funkcii 
vládneho komisára na ochranu pa-
miatok, odborného radcu pre evanje-
lický cirkevný zbor, ale i ako účastníka 
skalických spoločenských a rodinných 
podujatí. Pozornosť výstava venuje 
i Slovenskej búde v Luhačoviciach, 
dôležitému miestu budovania česko-
-slovenskej vzájomnosti, na ktorom sa 
podieľali s MUDr. Pavlom Blahom obe 
sestry architekta, Emília a Anna. Spá-
jajúcou obsahovou líniou sú osobné 
spomienky Dušana Jurkoviča na Pavla 
Blaha, osvetľujúce veľa z ich života a 
motivácií. Prináša historické fotografie 
z fondových inštitúcií na Slovensku i 
blízkej Morave, tiež súčasné fotografie 
Jurkovičových stavieb a prvý raz pre-
zentuje nábytok, navrhnutý Dušanom 
Jurkovičom pre zemského radu Fran-
tiška Nedvědického v Brne, zo zbierok 
Záhorského múzea.

Záhorské múzeum v Skalici Vás 
srdečne pozýva vo štvrtok 1. decem-
bra 2022 o 17.30 hod. na slávnostné 
otvorenie novej časti stálej expozície 
Osobnosti Záhoria situovanej v budo-
ve bývalého Katolíckeho kruhu, dnes 
Domu kultúry v Skalici. Dvojročné 
úsilie odborných pracovníkov múzea 
negatívne poznačila pandémia kovidu 
a posunula aj prezentáciu zberateľskej 
a výskumnej aktivity múzea v podobe 
novej expozičnej časti. Venovaná je 
osobnostiam regiónu, ktoré sa tu na-
rodili alebo dlhodobo pôsobili. Nová 
expozícia ponúka návštevníkom dve 
formy pohľadu. Tradičnú, prostred-

níctvom trojrozmerných zbierkových 
predmetov, ktoré Záhorské múzeum 
získalo akvizičnou činnosťou; klavír 
operného speváka Janka Blaha, veľko-
rozmerný obraz s motívom sv. Alžbety, 
časť knižnice skalického evanjelického 
kňaza Dr. Jána Ďuroviča, kolekciu ná-
bytku z pozostalosti kňaza a stredo-
školského profesora skalického gym-
názia Dr. Mateja Héseka či výtvarné 
diela Júliusa Koreszku zapožičané zo 
Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Se-
nici. Okrem nich bude priestor venova-
ný aj lekárovi, politikovi MUDr. Pavlovi 
Blahovi, zakladateľovi Záhorského 
múzea, ktorého rozsiahla pozostalosť 
sa nachádza v zbierkach múzea, jeho 
švagrovi, ktorý mal významný podiel 
na postavení budovy Katolíckeho kru-
hu, skalickému dekanovi, bratislav-
skému mešťanostovi Ľudovítovi Oká-
nikovi, ostrihomskému arcibiskupovi 
Jánovi Černochovi, ktorý korunoval v 
roku 1916 posledného uhorského kráľa 
Karola IV. či dlhoročnému správcovi 
Spolku sv. Vojtecha Jánovi Pöstényimu.

Inovatívnou multimediálnou časťou 
budú prostredníctvom dotykovej obra-
zovky predstavené osobnosti Záhoria 
regionálneho charakteru, ktoré pôso-
bili v jednotlivých mestách a obciach. 
Na zvláštnej obrazovke bude prebiehať 
prezentácia najvýznamnejších osob-
ností Záhoria, dôležitých v celosloven-
skom kontexte.

Záhorské múzeum v Skalici Vás sr-
dečne pozýva vo štvrtok 1. decembra 
2022 o 18.30 hod. na tradičný Predvia-
nočný koncert Záhorského múzea v 
Skalici, ktorý organizuje každoročne v 
adventnom období ako poďakovanie 
svojim spolupracovníkom, návštevní-
kom a pre všetkých priaznivcov dobrej 
tradičnej hudby. V tomto roku si kon-
certom pripomenieme – po nedobro-
voľnej dvojročnej pauze – tiež 30 rokov 
vydávania regionálneho časopisu Zá-
horie. Na koncerte vystúpi Horňácká 
muzika Petra Galečky a Sboreček žen 
z Lipova, jedno z najoriginálnejších 
súčasných hudobných zoskupení z 
osobitého moravského regiónu, ktoré-
ho vedúcou osobnosťou je primáš Petr 
Galečka. V programe sa predstavia ty-
pickým „horňáckým“ repertoárom, pl-
ným nefalšovanej muzikantskej ener-
gie a tiež vianočnými koledami.

