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Nie, nejde o  jazykový subštandard 
v titulku, je to presný a korektný citát. 
Konkrétne, tieto slová adresoval Slová-
kom Ján Pavol II. počas návštevy našej 
krajiny v roku 1995. V preklade - „pat-
riotizmus, áno! Nacionalizmus, nie!“ 
Tieto dve vety niekoľkokrát zopakoval a 
poslucháči nemohli byť na pochybách, 
čo nimi myslí a na čo poukazuje. Prečo 
pripomínať myšlienku, ktorá je takmer 
štvrťstoročie stará a jej autor už ani ne-
žije? Lebo je príležitosť a je aj najvyšší 
čas. Tou príležitosťou je blížiaci sa Me-
dzinárodný deň patriotizmu (23. januá-
ra) a výzvou sú mnohé a čoraz častejšie 
javy, ktoré do našej spoločnosti vnášajú 
viacerí politici a ich vlastnou hlúposťou 
výrazne obmedzení adoranti. Patriotiz-
mus alebo vlastenectvo je láska a odda-
nosť vlasti, hrdosť na jej minulosť a prí-
tomnosť, úsilie chrániť záujmy vlasti. 

Vlastenec je človek, ktorý cíti národnú 
hrdosť. Na rozdiel od nacionalizmu sa 
patriotizmus neviaže na národ, ale na 
územie či krajinu, prípadne politický 
národ, teda obyvateľov danej krajiny.

O niekoľko dní tu teda máme Me-
dzinárodný deň patriotizmu. Vlaste-
nectva. Toho, čo je základom ochrany 
záujmov štátu. A štát sme my, občania. 
Nie politické strany a nie ich protago-
nisti. Hoci si to myslia a sú o tom zjav-
ne – aj na príkladoch ich 
konania – presvedčení. 
Je čas vyviesť ich z ich 
omylu.

Pekný týždeň, milí či-
tatelia, i s pripomien-
kou na vlastenec-
tvo také, akým by 
malo byť.

„Patriotizmus tak, nacionalizmus ne!“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

2-izbový byt: 1 170 €
3-izbový byt: 1 480 €
4-izbový byt: 1 690 €

CELKOVÉ CENY

Pri výmene okien posky-
tujeme vymaľovanie

interiéru s 10% zľavou

320 € 370 €

480 €

Príklady montáže
okien:PLASTOVÉ OKNÁ

A ZIMNÉ ZÁHRADY
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SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

§

€

MZDY, PERSONALISTIKA

VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

Sme plátci
DPH

FO �p A, B a právnických osôb

Senica | 0911 521 767
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

0907 211 797
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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Holíči, Jablonici, Radošovciach, 
Mokrom Háji, Vrádišti, Prietr-
žke, Trnovci, Kopčanoch, Pop. 
Močidlanoch, Dubovciach, Kuno-
ve, Čáčove, Štefanove, Kátove a 
Rovensku 

+ v párnom týždni navyše: 
Radimov, Letničie, Petrová Ves, 
Čáry, Smolinské, Kuklov, Borský 
Mikuláš 

+ v nepárnom týždni navyše: 
Brodské, Chropov, Sobotište, Ryb-
ky, Koválovec, Smrdáky, Častkov, 
Hlboké, Cerová, Prievaly, Šajdíko-
ve Humence, Dojč, Rohov, Ková-
lov a Lieskové

skalicko@regionpress.sk

Redakcia: Potočná 16 
SKALICA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 27.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 50.000 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 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.

Holíè

Skalica

Senica

Borský Mikuláš

NENAŽRANCI

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Najprv mi do-
voľte popriať - 
všetko najsamlep-
šie v novom roku, 
všetkým ľuďom 
dobrej vôle. A teraz 
mi dovoľte napísať 
niečo o sviniach 

nenažraných. Áno, bohužiaľ, takto tvr-
do musím nazvať vraj “pánov” poslan-
cov, ktorí si bez hanby zvýšili od nové-
ho roku platy o nehoráznych 1514 eur!

Áno aj ja som poslanec, ale na 
rozdiel od mojich kolegov ja osobne a 
poslanci nášho hnutia Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (OĽANO), sme 
jediní predložili do parlamentu ešte v 
októbri návrh, aby sa platy politikom 
nezvyšovali. Samozrejme, nepodporil 
nás ani jeden jediný koaličný poslanec 
a tým zabezpečili, aby sa platy poslan-
com skokovo takto nehorázne zvýšili.

Už rok predtým predseda SNS po-
vedal predsedom klubov, že keď mi 
nebudeme otvárať tému zmrazenia 
platov, tak oni - rozumej SNS, SMER a 
Bugárovci, budú ticho a platy sa zvýšia. 
Vtedy som im to, našťastie, na posled-
nú chvíľu prekazil a tak utreli zobáky.

Tentokrát si Danko spiknutie proti 
ľuďom poistil dokonalejšie a vyšlo im 

to. Bohužiaľ aj za prispenia niektorých 
opozičných strán. A čo ma najviac 
mrzí, Pellegrini sa zahral na slepú 
babu a nepovedal proti nemorálnemu 
zvýšeniu platov ani ťuk. Keď sa pýtate 
prečo, tak zrejme aj preto, lebo si aj on 
takto sám sebe prilepšil o 2 tisíc eur 
mesačne!

