
SE22-48 strana - 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 36 750 domácností 

SENICKO-SKALICKO
Č. 48 / 2. DECEMBER 2022 / 26. ROČNÍK

41
-0
04
6

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

0944 716 337
work.byvanie@gmail.com

ma¾by, nátery
sadrokartóny

tapetovanie
fasády

murárske
a obkladaèské práce

Work
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AMBULANCIE čeľustnej
ortopédie v Senici

Prijímame pacientov do
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RÝCHLA DODACIA DOBA   /   MOŽNOSŤ DOPRAVY 63
-0
00
7

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

Murárske práce
0904 259 971

Začalo sa adventné obdobie, ktoré je 
pre mnohých hádam najkrajším v roku 
a tešia sa naň už niekoľko týždňov do-
predu. Toto štvortýždňové obdobie v 
sebe ukrýva hlboké posolstvo a mnoho 
tradícií. Liatie olova na Ondreja, rezanie 
vetvičiek z čerešne na svätú Barboru či 
vymetanie domov na Luciu, to sú len 
niektoré z nich. 

V čase adventu dostávajú celkom iný 
šat aj naše mestá a dedinky. Ich ulice sa 
menia na rozprávkové krajinky plné roz-
žiarených vianočných stromčekov a dre-
vených stánkov ponúkajúcich výrobky 
remeselnej výroby, tradičné betlehemy 
a keramiku, ako aj množstvo lahodných 
nápojov a jedál. Zovšadiaľ znejú koledy 
i vianočné melódie a vôňa vianočného 
pečiva, pečených gaštanov, medoviny či 
punču láka domácich i návštevníkov na 
vianočné trhy.

Adventné obdobie je časom, kedy sa 
zvyčajne vyberieme s kolegami, priateľmi 
či rodinou do ulíc vychutnať si spoločne 

čaro adventu za zvukov vianočných ko-
lied a obľúbených dobrôt. Je to príležitosť 
na chvíľku sa zastaviť a užiť si neopakova-
teľnú atmosféru a príjemné chvíle s tými, 
v ktorých spoločnosti sa cítime dobre. 

Adventné obdobie je obdobím pokoja, 
rozjímania, ale i obdobím, kedy sa viac ako 
inokedy snažíme myslieť na iných. Otvorme 
aj tento rok naše srdcia a spomeňme si na 
tých, ktorým nebolo dopriate tak, ako nám. 
Obetujme kúsok zo svojho voľného času 
pre zmysluplnú vec. Nájdime si priestor 
na pozornosť, spolupatričnosť a pomoc. Je 
predsa veľa spôsobov, ako vieme tým, ktorí 
to potrebujú, spríjemniť tento 
sviatočný čas a nie vždy to 
musí byť len o peniazoch. 
Niekedy stačí vľúdne slovo, 
milý úsmev či vypočutie.

Prežime adventné 
obdobie bez stresu a 
zbytočného zhonu.

Adventné obdobie

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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párny týždeň: Čáčov, Kunov, Senica, 
Borský Mikuláš, Borský Svätý Jur, Čáry, 
Jablonica, Kúty, Moravský Svätý Ján, 
Rovensko, Sekule, Smolinské, Šaštín 
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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
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SKALICA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (36.420 domácností)

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
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KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
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
IČO: 36252417 
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Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

ul. pplk. Pľjušťa 1, Skalica, (autobus. stanica)
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Výroba a predaj brán a zábradlí
Predaj kovaných polotovarov

Výroba lamelových brán

Info: 0948 220 852
kovacrado@centrum.sk

.........................................
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FRÉZOVANIE,
VLOŽKOVANIE

KOMÍNOV
NEREZOM

0907 556 059
OPRAVY
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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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.eu
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R01_AUTO_PREDAJ
» Predám Opel Signum 1.9 
CDTI,110Kw (150PS), rok výroby 
2005, 6 stupňová prevodov-
ka, čierna metalíza, najazd. 
270 000 km, ABS, ESP, 4xEl. 
okná, tempomat, multifunkč-
ný volant, dažďový senzor, 
tónované sklá. Bez STK a EK. 
Cena 500 €.Tel. 0917358250