Podujatia v priestoroch Záhorského 
múzea a Domu kultúry v Skalici

» red
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KAMENÁRSTVO

Staré Trhovisko
pri Lidli

SENICA

Po - Pia: 13:oo - 17:oo

Slovenský výrobca pomníkov 
za dostupné ceny, s tradíciou od 1991

31
1991-2022

0905 366 666  | 0905 333 339

UVÁDZACIE CENYZĽAVA 40%

NOVOOTVORENÁ
VZORKOVÁ PREDAJŇA:

10
-0

01
0

• 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

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

1. decembra 1835    
Hans Christian Andersen publikoval svoju 
prvú knihu rozprávok

Výročia a udalosti
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Vôňa pečených gaštanov sa nám už 
tradične spája s jesenným a zimným 
obdobím. Doprajme si túto lahôdku 
bez výčitiek, pretože nám okrem 
skvelého chuťového zážitku priná-
ša aj veľa zdravotných benefitov.

Gaštany sú plody gaštana jedlého, 
ktorý patrí do rodu Castanea a existu-
je ho viacero druhov. Majú lahodnú, 
jemne sladkú chuť a sú nielen veľmi 
chutné ale i bohaté na živiny. Sú zdro-
jom vitamínu C a vitamínov skupiny B. 
Obsahujú aj minerály ako draslík, meď, 
horčík a tiež vlákninu. „Gaštany sú 
spomedzi orechov bohaté na vitamín 
C, hoci tepelnou úpravou sa časť jeho 
množstva stratí. Vitamín C a ďalšie lát-
ky nachádzajúce sa v gaštanoch, ako je 
meď, pomáhajú posilňovať náš imunit-
ný systém“, hovorí MUDr. Šranková z 
poradne zdravia Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva Bratislava.

Pre zdravé srdce - Gaštany prispie-
vajú aj k podpore zdravého srdcovo-
-cievneho systému tým, že draslík a 
horčík nachádzajúce sa v gaštanoch, 
pomáhajú regulovať krvný tlak.

Pomoc pre mozog - Konzumáciou 
gaštanov podporujeme zdravú funk-
ciu mozgu, keďže gaštany sú bohaté 
na vitamíny skupiny B, ktoré sú pria-
mo spojené so správnym neurologic-
kým vývojom a funkciou. Okrem toho 
draslík pomáha zvýšiť prietok krvi do 
mozgu a podporuje tak zdravie nervo-

vého systému.
Prevencia zápchy - Vláknina ob-

siahnutá v gaštanoch pomáha v pre-
vencii zápchy. Gaštany môžu taktiež 
pomáhať pri kontrole hladiny cukru 
v krvi. Hoci gaštany obsahujú väčšie 
množstvo sacharidov, vláknina v nich 
obsiahnutá zaisťuje, že telo sacharidy 
vstrebáva pomaly a tým pomáha za-
brániť prudkému nárastu hladiny cuk-
ru v krvi.

Zdravé kosti - Gaštany sú dobré aj 
pre zdravie našich kostí, keďže meď je 
mimoriadne dôležitá pri absorbovaní 
železa, ktoré je nevyhnutné pre rast a 
vývoj kostí a horčík je potrebný na pod-
poru ich minerálnej hustoty.

Pozor! - Myslite na to, že hoci konzu-
mácia malého až stredného množstva 
gaštanov môže priniesť svoje výhody, 
treba ich jesť s mierou. Konzumácia prí-
liš veľkého množstva gaštanov môže 
týmto zdraviu prospešným účinkom 
zabrániť.