Čo s tým? Predložil som do parla-
mentu na najbližšiu schôdzu návrh 
novely, ktorá by zvýšenie platov zruši-
la a zaviedla by pravidlo, aby sa platy 
poslancom zvyšovali vždy len presne 
o toľko, o čo narastú v priemere platy 
zamestnancom na celom Slovensku. 
A teraz uvidíme, kto využije šancu na 
opravu svojho zlyhania. Budem veľ-
mi rád, ak si kolegovia z iných strán 
uvedomia, že zvýšiť 
si samým sebe plat 
o 1514 eur, kým 
ľuďom Pellegrini 
zvýšil ceny tepla, 
elektriny a plynu 
v priemere o 7% a 
dôchodky o tráp-
nych 7 eur, nie je ani 
správne a ani mo-
rálne.
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www.slovaktual.sk/akcia

3-sklo bez príplatku
Využite zimné ceny a získajte
trojsklo za cenu dvojskla.

Akcia platí pre vybrané farebné okná 
objednané do 31.1.

SKALICA   • Potočná 14
(smer VÚB banka, vedľa železiarstva Masaryk) 
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• skalica@slovaktual.sk

• zadarmo paropriepustné pásky 

• certifikovaná montáž
na novostavby
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žalúzie · siete · rolety · roletky
 · okná · dvere · zasklenie
balkónov · zimné záhrady

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

0903 526 876  |  0910 114 407

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk
POBOČKA  ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

41
-0

00
8

oznamuje zámer prenajať dočasne
nevyužívané nebytové priestory v Strednej

odbornej škole elektrotechnickej,
Učňovská 700/6, Gbely. 

OZNÁMENIE

Bližšie informácie prostredníctvom e-mailu:
sougbely@zupa-tt.sk

alebo na tel. č. 034/6621229

Stredná odborná škola elektrotechnická,
Učňovská 700/6, Gbely
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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš
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VÝROBA
A PREDAJ

0918 645 802
0907 784 324

PALIVOVÉHO
DREVA

0905 915 033

INZERCIA
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• kompletné rekonštrukcie
   domov a bytov
• sadrokartonárske práce
• zatepľovacie práce
• ploty, zámková dlažba

Murárske práce
0904 259 971
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0905 528 754

Strojové omietky
Obklady, dlažby
Rekonštrukcie
domov a bytov 
Murárske
práce
Bytové
jadrá
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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700



SE19-03 strana - 3

3
SLUŽBY

41
-0

02
5

Vaše bývanie sa stane skutočňosťou

Mgr. Nela Havelová
+421 905 443 776

Nová lokalita
„PREDMESTIE SKALICA“
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NOVOOTVORENÁ
PREDAJŇA ZNAČKY
LADA V SENICI

HVIEZDOSLAVOVA ULICA

13000 €

10500 €

9990 €

AutoFRIM, s.r.o. Trnava, Hviezdoslavova ul., SENICA, tel.: 0908 740 679
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R01_AUTO_PREDAJ
» Predám Suzuki Vitara 
1,6 benzín, 4x4.r.v.1995.
Tel. 0905806518

R02_AUTO_MOTO_INE
» Kúpim staré auto 
alebo motocykel, aj 
náhr.diely, všetko od 
motorizmu (trofeje).Tel. 
0903818122 
» ČZ 175, JAWA 250, 
350, PIONIER, STADION, 
MUSTANG, SIMSON. KÚ-
PIM TIETO MOTORKY.Tel. 
0915215406

R03_BYTY_PREDAJ
» Predám 1-izbový byt 
v Skalici, Koreszkova 
ul., cena 41000 €.Tel. 
0905984737

R04_BYTY_PRENAJOM
» Dám do nájmu 1-izb.
dom, starý v Kútoch.Tel. 
0944223919 
» Prenajmem 2-izb. byt 
zariadený, Pod hájkom 
35, max 2osoby, voľný 
23.1.,  cena320 €.Tel. 
0908141405 
» Prenajmem 1-izb.dom, 
1 osobe.Tel. 0944223919 
» Prenajmem jedno-
izbový byt s rozlohou 
48 metrov2 /spálňa, 
kuchyňa s obývačkou, 
kúpeľňa/na  Pivovar-
skej ulici v Skalici, byt 
je určený maximál-
ne pre dve osoby, bez 
domácich zvieratiek. 
Byt je zariadený.Cena 
nájmu 320 €, vrátane 
energií. Byt je voľný od 
16.01.2019Zábezpeka je 
jeden mesiac.Volať pon-
delok až piatok od 9 do 
15 hod.Tel. 0903226790 
» Prenájom 1-izbové-
ho bytu v meste Ska-
lica, dlhodobo.Tel. 
0911240481 
» Prenajmem 1-izb.
byt aj garzónku v cen-
tre mesta Skalica.Tel. 
0951170822

R05_DOMY_PREDAJ

R06_POZEMKY_PREDAJ

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 
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ABC OKNÁ Holíč  | Výroba plastových okien a dverí

www.abc-okna.sk
okna@hotel-san.sk
holic@abc-okna.sk

tel.: 034/668 33 87 kl. 66, 0903 761 642
0948 344 401, 0911 761 642Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San) 

ZIMNÁ AKCIA
Najnižšie ceny na okná a dvere

Zľavy na novostavby

Garážové brány
Vonkajšie žalúzie
Rolety

Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
Markízy
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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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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

41
-0

01
0

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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VEDENIE PODVOJNÉHO, JEDNODUCHÉHO
A MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH

PRIZNANÍ

Skalica, 0902 148 903
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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

10. výročie zavedenia € na Sloven-
sku si žiaci a pedagogickí zamestnanci 
ZŠ Vajanského v Skalici pripomenuli 
viacerými aktivitami v celej škole.