R02_AUTO_MOTO_INE
» Kúpim starý traktor Zetor 
25, Super 50 aj iný malotrak-
tor + Jawa - staré auto - plu-
hy.Tel. 0908146946 
» Kúpim starého PIONIERA 
JAWA 20,21,05 JAWA MUSTANG 
alebo SIMSON ENDURO 
ELECTRONIC STELU MOPED 
STADION aj pokazené, dlho 
odstavené. PLATÍM IHNEĎ. PO-
NÚKNITE.Tel. 0915215406

R03_BYTY_PREDAJ

R04_BYTY_PRENAJOM
» Dám do prenájmu 2-izbový 
byt v Holíči, na prízemí bez 
balkóna. Pre dvoch dospe-
lých a bez zvierat. Byt je pre-
robený a zariadený, okrem 
TV, chladničky a práčky.Tel. 
0948797242 
» Prenajmeme rodinný dom v 
Skalici.Tel. 0903493707

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 suchozem-
skej korytnačky. Cites.Tel. 
0907723563

R11_HOBBY A SPOTR

R12_DETOM

R13_ROZNE_PREDAJ

R14_ROZNE_INE

R15_HLADAM PRACU

R16_ZOZNAMKA
» Hľadám odvážnu dámu 
okolo 50 rokov, ktorá vie čo 
chce a nebojí sa toho.Tel. 
0951336570

Občianska
riadková
inzercia

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

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    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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www.atreasi.sk
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

41
-0
00
4

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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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

Viac ako 3.000 daňovníkov dostane 
v nadchádzajúcich dňoch listy, v kto-
rých ich finančná správa upozorní na 
nesprávne uplatnený daňový bonus 
(DB) na vyživované dieťa za roky 2018, 
2019 a 2020. V prípade nezrovnalostí 
majú do konca kalendárneho roka čas 
na podanie daňového priznania (DP) 
a zaplatenie vzniknutého rozdielu na 
dani z príjmu.

Finančná správa preverila vybrané 
rodičovské páry, u ktorých identifiko-
vala dvojnásobné uplatnenie DB. Nález 
z uskutočnených preverovaní dosiahol 
priemerne na rodičovský pár 1 237 eur. 
Preto sa rozhodla spustiť koncom no-
vembra preventívnu akciu, ktorej cieľom 
je upozorniť dotknutých rodičov, aby si 
tieto nezrovnalosti v DP opravili. Cieľom 
finančnej správy je prostredníctvom tejto 
aktivity pôsobiť na daňovníkov aj pre-
ventívne. Finančná správa totiž eviduje 
aj prípady zneužívania vo forme dekla-
rovania fiktívnych zamestnaneckých po-
merov zo zahraničia a uplatňovania DB 
na Slovensku. 

Vzniknutý rozdiel treba zaplatiť
Viac ako 3.000 daňovníkov dostane v 

nasledujúcich dňoch listy, že DB na vy-
živované dieťa za zdaňovacie obdobia 
rokov 2018 až 2020 si pravdepodobne 
uplatnili vo vyššej sume ako ustanovuje 

zákon. Najneskôr do 31. decembra tohto 
roku majú čas na to, aby podali DP za kaž-
dý rok, v ktorom táto situácia nastala, a 
zaplatili vzniknutý rozdiel na dani z príj-
mu. „Listy sú rozdelené do dvoch typov. 
Prvý je pre tých, kde si DB uplatnil iba je-
den rodič. Buď ho vyplatil zamestnávateľ 
matke alebo otcovi a v rovnakej výške aj 
správca dane na základe podaného DP k 
dani z príjmu fyzických osôb. Druhý typ 
listu je určený pre tých rodičov, ktorí si 
obaja uplatnili DB. Upozornenie dostane 
otec,“ objasňuje finančná správa na svo-
jej webovej stránke a zároveň pripomína, 
že na uplatnenie DB má právo len jeden 
z rodičov, a to ten, s ktorým žilo dieťa v 
spoločnej domácnosti a súčasne splnil aj 
ďalšie podmienky ustanovené zákonom. 
„Rodič, ktorý si uplatnil DB neoprávne-
ne, musí podať riadne alebo dodatoč-
né DP. Potrebné je ho podať osobne na 
príslušnom daňovom úrade, poštou na 
ľubovoľnej pobočke alebo elektronicky. 
E-formulár DP sa nachádza na portáli fi-
nančnej správy,“ uvádza inštitúcia.