Informácie poskytla Poradňa 
zdravia RÚVZ Bratislava

Je tu sezóna gaštanov

» ren
zdroj foto hansbenn pixabay

19.11.2022: BK MDLÉ KÁČERY Nitra  – 
MŠK BO Holíč 65:79 (23:49)

V basketbalovej II. lige západ vycestovali 
dňa 19.11.2022 hráči MŠK BO Holíč na palu-
bovku BK EXIT Nitra. Vstup do zápasu mali 
lepší hostia z Holíča, ktorí si dokázali dobrou 
obranou a premieňaním svojich streleckých 
pokusov vytvoriť päť bodový náskok po prvej 
štvrtine. I keď prvé body v ďalšej časti zazname-
nali domáci basketbalisti druhá štvrtina bola v 
absolútnej dominancii Holíčanov, ktorí dovolili 

domácim zaznamenať tri úspešné premenené 
strelecké pokusy pričom súperovo konto zaťaži-
li dvadsiatimi siedmimi bodmi a ako sa neskôr 
ukázalo, bol to rozdiel, ktorý bol rozhodujúci 
pre vývoj zápasu. Do druhého polčasu Nitrania 
pritvrdili v obrane cez ktorú sa hostia ťažšie pre-
sadzovali a postupne skresali s rozdielu v skóre. 
V záverečnej časti dokázali hostia odolať tlaku 
domácich basketbalistov a do tabuľky zazna-
menať cenné víťazstvo z palubovky súpera. 

Víťazstvo basketbalistov z Holíča     

» red

SOBOTA 26.11.2022
Predpremiéra – Princezná zakliata v čase 14:10, Princezná rebelka 2D/SD 13:10, Krokodíl Lyle 2D/SD 13:40, 
Neobyčajný svet 2D/SD 15:10, Neobyčajný svet 2D SD 16:00, Čierny Panter: Navždy Wakanda 2D/SD 17:00, 
Vianočný príbeh 2D OV 17:30, Za všetkým hľadaj ženu 18:10 2D , Čierny Panter: Navždy Wakanda 2D/ST 
20:00, Bones and all 2D/ST 20:20, Menu 20:30 
NEDEĽA 27.11.2022
Predpremiéra – Princezná zakliata v čase 14:10, Princezná rebelka 2D/SD 13:10, Krokodíl Lyle 2D/SD 13:40, 
Neobyčajný svet 2D/SD 15:10, Neobyčajný svet 2D SD 16:00, Čierny Panter: Navždy Wakanda 2D/SD 17:00, 
Vianočný príbeh 2D OV 17:30, Za všetkým hľadaj ženu 18:10 2D , Čierny Panter: Navždy Wakanda 2D/ST 
20:00, Bones and all 2D/ST 20:20, Menu 20:30 
PONDELOK 28.17.2022
Neobyčajný svet 2D SD 16:00, Čierny Panter: Navždy Wakanda 2D/SD 17:00, Vianočný príbeh 2D OV 17:30, Za 
všetkým hľadaj ženu 18:10 2D , Čierny Panter: Navždy Wakanda 2D/ST 20:00, Bones and all 2D/ST 20:20, 
Menu 20:30 
UTOROK 29.11.2022
Predpremiéra – Ako spraviť ženu šťastnou 18:10, Neobyčajný svet 2D SD 16:00, Čierny Panter: Navždy 
Wakanda 2D/SD 17:00, Vianočný príbeh 2D OV 17:30, Čierny Panter: Navždy Wakanda 2D/ST 20:00, Bones 
and all 2D/ST 20:20, Za všetkým hľadaj ženu 20:30 2D/OV
STREDA 30.11.2022
Neobyčajný svet 2D SD 16:00, Čierny Panter: Navždy Wakanda 2D/SD 17:00, Vianočný príbeh 2D OV 17:30, Za 
všetkým hľadaj ženu 18:10 2D , Čierny Panter: Navždy Wakanda 2D/ST 20:00, Bones and all 2D/ST 20:20, 
Menu 20:30 
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Pomôže CBD aj pri skleróze multiplex?
Sklerózu multiplex volajú chorobou ti-

sícich tvárí. Ako môže pomôcť CBD?

Látka CBD, čiže kanabidiol, získavaná z 
konopy siatej, ovplyvňuje nervovú sústavu. 
Nie je však psychoaktívna, harmonicky pô-
sobí na takzvaný endokanabinoidný systém 
(EKS), ktorý nám príroda „nainštalovala“ do 
tiel. Ako sme písali v predošlých článkoch, 
CBD môže uľahčiť pacientom s Parkinso-
nom či epilepsiou. Keďže CBD vplýva aj na 
imunitný systém, vedci začali skúmať jeho 
vplyv na autoimunitné ochorenia, medzi 
ktoré patrí aj skleróza multiplex.

Organizmus sám sebe nepriateľom

Základnou vlastnosťou imunitného sys-
tému je schopnosť rozlíšiť vlastné bunky 
od cudzích. Princíp je jednoduchý: vlastné 
bunky telo toleruje, cudzie likviduje. Nieke-
dy však dôjde k poruche a imunitný systém 
začne vo veľkej miere reagovať proti vlast-
ným bunkám.