 Deti prvého stupňa sa hrali na 
obchod, kreslili bankovky podľa vlast-
ných návrhov. Skúmali pravosť banko-
viek v skupinách, vytvorili si prezentá-
cie s touto témou. Na matematike riešili 
slovné úlohy, sčitovali, odčitovali, ná-
sobili eurá.

Dňa 1. 1. 2009 Slovensko vstúpilo 
ako šestnásty  člen do eurozóny. Po 
ceste plnenia mnohých kritérií sa na 
Slovensku v ten deň začalo platiť spo-
ločnou európskou menou. Od tohto 
dňa už uplynulo desať rokov. 

Žiaci pripravili projekty o vývoji 
peňazí na Slovensku, o krajinách Eu-
rópskej únie, o názoroch Slovákov na 
euro. Žiačky 8. A pripravili prezentáciu 
pre ostatných žiakov školy o EÚ. Vyu-
čovacie hodiny boli venované výročiu 
a žiaci si mohli navrhnúť  vlastné eu-
robankovky, odpovedali na anketové 
otázky. Anketa bola vyhodnotená a 
neminie ich odmena.

Projekty sú umiestnené v respíriu 
pri vstupe do školy, kde si ich môžu po-
zrieť rodičia a návštevníci školy.

Deti prvého až siedmeho roční-
ka  mali deň spestrený aj divadelným 
predstavením Dobrodružstvá Eura, 
ktoré si pripravili žiaci 5. B a 6. B triedy.
( Inšpirovali sa internetom.) Piataci už 
nepoznajú koruny a mnohí sa narodili 

práve pred desiatimi rokmi, sú eurové 
deti. Nacvičili divadielko pre spolužia-
kov o eure, ktoré putuje po krajinách 
EÚ. V jednotlivých scénkach divákov 
oboznámili s typickými znakmi jed-
notlivých krajín. Mapu sveta  doplnili 
vlajkami a vyznačili na nej  kde sa euro 
používa, kde nie.

Pre žiakov ôsmeho ročníka a 5.C 
si pracovníci informačného centra Eu-
rope direct Senica pripravili viacero 
vedomostných kvízov, testov a súťaží o 
EÚ. Žiaci súťažili v tímoch a určovali na 
mape štáty, ktoré patria do eurozóny, 
vlajky a hlavné mestá EÚ. Najzaujíma-
vejšia a zároveň najťažšia úloha bola 
priraďovanie mincí k jednotlivým štá-
tom.  Užili si hodinu plnú zábavy a do-
zvedeli sa opäť nové vedomosti o eure.

Všetci žiaci  sa v tento deň učili naj-
mä zážitkovou formou a bolo aj veľa zá-
bavy ! Na vedomosti z tohto dňa určite 
tak ľahko nezabudneme.

10. výročie zavedenia eura na Slovensku

» Vyoralová Zuzana
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
HOTELOVÁ AKADÉMIA
DOPRAVNÁ PRIEMYSLOVKA

034/6682446  |  www.sosholic.sk

Námestie sv. Martina 5, Holíč

4-ročný študijný odbor s maturitou
• modernú výučbu v predmetoch logistika, cestné vozidlá, prevádzka servisov
   a komunikácia, alternatívne pohony, diagnostika... 
• odbornú prax vo vlastných moderných dielňach a vo firmách 
• kurzy: zvárač, vysokozdvižné vozíky,  vodičské oprávnenie, drony, 3D aplikácie 
• otvárame aj športovú triedu, športovú prípravu v NOVEJ TELOCVIČNI 

UROB správne
rozhodnutie!

Technika a prevádzka dopravy

4-ročný študijný odbor s maturitou
• výučbu pomocou NTB a modernej techniky (napr: 3D tlačiareň, 3D aplikácie, drony...) 
• v predmetoch programovanie, výpočtová technika, počítačové siete, multimédiá,
   grafické systémy, angličtina v praxi, informačné fondy a služby, CNC zariadenie...

Informačné systémy a služby

5-ročný študijný odbor s maturitou
• rozšírenú výučbu jazykov – anglický, nemecký, ruský, taliansky jazyk
• netradičnú výučbu v predmetoch podnikanie v cestovnom ruchu, služby cestovného ruchu, marketing a manažment, účtovníctvo,
   hotelová prevádzka, animácie... 
• študent  absolvuje kurzy a získava certifikát – barista, barman, sprievodcovstvo, vodičské oprávnenie, multimédiá, mediálna výchova
• absolventi sú tiež pripravení na ďalšie štúdium na vysokej škole

Hotelová akadémia

3-ročné odbory s výučným listom
Autoopravár, Autoelektrikár, Kuchár a Čašník

Ponúkame aj
DUÁLNE VZDELÁVANIE
v učebných odboroch
KUCHÁR, ČAŠNÍK, AUTOOPRAVÁR,
AUTOELEKTRIKÁR
a v študijnom odbore
HOTELOVÁ AKADÉMIA.