Nesprávne uplatnený 
daňový bonus na dieťa

» ren 
zdroj foto analogicus pixabay
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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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www.vonkajsiezaluzie.com
showroom SKALICA, Svätoplukova 41        rollstyl@rollstyll.sk        0944 008 206

VIANOČNÁ
AKCIA

20%
ZĽAVA
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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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GARÁŽOVÉ  BRÁNY

0905 478 303bomont.sk
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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 
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KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE

0910 589 637
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NON STOP

KRTKOVANIE

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

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP
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Mzda 1200 eur/brutto. Tel.: 0918 942 833

CORMET, spol. s.r.o. hľadá:
MURÁR, BETONÁR, TESÁR
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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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V Záchrannej stanici pre chráne-
né druhy živočíchov v Zázrivej pri-
budla nová rozlietavacia voliéra 
podporená z projektu Programu 
ochrany prírody.

Schválený projekt výstavby vo-
liéry bol realizovaný v jesennom obdo-
bí, pričom voliéra je určená pre vtáky 
strednej veľkosti. V týchto dňoch má 
novovybudovaný priestor už aj prvého 
pacienta. Po náročnej operácii sa v nej 
zotavuje mladý bocian biely. Projekt 
bol podporený sumou 8000 eur. Ako 
uvádza výkonný riaditeľ Záchrannej 
stanice Zázrivá Metod Macek: „Možnosť 
kondične sa pripraviť v rozlietavacej vo-
liére je pre rehabilitované vtáky jednou 
z podmienok pre úspešné vypustenie a 
návrat do voľnej prírody. Naša novovy-
budovaná voliéra je určená najmä pre 
sokoly, sovy, bociany, krkavcovité vtá-
ky a ďalšie podobné druhy. Podarilo sa 
nám vybudovať naozaj špičkové zaria-
denie a veríme, že v budúcom roku sa 
nám do tejto podoby podarí zrekonštru-
ovať ďalšie dve podobné voliéry. Som 
rád, že náš projekt bol finančne pod-
porený, pretože pri neustále sa navy-
šujúcej kapacite našej stanice takýchto 
voliér nikdy nie je dosť.“

Environmentálny fond v spoluprá-
ci so Štátnou ochranou prírody Sloven-
skej republiky (ŠOP SR) realizoval tento 
rok už tretí ročník Programu ochrany 
prírody (POP). Jeho cieľom je zabezpečiť 

starostlivosť o chránené časti prírody 
a krajiny Slovenska, podporiť ochranu 
prírody a pozitívny vzťah obyvateľstva 
k nej. Tento ročník programu podporil 
25 projektov v hodnote 161 152 eur.

Medzi ďalšie podporené projekty 
tohto ročníka Programu ochrany príro-
dy patrí napríklad projekt obce Podre-
čany, ktorý pri obecnej materskej škole 
vysádza ovocný sad. O podporu úspeš-
ne žiadalo aj občianske združenie 
Vysoký vrch, ktoré sa pri obci stará a 
zabezpečuje manažment a údržbu bio-
topu pre obojživelníky. Obec Gánovce z 
finančnej podpory realizuje pomocou 
technológie rozšírenej reality zaují-
mavú 3D inštaláciu dobových zvierat, 
rastlín a pračloveka – neandertálca. 
Viaceré obce dostali finančnú podporu 
na dobudovanie náučných chodníkov 
či informačných tabúľ.

Zdroj informácií a foto Odbor 
komunikácie a propagácie Štátnej 

ochrany prírody SR

Nová rozlietavacia voliéra v Zázrivej

» ren

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.

INZERCIA

0908 979 377
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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
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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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

41
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2

0918 645 802
0907 784 324

BRIKETYBRIKETY
Z TVRDÉHO Z TVRDÉHO 

DREVADREVA

 VÝROBA A PREDAJ
PALIVOVÉHO

DREVA

Pod Malými Karpatami vysadili dob-
rovoľníci dva kilometre líp. Na projek-
te Vištucké lipky sa podieľali stovky 
ľudí, medzi inými aj spevák Peter 
Lipa, uznávaná strombudsmanka 
Katarína Šimončičová, filmári Marek 
Šulík, Peter Kerekes, Katarína Kere-
kesová či desiatky regionálnych orga-
nizácií.