Takto vznikajú autoimunitné alebo auto-
agresívne ochorenia, ktorých je viac ako 80 
druhov. Tieto chronické diagnózy postihujú 
približne päť percent populácie.

Známou autoimunitnou chorobou je roz-
trúsená skleróza alebo skleróza multiplex 
(SM). Pre pestré príznaky ju volajú aj choro-
bou tisícich tvárí. Na svete ňou trpí približne 
dva a pol milióna ľudí a vo výraznej väčšine 
sú to ženy. Ide o zápalové ochorenie cen-
trálneho nervového systému, ktoré spôso-
buje stratu obalu okolo nervových vlákien, 
myelínu. Ten telo využíva na rýchly prenos 

elektrických impulzov pozdĺž nervových 
buniek. Ak je myelín poškodený, impulzy sa 
spomalia.

Príčina SM je dodnes neznáma, môže za 
ňou stáť genetika no aj vplyv vonkajšieho 
prostredia. Jej príznaky taktiež nie je vždy 
ľahké rozpoznať, pretože sú veľmi pestré. 
Najčastejšie ju však charakterizujú ťažkosti s 
rovnováhou či výslovnosťou, dvojité videnie 
alebo ochrnutie tvárového nervu. Pridružu-
je sa tiež tŕpnutie v tvári či končatinách.

Bohužiaľ, SM je dodnes stále nevyliečiteľ-
ná choroba. Napriek tomu však vedci nachá-
dzajú nové spôsoby, ako jej priebeh uľahčiť. 
Prírodným doplnkom k liekom môže byť aj 
CBD, ktorého výhodou je, že nespôsobuje 
výrazné vedľajšie účinky.

CBD a skleróza multiplex

Endokanabinoidný systém v ľudskom sa 
podieľa na regulovaní množstva biologic-
kých procesov, vrátane imunitného. Kana-
bidiol dokáže nepriamo ovplyvniť určité 
receptory tohto systému a tak okrem iného 
potlačiť aj prehnanú imunitnú odpoveď a 
pôsobiť protizápalovo.

Článok z roku 2018 pre vedecký žurnál 
Frontiers in Neurology uvádza, že chronic-
ký zápal a zvýšená aktivita blúdivého nervu 
často stoja za únavou, ktorú pacienti so SM 
pociťujú. CBD môže podľa výskumov zní-
žiť bolesti súvisiace so zápalom, obmedziť 
užívanie opiátov a pomôcť pri nadmernej 
únave.

Okrem toho tiež CBD spomaľuje produk-

ciu T-buniek. Tieto biele krvinky zodpoveda-
jú za bunkovú imunitu tým, že likvidujú cu-
dzorodé či nádorové bunky. Keď človek trpí 
SM, T-bunky začnú napádať myelínový obal 
na nervových bunkách, čím pacienti strá-
cajú kontrolu nad svojimi svalmi. Problém 
môže čiastočne vyriešiť oslabenie T-buniek. 
Štúdia na zvieratách pre British Journal of 
Pharmacology z roku 2011 potvrdila, že CBD 
brzdí prílišné rozmnožovanie T-buniek, a 
tak spomaľuje postup ochorenia.

Nie všetky produkty obsahujúce CBD sú 
však rovnaké. Pri nákupe preto nezabudnite 
skontrolovať kvalitu produktov. Dôležité sú 
certifikáty o analýze, ktorá potvrdzuje, že 
výrobok bol testovaný v laboratóriu na čis-
totu a bezpečnosť.

Keďže pre SM je nevhodný nadmerný prí-
sun cukru, vyhnite sa CBD vo forme gumo-
vých cukríkov. Lepšou alternatívou sú naprí-
klad oleje, tinktúry či kapsule. » red.

Foto: freepik / jcomp

Ako pripraviť imunitný systém na chrípkové obdobie?
Stres, nadmerné zaťaženie organiz-

mu, genetika, nedostatok spánku – tieto             
a mnohé ďalšie faktory dokážu oslabiť 
imunitu a následne je väčšia šanca, že 
nás budú trápiť rôzne choroby či zápaly.