PONÚKAME

VÁM ATRAKTÍVNE 

ŠTÚDIUM
S VÝBORNOU

PERSPEKTÍVOU

UPLATNIŤ SA!

33-ro
Auto

od 8.00 do 15.00 h

Deň

Srdečne Vás pozývame

otvorených
dverí6. – 8.

február
2019

Vo všetkých odboroch môže žiak získať
ODMENY ZA PRODUKTÍVNE PRÁCE.
Po získaní výučného listu môžu pokračovať
v 2-ROČNOM MATURITNOM ŠTÚDIU – DENNÉ, EXTERNÉ.

• odbornú prax v moderných školských dielňach a vo firmách Volkswagen
   Slovakia, SKAND Skalica, Hílek a spol., a iných autorizovaných servisoch,
   v reštauráciách a hoteloch v regióne,  v školskej reštaurácii Collegium
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R07_REALITY_INE
» Kúpim rodinný dom, SP 
alebo byt 35 km od Bra-
tislavy.Tel. 0903765606 
» Kúpim garsónku ale-
bo 1-izbový byt v pô-
vodnom stave príp. 
čiastočná rekonštrukcia 
Skalica / Holíč / Senica. 
PLATBA IHNEĎ. Pravný 
servis zabezpečím.Tel. 
0902595359

R08_STAVBA

R09_DOMACNOST

R10_ZAHRADAERINEC
» Predám ošípané.Tel. 
0915284292 
» Predám na chov čis-
tokrvné králiky, ple-
meno kalifornské, do-
spelé, očkované, cena 
dohodou. Skalica.Tel. 
0904253851 
» Predám kurčatá cca 
3kg.Tel. 0903572514 
» Predám vylúpané ore-
chy.Tel. 0903224635 
» Predám šteniatka za 
symbolickú cenu.Tel. 
0907276042

R11_HOBBY A SPOTR
» Kúpim rôzne starožit-
nosti, odznaky, mince, 
staré hodiny, trofeje.Tel. 
0903416726 
» Kúpim rôzne starožit-
nosti aj poškodené.Tel. 
0903753758

R12_DETOM

R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám prvorepubli-
kový nábytok z masívu 
vo výnimočnom stave. 
alena.ulicnikova@gma-
il.com. 
» Predám ručnú vrtačku 
do priemeru 10  vrtáka , 
štartér na traktor TK12 
k, dohoda, volať večer.
Tel. 0346580336 
» Predám motor zo sta-
rej vojenskej centrály 
183 cm3, r.v.63, za 100 
€.Tel. 0944634153

R14_ROZNE_INE
» Dochádzaš denne 

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

41
-0
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ŠAŠTÍN - STRÁŽE
Prev.: Štúrova 958, Šaštín-Stráže, tel.: 0907 186 222

www.pohrebnasluzba-sastinstraze.sk

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

POHREBNÁ SLUŽBA

DOJČ
Prev.: è. 444, Dojè (pri cintoríne), tel.: 0908 109 406

Prevádzková doba: PO - PI: 9.00 hod. - 13.00 hod.
www.pohrebnesluzby-dojc.sk

Komplexné pohrebné služby, maloobchod,
svieèky, kahance, vence, ikebany, vázy a i.

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:
0907 928 212, 0915 732 830

PEKAR SRs s.r.o.

POHREBNÁ SLUŽBA

41
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ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

ODŤAH ZDARMA
výkup oceľového šrotu a farebných kovov

zber elektroodpadu
VAMAMETAL s.r.o., Priemyselná 277, Senica

email: vamametal@gmail.com
0903 145 588, 0903 728 588

63
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KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

• výkup kovového odpadu
   a farebných kovov
• výkup papiera (noviny, časopisy,
   letáky) cena 0,08 EUR/kg

Odťahová služba zadarmo
Poskytujeme doklad o likvidácii

52
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ZABEZPEČUJEME DOPRAVU

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.
Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