Záchranu historickej aleje z 18. 
storočia vo Vištuku neďaleko Pezin-
ka dokončili dobrovoľníci začiatkom 
novembra. Projekt s názvom Vištucké 
lipky vznikal dva roky, zahŕňal výsad-
bu 136 mohutných líp a ošetrenie 22 
starých ovocných stromov. Na stromy 
prispeli prevažne obyvatelia západné-
ho Slovenska, ktorí vo verejnej zbierke 
na záchranu aleje vyzbierali viac ako 9 
000 eur.

Darcovia sa o stromy aj starajú
Každá z nových líp má svoju adop-

tívnu rodinu alebo spoločenskú orga-
nizáciu, ktorá nemalým dielom finanč-
ne prispela na svoj strom. Darcovia 
stromy nielen zasadili, ale sa aj o ne 
starajú. Prvá lipka patrí žiakom miest-
nej základnej školy ako symbolický dar 
budúcim generáciám.

S nápadom prišiel študent
S nápadom zachrániť prastarú aleju 

prišiel študent Sokratovho inštitútu 
Marek Ochaba v rámci svojho študent-

ského projektu. „Aleja bola za obcou 
Vištuk už v časoch Uhorska a prežila 
najrôznejšie štátne zriadenia, totalitné 
režimy aj obe svetové vojny. V posled-
ných desaťročiach sme však boli pria-
mymi svedkami toho, ako sa nám pred 
očami postupne strácala,“ približuje 
Marek Ochaba. Stromy boli prestarnu-
té, chýbala im opatera a tak čaro pre-
chádzok pod ich korunami mizlo.

Obnova vištuckej aleje sa počas 
dvoch rokov stala ukážkovým príkla-
dom spolupráce občianskej verejnosti, 
odborníkov, podnikateľov, miestnej a 
krajskej samosprávy, ako aj štátnych 
orgánov. „Ďakujem všetkým, ktorí 
nám pomohli zveľadiť naše regionálne 
kultúrne dedičstvo. Verím, že z neho 
budú mať radosť nielen naši súčasníci, 
ale aj generácie, ktoré po nás prídu,“ 
uviedol Marek Ochaba.

Zachránili historickú alej

» ren
zdroj foto Marek Ochaba

4. decembra 1996    
František Gaulieder bol protiústavne zba-
vený poslaneckého mandátu

Výročia a udalosti

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA



SE22-48 strana - 8

SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
8

08
-0

00
2 

TT
24

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:

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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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:
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5. decembra 1933
v USA sa skončila prohibícia alkoholových nápojov, keď bol ratifiko-
vaný 21. dodatok k Ústave USA

Výročia a udalosti 9. decembra 1994
alternatívna Nobelova cena: cena pre Astrid Lindgrenovú za jej za-
sadzovanie sa za práva detí

Výročia a udalosti
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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
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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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Kontakt: 0905 970 119, alebo 034 694 1611 od 8 - 16 hod.

Ihneď príjme do TPP

Firma TISCONTY, s.r.o, Priemyselná 284, Senica

Požiadavky:
-  vítaná je skúsenosť s obsluhou CNC strojov a s prácou s PC
-  samostatnosť
-  základná zložka mzdy (brutto) 5 €/hod. + mesačné 
    prémie podľa výkonu do výšky 300 €

Obsluha CNC strojov

Požiadavky:
- prax na VZV je výhodou
- platný preukaz na VZV je vítaný, 
   v prípade potreby zabezpečíme
- základná zložka mzdy (brutto) 5 €/hod. + mesačné 
   prémie podľa výkonu do výšky 300 €

Vodiča  VZV

na jednoduché manuálne práce /aj ženy sú vítané/ 
- základná zložka mzdy (brutto) 4 €/hod. 
  + mesačné prémie podľa výkonu do výšky 200 €

Pracovníkov do výroby 

Ďaľej ponúkame:
-  dlhodobú a stabilnú prácu
-  práca na riadnu pracovnú zmluvu aj na dohodu
-  zaujímavé mzdové ohodnotenie, možnosť týždenných záloh
-  možnosť individuálneho pracovného času
-  zabezpečíme zaškolenie