Najlepší recept ako podporiť oslabenú 
imunitu je jesť veľa ovocia, zeleniny, vyvá-
žená strava a dostatok pohybu na čerstvom 
vzduchu. Ak to však nie je postačujúce, 
imunitu je vhodné podporiť aj doplnkami 
stravy. Hitom posledného obdobia je nová, 
účinnejšia forma – vitamíny a minerály       
v lipozomálnej forme.

 
Čo je lipozomálna forma?

Predpona „lipo“ znamená tuk a práve 
tuk tu hrá významnú úlohu. Pri lipozomál-
nej forme sa potrebné minerály a vitamíny 
na mikroúrovni obaľujú do maličkých čias-
točiek tuku. Táto forma je telu prirodzená 
a zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale 
predovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. 
To vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti 
príjmu vitamínov a minerálov podáva-
ných práve v tejto forme. Štúdie hovoria 
až o 90-percentnej vstrebateľnosti. Tuky, 
do ktorých sa potrebné látky obaľujú sú 
pripravené z prírodných fosfolipidov, sú 
biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôzny-
mi mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, 

či konzumujeme. Naše biele krvinky tieto 
látky odhaľujú, napádajú, neutralizujú       
a premieňajú na netoxický odpad, ktorý  
z tela vylúčime. A práve vitamín C a zinok 
patria medzi najdôležitejšie látky, ktoré 
biele krvinky potrebujú na svoje správne 
fungovanie. Ich nedostatok sa prejavuje 
zvýšeným sklonom k tvorbe zápalov a in-
fekcií.

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
má vitamín C veľa ďalších funkcií: Podpo-
ruje hojenie rán, tvorbu kolagénu, prispie-
va k antioxidácii organizmu, zmierňuje prí-
znaky nachladnutia, podporuje ochranu 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 
zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok  
v kombinácii s vitamínom C nielen prispie-
va k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, ale podieľa sa aj na správnom 
fungovaní metabolizmu, pomáha lepšie 

znášať prepuknutie chorôb spôsobených 
vírusmi či infekciami, zlepšuje správne 
fungovanie nervového systému, podporuje 
rast vlasov a nechtov, pomáha bojovať pro-
ti akné a podporuje krvný obeh.

Ako sa pripraviť na chrípkové obdobie?

Najvhodnejšou cestou je dostatočný prí-
jem kvalitného ovocia a zeleniny, vyváže-
ná strava, otužovanie a dostatočný pohyb. 
Čím je človek starší, tým by mal venovať 
viac času a pozornosti svojmu imunitnému 
systému. Žiaľ, v dnešnej uponáhľanej dobe 
je to často priam nemožné. Dostupnou al-
ternatívou sa za posledné roky stali výživo-
vé doplnky. Akýkoľvek výživový doplnok 
alebo vitamín je odporúčané začať užívať 
ešte pred chrípkovou sezónou, alebo na 
jej začiatku – nie pri prepuknutí choroby. 
Každý imunitný systém má inú rýchlosť 
vstrebávania a podľa toho sa preukazuje 
nástup účinku. Pri preventívnom užíva-
ní vitamínov je čas nástupu účinku pri 
strete s vírusom takmer okamžitý (to má 
za následok slabší priebeh choroby, resp. 
bezpríznakový). Pri prepuknutí choroby 
a následnom začatí užívania vitamínov je 
nástup pomalší. Práve pre tieto skúsenosti 
čoraz viac ľudí siahne práve po lipozomál-
nych vitamínoch, pretože majú najvyššiu 
vstrebateľnosť a tým pádom aj pri neskor-
šom nasadení dosahujú oveľa väčší efekt     
a rýchlejšiu úľavu.                                                                           

                » red.

MESAČNÉ
BALENIE
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Vladimír Bilčík (47) je europoslan-
com zvoleným za stranu SPOLU. 
V Európskom parlamente pôso-
bí v najväčšej frakcii európskych 
ľudovcov. Zaoberá sa ochranou 
právneho štátu, bojom s dezinfor-
máciami, zahraničnou politikou a 
rozšírením EÚ na západný Balkán. 

Pán Bilčík, ako by ste ako euro-
poslanec zhodnotili uplynulý 
rok?