od 89 €/t
od 210 €/t

 od 299 €/t

HNEDÉ UHLIE
ČIERNE UHLIE
KOKS

Ce
ny

 s
ú

vr
át

an
e 

D
PH

Vaše objednávky prijímame na tel.:
034/659 2101, 0905 471 325

PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH
KAMEŇOV za 11 EUR/t

0908 979 377

INZERCIA

Piatok 18.1.: Aquaman 2D 15:30, Ralph 
búra internet 2D 15:40, Escape room 
15:50, Pašerák 18:00, Cena za šťastie 
18:10, Nová šanca 18:20, Glass 20:20, 
Zložka 20:30, Bohemian Rhapsody 
20:40
Sobota 19.1.: PREDPREMIÉRA – Ľado-
vá sezóna 2 13:40, Ralph búra internet 
3D 13:10, Grinch 2D 13:30, Aquaman 
2D 15:30, Ralph búra internet 2D 15:40, 
Escape room 15:50, Pašerák 18:00, 
Cena za šťastie 18:10, Nová šanca 18:20, 
Glass 20:20, Zložka 20:30, Bohemian 
Rhapsody 20:40
Nedeľa 20.1.: PREDPREMIÉRA – Ľado-
vá sezóna 2 13:40, Ralph búra internet 
3D 13:10, Grinch 2D 13:30, Aquaman 
2D 15:30, Ralph búra internet 2D 15:40, 
Escape room 15:50, Pašerák 18:00, 
Cena za šťastie 18:10, Nová šanca 18:20, 
Glass 20:20, Zložka 20:30, Bohemian 
Rhapsody 20:40
Pondelok 21.1.: Aquaman 2D 15:30, 
Ralph búra internet 2D 15:40, Esca-
pe room 15:50, Pašerák 18:00, Cena 
za šťastie 18:10, Nová šanca 18:20, 
Glass 20:20, Zložka 20:30, Bohemian 
Rhapsody 20:40
Utorok 22.1.: ARTMAX FILMY – Jack 
stavia dom 20:30, Aquaman 2D 15:30, 
Ralph búra internet 2D 15:40, Escape 

room 15:50, Cena za šťastie 18:10, Nová 
šanca 18:20, Zložka 18:00, Glass 20:20, 
Bohemian Rhapsody 20:40
Streda 23.1.: PREDPREMIÉRA – Trh-
lina 20:30, Aquaman 2D 15:30, Ralph 
búra internet 2D 15:40, Escape room 
15:50, Pašerák 18:00, Cena za šťastie 
18:10, Nová šanca 18:20, Glass 20:20, 
Zložka 20:30

Program kina Cinemax Skalica    

» red
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POHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:
0907 928 212, 0915 732 830
www.pohrebnictvo-holic.sk

prevádzka: BRATISLAVSKÁ 6, HOLÍČ, tel.: 0918 688 066
(v priestoroch tržnice)

Komplexné pohrebné - cintorínske služby
maloobchod - sviečky, kahance, kvety, urny...

medzinárodná preprava zosnulých

41
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PEKARr s.r.o., Skalica

v Dome smútku v Skalici
sviečky, kahance, kvety, venčeky, ikebany...

Stála služba pri
prevoze zosnulých

tel.: 034 / 651 14 11

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

0907 928 212, 0915 732 830

00
-0

00
0

0903 342 475
r�rade@r�rade.sk

MAĽOVANIE
NATIERANIE

STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY

SADROKARTÓNY

Pri predložení
konkurenčnej ponuky

vám spravíme
lepšiu cenu + 10%
vernostná zľava

M
NA

kkkkyyyyyy
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA JANUÁR 2019

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

Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

s podložkou 

1-hrob od 990 € • 2-hrob od 1290 €

0910 902 635•0905 323 022RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO: w
w

w.
ka

m
en

ar
st

vo
-b

oc
an

.s
k

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2200 € • 1-hr. 1650 €
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• MURÁRSKE PRÁCE
• SADROKARTÓNOVÉ PRÁCE
• OBKLADY, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, CHODNÍKY
• PLOTY, BRÁNY

0917 625 934  |  www.helpetbau.sk0917 625 934  |  www.helpetbau.sk

HELPET  BAUHELPET  BAUSTAVEBNÁ RODINNÁ FIRMASTAVEBNÁ RODINNÁ FIRMA

63
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www.bomont.sk

0905 478 303
Vally 9, Skalica

správny pomer kvality a ceny od roku 1998

Imitácie dreva v nástreku
 

GARÁŽOVÉ BRÁNY   A

- koniec zlúpaným fóliám
 

VJAZDOVÁ TECHNIKA

63
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VÝHODNÉ CENY  *  FLEXIBILITA  *  LOJÁLNOSŤ

dane.mzdy.personalistika@gmail.com

0902 513 454

ÚČTOVNÍCTVO PRE VÁS

Daňové priznania

Účtovné poradenstvo

Personálna agenda a mzdy

Jednoduché a podvojné účtovníctvo

* daň z príjmov FO a PO * daň z motorových vozidiel

* daň z pridanej hodnoty

Kontakt s úradmi a podávanie výkazov vybavíme za vás

63
-0
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pre oblasť
Senica, SkalicaSe

0949 233 684 

Nové, lepšie,
pôžičky.

16
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• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR,
    NÁKLADOV NA ENERGIE

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ

CENY
V REGIÓNE

3x
BONUS

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

CENTRUM
DVERÍ

AKCIA

v = 2000 mm
š = 900 mm

a jednostranná
laminácia

439
EUR

515
EUR

...ked sú
dvere dverami 

´

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

za
najlepšie

ceny
v regióne

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

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

0918 500 492

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

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!