63
-0
16
5

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

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

Výročia a udalosti

0905 915 033
SOBOTA 03.12.2022
Krokodíl Lyle 2D/SD 13:40, Za všetkým hľadaj ženu 13:50 2D/OV, 
Čierny Panter: Navždy Wakanda 2D/SD 14:30, Neobyčajný svet 2D 
SD 16:00, Princezná zakliata v čase 2 2D/OV 16:10, Superžena 17:50 
2D/OV, Vianočný príbeh 2D OV 18:10, Čierny Panter: Navždy 
Wakanda 2D/ST 20:20, Keď prehovorila 2D/ST 20:40,  Bones and all 
2D/ST 20:50

NEDEĽA 04.12.2022
Mikuláš Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D/SD 15:30, Princezná 
rebelka 2D/SD 16:00
Krokodíl Lyle 2D/SD 13:10, Neobyčajný svet 2D SD 13:40, Čierny 
Panter: Navždy Wakanda 2D/SD 14:30, Princezná zakliata v čase 2 
2D/OV 17:30, Superžena 17:50 2D/OV, Vianočný príbeh 2D OV 18:10, 
Plastic Symphony 18:50 2D/OV, Čierny Panter: Navždy Wakanda 
2D/ST 20:20, Plastic Symphony 2D/OV 20:30, Keď prehovorila 2D/ST 
20:40, Bones and all 2D/ST 20:50

PONDELOK 05.12.2022
Mikuláš: Ježko Sonic 2D/SD 16:00
Neobyčajný svet 2D/SD 16:00, Superžena 2D/OV 17:50, Vianočný 
príbeh 2D/OV 18:10, Plastic Symphony 2D/OV 18:30, Čierny Panter: 
Navždy Wakanda 2D/ST 20:20, Bones and all 2D/ST 20:30, Keď 
prehovorila 2D/ST 20:40 

UTOROK 06.12.2022
Predpremiéra – DC Liga Superzvierat 2D/SD 16:00 
Neobyčajný svet 2D/SD 16:00, Superžena 2D/OV 17:50, Vianočný 
príbeh 2D/OV 18:10, Zabudnutá zem 2D/ČT 18:40, Čierny Panter: 
Navždy Wakanda 2D/ST 20:20 , Keď prehovorila 2D/ST 20:40

STREDA 07.12.2022
Neobyčajný svet 2D SD 16:00, Princezná zakliata v čase 2  2D/OV 
16:10, Superžena 17:50 2D/OV, Vianočný príbeh 2D OV 18:10, Plastic 
Symphony 18:50 2D/OV, Čierny Panter: Navždy Wakanda 2D/ST 
20:20, Keď prehovorila 2D/ST 20:40,  Bones and all 2D/ST 20:50
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379 €
479 €
579 €
449 €
479 €
579 €
549 €
649 €
729 €
1599 €
5799 €

1,64 x 1,66 x 4 m 
2 x 2 x 4 m 

2,58 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

3 x 2,15 x 4 m
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

4 x 2,7 x 4m 
6 x 4 x 10 m 

GNOM 
GRETA 
GLORIA 
GALA
GENIO
GARANT 
GAMMA 
GULLIVER 
GOLIÁŠ 
GOLEM 
GIGANT 

DOPRAVA ZADARMO
VŠETKO SKLADOM

UŽ OD379 €

AIW - Opatrujte s nami
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 
• máme ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 275 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
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Aby bol každý deň ako na Vianoce
Stoličkový výťah predstavuje oveľa viac než ísť hore a dolu po schodoch. 

Vďaka nám sú schody opäť bezpečné, takže si môžete naďalej užívať 
domov, ktorý milujete, so svojou rodinou a priateľmi, pretože  najlepším 

darčekom, ktorý môžete na Vianoce darovať, ste vy. 

Táto ponuka je v hodnote 500 € vrátane DPH a 
je dostupná pri kúpe schodiskového výťahu. Je 
obmedzená na nákupy do 31.12.22 alebo do 
konca skladových zásob a nie je kumulovateľná 
s inými kampaňami alebo ponukami.

XM
A

1

0800 162 162
Zavolajte zadarmo

Tieto Vianoce je 
obdarovaná celá rodina

Čisto 
ilustračné 
obrázky

Vianočná ponuka
Smart TV 60''

Tieto Via
obdarovaná 

Vianočná poVV anočná po
Smart TV 6art TV 6