Pre Slovensko to bol rok, kedy bola 
zahraničná politika prvoradou témou, 
a hodnotím ho ako mimoriadne ťaž-
ký. Ihneď po pandémii na nás doľahli 
dôsledky ruského útoku na Ukrajinu. 
Putin už roky používa ropu a plyn ako 
svoje zbrane, pričom po 24. februári 
2022 je už úplne zrejmé, že nás - členov 
EÚ - považuje za svojho nepriateľa. Pre 
slovenskú ekonomiku, ktorá je na rus-
kom plyne jedna z najviac závislých v 
Európe, priniesol ruský útok na Ukra-
jinu niekoľko negatívnych dôsledkov  
- nestabilné dodávky plynu z Ruska, v 
dôsledku ktorých rástla hospodárska 
neistota a cena plynu, ale aj iných ener-
gií. Putinova vojna priniesla do Európy 
a na Slovensko vyššiu infláciu, než s 
ktorou všetci počítali. Dnes musíme ľu-
ďom pomôcť, aby zvládli aktuálnu vlnu 
zdražovania. 

Vidíte už šancu na koniec Putino-
vej vojny?

Rozumiem Ukrajincom, že si momen-
tálne nechcú sadnúť za vyjednávací stôl 
s prehrávajúcimi Rusmi. S rokovaniami 
s Moskvou, ktorá nedrží slovo, majú bo-
haté skúsenosti. Keď po anexii Krymu, 
Donecka a Luhanska uzavrel Kyjev s 
Ruskom Minské dohody, Rusi ich vždy 
len zneužili na to, aby získali čas a pod-
nikli voči Ukrajine ďalšie výbojné vojny. 
Verím, že sa z chýb z minulosti poučí-
me. Potrebujeme mier, ale potrebujeme 
zmysluplný a dlhodobý mier. Rusko 
musí pochopiť, že v súčasnej Európe 

nesmie viesť žiadne útočné vojny. Hoci 
Ukrajinci s podporou demokratického 
sveta oslobodili už polovicu svojho úze-
mia, ktoré Rusko obsadilo pri invázii 
vo februári, úplné vytlačenie Rusov z 
Ukrajiny ešte potrvá. Chápem, že mnohí 
ľudia sú unavení a znechutení z vojny, 
ale Slovensko stojí na správnej strane 
a musíme vydržať a pomáhať našim 
ukrajinským susedom naďalej. Ide aj o 
našu bezpečnú budúcnosť. Ustupova-
nie diktátorom len hromadí problémy 
do budúcnosti.

Mali sme byť tvrdší už v minulosti?
Samozrejme, som o tom presved-

čený, že anexie Donecka, Luhanska a 
Krymu a predtým aj časti Gruzínska 
prešli Rusku príliš hladko a povzbudili 
Putina k dnešnej vojne. Sankcie mali 
byť už pred rokmi tvrdšie, mali sme sa 
postupne preorientovať od ruského ply-
nu, ale politici radšej odvrátili zrak, aby 
sme neprišli o lacný plyn. Videli sme už 
dávno, že Putin používa dodávky plynu 
ako mocenský nástroj voči nám. Aj našu 
energetickú krízu spôsobil najmä tým, 
že dodávky plynu boli nespoľahlivé, a 
tak ceny vyleteli hore. 

Vidíte nejaké východisko z ener-
getickej krízy v blízkej dobe?

Európska únia sa dokázala rýchlo 
prispôsobiť. Plyn z Ruska už vieme v 
Európe nahradiť skvapalneným plynom 
a plynom z iných krajín, ako sú Nórsko 
či Alžírsko. Závislosť na ruskom plyne 
sa tak v EÚ znížila len na 7% z pôvod-
ných 40% vo februári tohto roku, hoci 
na Slovensku je tá závislosť stále vyššia. 
Druhou dobrou správou je, že krajiny 
EÚ sa posúvajú k riešeniu, aby sme plyn 
nakupovali spoločne, teda lacnejšie. To 
opäť pomôže krajinám, ako je tá naša. A 
napokon, do tretice, EÚ pomôže našim 
podnikom - už teraz je takmer isté, že 
nevyužité eurofondy pôjdu na účty ľudí 
za energie a na faktúry podnikov. Ne-
schopnosť našich uplynulých vlád pri 

čerpaní eurofondov nám tak uškodí me-
nej a tieto európske peniaze nestratíme.

Aké pozitíva by ste našli na kon-
čiacom sa roku?