1500

16
00

900

24
00

16
00

2100

16
00

1200

AKCIA
300

EUR

OD

345
EUR

210
EUR

202
EUR

-61% OD OD

OD

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

VÝRAZNÉ
Z¼AVY

DO KONCA
JANUÁRA

47
-0

07

FIRMA KIPA ∙ SEKULE 308 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955

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

16
-0

01
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0908 979 377

INZERCIA

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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Holíč-Ba? Hľadám 1 
osobu do auta. Prac 
doba 7,30 h-15,30 h. 
Miesto Račianska ul. Iné 
miesto doladíme.Tel. 
0903880133 
» Kúpim ľudové kroje.
Tel. 0902708047 
» Kúpim hodinky Schaf-
fhausen.Tel. 0944 137 
683

R15_HLADAM PRACU

R16_ZOZNAMKA
» Hľadám ženu na kávu, 
pokec. Skalica a okolie.
Tel. 0944096549 
» Muž 52 ročný hľadá 
ženu na vážny vzťah, 
Skalica a okolie.Tel. 
0907127508 
» 49/175/78 Sympatic-
ký nezadaný abstinent 
mladšieho vzhľadu, 
temperamentný špor-
tovej postavy hľadá 
priateľku, časom mož-
no viac. Prosím foto!!!.
Tel. 0915341553 
» Hľadám pani v dô-
chodkovom veku na 
vážne zoznámenie. 
Tel.00420 503 720199. 
» Hľadám si kamarátku 
od 44 do 5O rokov, ozvi 
sa .Tel. 0915204433

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

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 mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, SE zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

52
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Spoločnosť SHARK.AERO
Výrobná prevádzka:
Letisko Senica, 906 31 Hlboké 406

Chceš vyrábať lietadlá na Slovensku – Letisko Senica/LZSE/?
Chceš byť súčasťou jedinečného svetového projektu?
Potom je táto pracovná ponuka určená práve tebe.

SHARK tím je kolektív mladých kreatívnych ľudí,
ktorý potrebuje doplniť pozície:

• ELEKTRIKÁR
     (mzda od 600 €/mesiac)

• LAMINOVAČ
     (mzda od 520 €/mesiac)

• MONTÁŽ LIETADIEL
     (mzda od 550 €/mesiac)

Kontakt:
Ing. Vladimír Pekár
0903 655 977 • shark@shark.aero
Ing. Barbora Gálová
0911 164 541 • b.galova@shark.aero

www.shark.aero

36
-0

00
6

SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky
v Senici

Nástup IHNEĎ!
Kontakt:

0948 101 332

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka

63
-0

01
20903 435 184

SBS PROFI V+K

RECEPČNÚ
prijme do TPP

volať po - pia: od 6 - 14 hod.

- jazykové znalosti AJ alebo NJ
- ostatné znalosti - Microstoft
  Outlook, WORD, EXCEL
- mzda 4  €/brutto + osobné
   ohodnotenie

do výrobného
podniku v Skalici

41
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Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
prijmú do pracovného pomeru aj na brigádu:

Ponúkame ďalšie benefi� - info na pohovore.
Žiadosti so životopisom posielajte na adresu: 

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky 906 03
alebo e-mail: kucharovad@spasmrdaky.sk

• Kuchára
     Požiadavky: vzdelanie v odbore
     Mzda: 3,60 €/hod. + motivačné zložky mzdy

• Čašníka
     Požiadavky: vzdelanie v odbore
     Mzda: 3,60€/hod. + motivačné zložky mzdy

• Pomocnú silu do kuchyne
     Mzda: 3,00 €/hod. + motivačné zložky mzdy

• Recepcionára
     Požiadavky: znalosť AJ
     Mzda: 3,60 €/hod.+ motivačné zložky mzdy

• Distribútora procedúr
   - pracovníka kúpeľnej recepcie
     Požiadavky: základné znalosti AJ alebo NJ,
     práca aj počas víkendov
     Mzda: 3,60 €/hod. + motivačné zložky mzdy

41
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Požiadavky: 
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
- práca vhodná aj pre ženy
- technické myslenie
- manuálna zručnosť
Ponúkame:
- základná hrubá mesačná mzda 580,- €
   + prémie do 200,- €
- dvojzmenná prevádzka
- po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- možnosť profesného rastu
- nákup bicyklov a príslušenstva bicyklov
   za zvýhodnené ceny 
- príjemný kolektív
V prípade záujmu sa môžete informovať priamo
v sídle spoločnosti Bike Mate s.r.o.,  Dlhá 248, 
Senica 905 01 v prevádzke výroba bicyklov.
Tel. 034/6945202. Mobil: 0915/780887 do 15:00 h
E-mail: svrckova@dema.sk

PRÁCA V SENICI
NA DVOJZMENNÚ PREVÁDZKU

Firma  Bike Mate s.r.o. prijme do pracovného
pomeru z dôvodu rozširovania výroby

Pracovníkov montáže v bicyklovej
a kolesovej výrobe

INZERCIA

0908 979 377

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

INZERCIA

0905 915 033

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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Rodičia urobili pri mojej výchove 
jednu zlú a jednu dobrú vec. Zlou ve-
cou je, že ma prísne vychovávali, aby 
som hovoril stále pravdu a hlasno kričal 
keď vidím neprávo. Táto vlastnosť mi 
narobila veľa silných nepriateľov. Tou 
dobrou vecou bolo v podstate to isté, 
lebo pravdovravnosť a boj za spravodli-
vosť ma ženú každý deň dopredu.