Dojala ma solidarita Sloveniek a Slo-
vákov s utečencami z Ukrajiny, aj keď 
nás zasiahlo zdražovanie a obavy z cien 
energií. Ako hovorca európskych ľudov-
cov v europarlamentnom výbore pre 
boj s dezinformáciami pomáham tvoriť 
pravidlá, ktoré by obmedzili šírenie de-
zinformácií, hoaxov a nenávisti, ktoré 
často zaplavujú náš verejný priestor a 
sociálne siete. Teším sa však, že v reál-
nom živote je okolo nás veľa bežných 
ľudí, ktorí síce hlasno nekričia, ale od 
prvých dní ruskej invázie pomáhali a 
stále pomáhajú našim ukrajinským su-
sedom, ktorých postihla vojna, za ktorú 
nemôžu.

Vidíte v tom nejaký celospoločen-
ský trend?

Je to dôležitý moment pre Slovensko 
ako politické spoločenstvo - začíname 
chápať, že sa nemôžeme izolovať a ča-
kať, že sa nás svetové dianie nedotkne a 
každý nám potom dá pokoj. Vybrali sme 
hlavu z piesku a riešime nielen seba, ale 
aj situáciu v iných krajinách. A úmerne 
tomu narástol aj rešpekt voči nám u na-
šich európskych partnerov. Zrazu to nie 
je západná Európa, ale stredná Európa, 
ktorá je lídrom v pomoci Ukrajine, pre-
tože z vlastnej skúsenosti vieme, aké 
obrovské spoločenské škody dokážu 
napáchať ruskí diktátori. Aj keď stále 
sú a aj budú hlasy, ktoré volajú po našej 
zahraničnopolitickej izolácii, po sklope-
ní uší pred diktátormi, je dôležité brániť 
našu demokraciu a slobodu.

Myslíte politické hlasy?
Sú to najmä politické hlasy, ktoré 

počúva časť spoločnosti. Pred pár me-
siacmi som sledoval diskusnú reláciu v 
televízii, kde Boris Kollár strašil, že EÚ 
sa na nás vykašle, a keď bude v zime 
zle, krajiny na západ od nás si plyn 
nechajú pre seba a nás odpoja. Navrho-
val, že energetickú krízu musíme riešiť 

len sami doma a prípadne ísť poprosiť 
o ruský plyn Viktora Orbána do Ma-
ďarska. Dnes vieme, že sa úplne mýlil. 
EÚ energetickú krízu zvláda, nám po-
máha a pracuje na ďalších spoločných 
riešeniach. A Maďari? Dnes, keď ceny 
v Európe klesli, odoberajú ako jediní v 
EÚ ruský plyn a platia za neho násobne 
viac ako my. Spolupráca v EÚ funguje a 
Slovensko z nej výrazne profituje. Kto 
tvrdí opak, ohrozuje Slovensko - to je 
dnešný extrém, ale aj strany ako Smer či 
Sme rodina.

Keď spomínate dezinformácie 
- tento rok sa vám ako hovorco-
vi európskych ľudovcov v euro-
parlamentnom výbore pre boj 
s dezinformáciami podarilo na 
úrovni EÚ prispieť k novým pra-
vidlám, ktorými sa budú musieť 
riadiť veľkí technologickí giganti 
ako Facebook a Google. Obmedziť 
by to malo aj šírenie dezinformá-
cií medzi ľuďmi na sociálnych sie-
ťach. Ako?

Ľudia sociálnym sieťam odovzdávajú 
citlivé informácie o sebe a spätne do-
stávajú a sledujú na sociálnych sieťach 
množstvo reklamy. Zaslúžia si za to bez-
pečný a vyvážený online priestor, kde 
platia jasné pravidlá, zodpovednosť a 
transparentnosť. Nový európsky zákon 
- európsky akt o digitálnych službách - 
síce úplne nezabráni dezinformáciám, 
ale mal by pomôcť v zapase s ich šíre-
ním. Nastavuje prvé pravidlá pre sociál-
ne siete, napríklad v tom, že musia včas 
odstraňovať protizákonné príspevky a 
predísť masovému šíreniu škodlivého 
či nebezpečného obsahu, ktorý môže 
ohroziť zdravie a životy ľudí. Verím, že 
je to prvý úspešný krok k tomu, aby bol 
aj náš slovenský online priestor vďaka 
spoločným európskym pravidlám tro-
chu lepším a príjemnejším miestom na 
komunikáciu. 

Kedy sa môžu užívatelia tešiť na 
tieto zmeny? 

V celom rozsahu začnú tieto pravidlá 
platiť vo februári 2024.          reklamný článok

Vďaka spolupráci v Európe zvládneme 
aj ťažké časy 

Vladimír Bilčík vystupuje na zhromaždení Mier na Ukrajine na Námestí SNP.  Autor: Archív V.B.

Vladimír Bilčík počas zasadnutia výboru v Európskom parlamente.  Autor: Európsky parlament. 33
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OPERÁTOR VÝROBY

Zakladanie
kovových dielov

• mzda od 1 200 € bru�o • stravné lístky
4,80 € • práca na 12 h, víkend voľný (krátky
a dlhý týždeň) • možnosť záloh • doprava

zo smeru: Senica, Skalica, Šaš�n-Stráže

MALACKY • BEZ POHOVORU

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

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

Skalica, Holíč
Mzda: 3,70 € / h. netto. Nástup ihneď.
POS/osvedčenie o absolvovaní kurzu OS - NUTNÉ 

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h
0948 137 340 •  andrej.kacer@guarding.sk 36
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Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča v Sobotišti
hľadá zamestnancov na pozície

Bližšie info na tel. čísle: 0905 459 129 

údržbár
mechanik
poľnohospodárskych
strojov
ošetrovateľ HD
traktorista
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Obchodná spoločnosť s výhradným zastúpením zahraničných výrobcov
zdravotníckych pomôcok vypisuje konkurz na pozíciu:

ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK
Požiadavky na uvedenú pozíciu: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou • precíznosť
(presnosť), príjemné vystupovanie, ústretovosť k zákazníkom • chuť pracovať, zmysel

pre zodpovednosť, odolnosť voči stresu • samostatnosť, trpezlivosť, ochota 
spolupracovať, schopnosť tímovej práce • znalosť práce na PC, predovšetkým MS O�ce 

• skúsenosti na podobnej pozícii výhodou
Náplň práce: každodenné vybavovanie zákazníckych objednávok, fakturácia • 

telefonická a e-mailová komunikácia so zákazníkmi a obchodnými zástupcami • riešenie
reklamácií, objednávanie tovaru • príprava podkladov a iné bežné administratívne práce

Druh pracovného výkonu: plný pracovný úväzok
Poskytované výhody: príjemný kolektív • zľavy na produkty

Svoju žiadosť so štruktúrovaným životopisom v slovenskom jazyku zasielajte 
do 14 dní od zverejnenia na e-mail: milan.drnzik@msmgroup.eu prípadne 

na adresu: MSM Slovakia s.r.o., Kopčanská 35, 908 51 Holíč
Všetky životopisy so žiadosťami starostlivo posúdime, ale kontaktovať budeme

iba vybraných uchádzačov. Ďakujeme za záujem a pochopenie.

Mesačná mzda od 800 €
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MZDA: od 800 € do 1300 €

Ponúkame:
prácu na hlavný pracovný pomer (po zapracovaní 3 zmenná prevádzka)
$  príplatky aj nad rámec zákona (príplatok za 2-zmennú, 3-zmennú, 
príplatky za nadčas v sobotu a nedeľu)  $  13., 14. plat  $  soc. program  
$  stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí 1,20 € za obed 
$  príspevok za dochádzku  $  príspevok na doplnkové dôchodkové
sporenie  $  odmena za zlepšovacie návrhy  $  odmeny pri pracovných
jubileách  $  odmena za nájdenie nového zamestnanca

Požiadavky:
SŠ vzdelanie v odbore elektrotechnického zamerania  $  základné 
znalosti elektromechanických a automatizačných prvkov  $  prax 
v odbore vítaná  $  platné osvedčenie min. §21 (vyhláška 508/2009 Z.z.), 
§22, §23  $  práca s PC /MS Office, MS Windows

Pracovná náplň:
údržba a opravy strojov a strojných zariadení tlačiarenského priemyslu, 
drobné opravy kancelárskej techniky a elektroinštalácie

Prosím kontaktujte nás:
$  e-mail: personalne@grafobal.sk
$  tel. č.: 034 696 7330, 0914 222 739

R

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica 

prijme do pracovného pomeru
zamestnanca na pozíciu

ELEKTROMECHANIK
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PONÚKAME 
PRÁCU 
VO ŠVAJČIARSKU
- všetky stavebné profesie...

Mzda od 32,- CHF/ hodina 
(od 33 EUR/hodina)

Bližšie info: 
+421 903 366 500

+ diety od 16,- CHF/ deň 
(16 EUR/deň)
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