Posledných 15 rokov tvrdo kritizu-
jem rozkrádanie, tunelovanie štátu, 
zlé politické rozhodnutia a prešľa-
py v súdnictve a za to som trestaný 
mediálnym lynčom na moju osobu, 
kde ma rôznymi vymyslenými kauzami 
politici a oligarchovia chcú zdiskredi-
tovať. Aj keď tieto útoky moja rodina 
znáša veľmi ťažko, mňa stále utvrdzujú 
v to, že robím správnu vec.

Pre mnohých politikov som nepo-
hodlnou osobou. Nevlastním média, 
tak ako niektorí slovenskí oligarchovia 
a preto brániť sa vymysleným útokom 
na moju adresu je často nemožné. Vždy 
som sa bránil súdnou cestou. Za po-
sledných 15 rokov som bol účastníkom 
viac ako 10 súdnych sporov. Napadol 
som napríklad i vyjadrenie Lipšica, 
ktorý tvrdil, že má prepis nahrávky 
medzi mnou a Sadikim. Zažaloval som 
generálnu prokuratúru a na súde žiadal 
o zverejnenie telefonátu. Samozrejme 
žiadnu nahrávku nemajú, lebo takýto 
telefonický rozhovor sa nikdy neusku-
točnil a súd som vyhral. Podobných 

súdov vrátane disciplinárnych bolo 
viacero. Zakaždým som vyhral, lebo 
bojujem za pravdu a spravodlivosť a 
moje hodnotové nastavenie je také, že 
sa mi priečia nezákonné veci a preto ich 
jednoducho nerobím.

Bohužiaľ občania nesledujú roz-
hodnutia súdov tak ako sledujú oligar-
chami vlastnené média, ktoré o mne z 
pochopiteľných dôvodov hovoria len a 
len lži.

Drahí občania, neprosím týmto tex-
tom o podporu, ale prosím, aby ste sa 
zamysleli, či je možné vyhrať všetky 
súdne spory ak by nebola pravda na 
mojej strane. Tiež prosím zvážte, či 
chcete mať prezidenta vedca (ktorý o 
riadení štátu nevie nič), právničku (kto-
rá bojovala 10 rokov za akúsi skládku 
v Pezinku), politikov (ktorí napáchali 
veľa škôd v našej vlasti), alebo človeka, 
ktorý celý život bojuje iba za spravodli-
vosť, bol predsedom Najvyššieho súdu, 
ministrom spravodlivosti, nebojí sa oli-
garchov a sľubujem, že budem vždy 
hovoriť len pravdu, odkrývať korup-
ciu a bojovať za Vás všetkých.

HARABIN: Otvorme oči.

tefan Harabin
anský kandidát 

prezidenta SR

ciu a bojovať za Vás vše
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hľadá nových kolegov  
(aj predčasných a výsluhových dôchodcov)

na stráženie priemyselného objektu v Senici.

MZDA: od 700 eur v čistom/mesiac 
Preukaz odbornej spôsobilosti je podmienkou
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IDEAL Automotive Malacky, s.r.o. 
Výrobný závod výrabajúci obloženia batožinového
priestoru automobilov

» Miesto výkonu práce: MALACKY, Priemyselná ulica
» Nástupná mzda:  750,- € brutto, výrazné navýšenie
   po skúšobnej dobe: 892,- € brutto, dochádzkový
   a mesačný bonus + ostatné bene�ty
» Moderné a nové pracovné prostredie

» Stravovanie vo vlastnej jedálni
» Práca vhodná pre mužov aj ženy
» Dlhodobá a stabilná práca na
    hlavný pracovný pomer 
» Viaczmenná prevádzka

HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV / KOLEGYNE DO NÁŠHO TÍMU

+ 421 34 323 5221, +421 34 323 5222
ia-kariera.sk@ideal-automotive.com  |  www.ideal-automotive.com

IDEAL Automotive Malacky, s.r.o., Priemyselná 6000, Malacky

OPERÁTOR vo VÝROBEPracovná pozícia:

Doprava zabezpečená zo smerov: 1. Brodské – Čáry – Šastín-Stráže- Kuklov – Borský Svätý Jur
– Sekule – Moravský Svätý Ján – Závod – Veľké Leváre – Malacky • 2. Senica – Jablonica – Cerová –

Prievaly – Pl. Peter – Pl. Mikuláš – Pl. Podhradie – Sološnica – Rohožník – Kuchyňa – Pernek - Malacky
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GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica

prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozície:

• obsluha polygra�ckého stroja
• vodič motorových vozíkov
• majster výroby (vzdelanie SŠ s maturitou polygra�ckého príp.
    technického zamerania, práca na 3 – 4 zmeny)
• referent expedície (vzdelanie SŠ s maturitou, základné znalosti
    v oblasti expedície, práca v SP R3 vítaná)

Mzda:  od 650 € do 1200 €  (z toho základná zložka mzdy 550 €)
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, príplatok za sobotu a nedeľu vo výške 50% z priemeru) • 13., 14. 
plat  • sociálny program • stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí 
1,20 € za obed • príspevok za dochádzku • stabilizačný príspevok • príspevok
na DDS • odmeny za zlepšovateľské hnutie • odmeny pri pracovných jubileách
a odchode do dôchodku • náborový príspevok
Kontakt: GRAFOBAL, akciová spoločnosť, 
personálne oddelenie, Mazúrova 2, 909 01 Skalica
e-mail: personalne@grafobal.sk, tel.: 034 6967330, 0914 222 739
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Trojzmenná prevádzka.Víkendy voľné.

Možnosť nadčasov. Plne hradené a 

zabezpečené ubytovanie.  Plat 4 - 5eur na hod. 

Stravné lístky v hodnote 4eur + bonusy. 

OPERÁTOR VÝROBY 

klimatizačných jednotiek 

do áut pre spoločnosť 

nachádzajúcu sa v Senici. 

www.bartexjob.sk

Neváhajte a kontaktujte nás:

+421 948 075 894, +421 948 159 559

     bartexjob@gmail.com
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Skalici

Nástup IHNEĎ!
Kontakt:

0948 181 008

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
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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 € - 4 € brutto + príplatky

na objekty v Skalici
(sklady, výrobný podnik)
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Prijmeme na zrekonštruovanú čerpaciu
stanicu na nepretržitú prevádzku

OBSLUHA - POKLADNÍK
Plat 1000 € brutto. Možnosť aj na živnosť.

Honorár dohodou.
0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

16
-0

00
3

Ponúkame: plat - operátor/ka: 800 € bru�o/mesačne + prémie 0 – 140 €
+ dochádzkový bonus, plat - vodič VZV: 780 € bru�o/ mesačne + prémie

0 – 160 € + dochádzkový bonus, doprava zabezpečená, príspevok na
ubytovanie, zálohy a iné benety. Miesto výkonu práce: Lozorno, Malacky

• OPERÁTOR / OPERÁTORKA
   NA MONTÁŽNEJ LINKE
• VODIČ VZV

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

po – pia 8:00-12:00  / 12:30 – 16:00

Spoločnosť pôsobiaca v automobilovom
a strojárenskom priemysle

prijme s nástupom ihneď:
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AKE Skalica s.r.o.
Nádražná 33, Skalica 909 01

výrobca ložísk s viac ako 50-ročnou tradíciou
prijme do zamestnania nasledujúce profesie

KONTROLÓR KVALITY

PRACOVNÍK VÝROBY: leštenie, brúsenie

director@ake-bearings.sk                 www.ake-bearings.sk

Pre bližšie informácie volajte +421 905 769 175
Možnosť kariérneho rastu a sebarealizácie

Požiadavky: • vzdelanie v odbore
• samostatnosť
• �exibilita

700 €
650 €
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SENICKO-SKALICKO

Holíè

Skalica

Senica

Borský Mikuláš

INZERCIA

0905 915 033

0908 979 377

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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Firma ����� Vám ponúka prácu
s nástupom ���������������������
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PRAVIDELNÝ TURNUS.  
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cleissro@gmail.com
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V cene: uvítací aperitív, ubytovanie, stravovanie,
folklórne vystúpenie a zájazd do Jablonky ( PL )
Bonus: vstup do sauny - 2 hodiny s 30% zľavou!!!
Voľné termíny:  4.2. – 8.2.  |  11.2. – 15.2. 2019  

Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396
Rezervácie: 0918 591 942
www.oravskahoraren.sk

Pobyt  „Zimná krása Oravy„
na 5 dní/ 4 noci s polpenziou
a Programom iba za
132.- EUR/ 1 osoba a pobyt !!!

Zimná krása Oravy

V ponuke aj pobyt:
Polročné a Jarné prázdniny,
Veľkonočný pobyt a dotácia pre dôchodcov.

������������������������
www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
��������������������

���������
��������������������
���������������
 ��������������������
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

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

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

onuky r žov-o trov t ov

Honorár brutto 70 €, 80 €,90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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0904 832 593

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA
Montáž aj u zákazníka
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PREDAJ HUDOBNÝCH
NÁSTROJOV, OZVUČOVACEJ

A SVETELNEJ TECHNIKY
A PRÍSLUŠENSTVA

PREVÁDZKY:
SKALICA, ŠAŠTÍN-STRÁŽE

0948 740 840
Hudobniny Skalica
www.hudobninysastin.sk
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BilMont TIENIACA TECHNIKA
Zasklievanie

BEZKONKURENČNE
NÍZKE CENY

+421 949 200 988
bilmont@gmx.at

ŽALÚZIE • ROLETY • SIEŤKY PROTI HMYZU
GARÁŽOVÉ BRÁNY • PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

BEZPEČNOSTNÉ DVERE HISEC • MARKÍZY
TERASOVÉ ZASKLENIE

BALKÓNOV

tel.: 0908 979 377  |  e-mail: skalicko@regionpress.sk

na roznos novín počas víkendov na dohodu
hľadá KOLPORTÉROV

+ príplatky: väčší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

• Kopčany: min. 9,00 € bru�o za jeden roznos
• Šaštín: min. 9,00 € bru�o za jeden roznos
• Stráže: min. 6,40 € bru�o za jeden roznos
• Kú�: min. 11,80 € bru�o za jeden roznos


