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Týždenne do 31 000 domácností

Máme fašiangy

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

INZERCIA

0905 915 033

NOVÉ PÔŽIČKY
400 – 10000 €
0915 646 327

Murárske práce
0904 259 971

DVERE
INTERIÉROVÉ
VCHODOVÉ

EXTERIÉROVÉ
BEZPEČNOSTNÉ

PROTIPOŽIARNE

63-0008

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

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
63-0017

Na Slovensku sa dňom vyhlásenia
prezidentských volieb začala aj kampaň všetkých tých, ktorí si myslia, že
z tých či oných príčin sú schopní dôstojne zastávať post hlavy štátu. Keďže
noviny vydavateľstva REGIONPRESS,
s.r.o. sú inzertné noviny, dávajú v súlade so zákonom potenciálnym záujemcom – inzerentom platený priestor
k dispozícii na prezentáciu ich programov. Naši čitatelia ho môžu ľahko
identifikovať tak, že takýto inzertný
materiál je označený značkou inzercie.
Od tohto čísla však ešte viac graficky
zvýrazníme, že konkrétny článok je
inzertný. Chceme vám
tak poskytnúť informácie o kandidátoch, ktorí
prejavia záujem aj touto
cestou sa prezentovať,
no zároveň dať tiež najavo, že ide výlučne o
ich názory.
Tak príjemný
týždeň!

63-0029

Plesáme, veselíme sa, je čas zabíjačiek, šišiek. Aspoň tak to patrí k fašiangom. Zároveň prežívame obdobie, v
ktorom sa v minulosti diali veľké veci. V
rôznych historických érach, ale práve v
tomto týždni napríklad zasadol na trón
rímsky cisár Traján, ktorého légie sa
dostali do Vindobony. Mimochodom,
jeho nasledovník, Marcus Aurélius to
neskôr dotiahol až po Laugaricio, teda,
dnešný Trenčín. Iba deväťročný Eduard VI. sa stal kráľom Anglicka, Kráľom
Uhorska zas Štefan IV. Historickým
paradoxom tiež bolo, že Cromwellova
republika dala popraviť kráľa Karola I.,
ale na deň presne o dva roky neskôr bol
sám Oliver Cromwell rituálne popravený. Generál Lee sa stal vrchným veliteľom konfederačných vojsk a maliar
izieb ríšskym kancelárom.
Pre zamilovaných, počas fašiangov sa prvý raz hrala dráma Rómeo a
Júlia majstra Shakespeara a čitateľom
sa do rúk dostalo prvé vydanie Havrana Edgara Allana Poea. História však
píše svoje nové kapitoly každý deň.

PLECHOVÉ POZINKOVANÉ

PODLAHY
LAMINÁTOVÉ PVC KORKOVÉ

AKCIOVÉ SETY

UŽ OD 110
DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA

sadeníc vinnej
révy, stolové
i muštové odrody
Ceny od 1,60 € / ks

CENTRUM DVERÍ

VÝROBA
A PREDAJ

KAMENNÉ KOBERCE
TAPETY
KĽUČKY
Klúčnik, s.r.o.
Sasinkova 17,
908 51 Holíč
(smer Hodonín)

PALIVOVÉHO
DREVA
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+421 918 536 949
infoklucnik.sk
CentrumDveríKlucnik

Otváracie hodiny:
Po - Pia: 9.00 - 16.00, So - Ne: Zatvorené
príp. telefonická dohoda

PODLAHA
41-0015

0918 645 802
0907 784 324

KOMPOMENTY

www.klucnik.sk

63-0031

vin-ovo@vin-ovo.sk
0940 812 831
0911 244 796

EUR

1

41-0006

VÝROBA - PREDAJ

2
ZDRAVIE / BÝVANIE

INZERCIA

Erika Herzáňová
0905 915 033
Silvia Lukúvková
0908 979 377
Distribúcia:
Silvia Lukúvková
0908 979 377
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (27 000 domácností)
Každý týždeň: v Senici, Skalici,
Holíči, Jablonici, Radošovciach,
Mokrom Háji, Vrádišti, Prietržke, Trnovci, Kopčanoch, Pop.
Močidlanoch, Dubovciach, Kunove, 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, Rybky, Koválovec, Smrdáky, Častkov,
Hlboké, Cerová, Prievaly, Šajdíkove Humence, Dojč, Rohov, Koválov a Lieskové
Skalica
Holíè

Môže spomalený metabolizmus
spôsobiť pribúdanie kilogramov?
Menej potrebnej energie na denné
potreby znamená aj menej jedla a keď
nedôjde k jeho zníženiu, postihnutý
priberá. Spomalený metabolizmus
ale býva často aj výhovorkou, barličkou pri neschopnosti kontrolovať si
svoj denný príjem stravy a nápojov
vzhľadom k fyzickej aktivite. Čím
viac aktívny človek je, tým spotrebuje

Napríklad, napijem sa vody a už
mám, obrazne povedané, tri kilogramy navyše? Je to prejav spomaleného metabolizmu?
Nie, je to prejav nepomeru medzi
príjmom a výdajom energie, ak opomeniem niektoré chorobné stavy, ktoré sú ale zriedkavé.

41-0021

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

viac kalórií. Na druhej strane sú aj vedecké dôkazy o tom, že veľmi obézni
ľudia majú vyšší bazálny metabolizmus, potrebujú viac energie na udržanie základných funkcií.

Ako sa dá metabolizmus zrýchliť?
Pomôžu vitamíny?
Zelený čaj, čierna káva, štipľavé
jedlo sú schopné zrýchliť metabolizmus. Ale nie do takej miery, že by
to vyriešilo nadváhu. Najčastejšou
príčinou spomaleného metabolizmu
je najmä nepravidelné stravovanie,
čo pre telo znamená nepravidelný príjem živín
potrebných pre metabolizmus.

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE
Work

(pokračovanie
nabudúce)

0944 716 337

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

work.byvanie@gmail.com

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Kúpim dom

Senica
Borský Mikuláš

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
27.000
38.000
52.000
45.500
18.000

Nová lokalita

v okrese Skalica

„PREDMESTIE SKALICA“

do 30 000 €

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Platba v hotovosti

0904 530 119

VSTAVANÉ
SKRINE
ZĽAVA -30%

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

Stredné Slovensko
50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

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

Vaše bývanie sa stane skutočňosťou

Mgr. Nela Havelová
+421 905 443 776
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Vstavané skrine Ondrúš

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

ODŤAH ZDARMA
výkup oceľového šrotu a farebných kovov
zber elektroodpadu

41-0025

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce
41-0010

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Prečo máme spomalený metabolizmus?
Príčin je veľa a u každého môžu byť
rôzne. Čiastočne máme rýchlosť metabolizmu zakorenenú aj v génoch,
teda ju dedíme. Platí ale, že muži
majú rýchlejší metabolizmus. A aj
fyzicky aktívni ľudia, bez ohľadu na
pohlavie a vek. Čím je človek menej
pohyblivý či už vekom, alebo neochotou či neschopnosťou sa hýbať,
má aj spomalený celkový a bazálny
metabolizmus, potrebuje teda menej
energie, ako aktívny človek. Menej
energie znamená aj menej jedla a keď
nedôjde k zníženiu jeho príjmu, postihnutý priberá. A začína sa začarovaný kruh – človek s nadváhou či
obezitou má viac tukového tkaniva
a v ňom metabolizmus prebieha pomalšie ako v bielkovinách – teda vo
svaloch.

63-0025

Potočná 16
SKALICA
skalicko@regionpress.sk

63-0007

Redakcia:

Metabolizmus, bazálny
metabolizmus, potreba energie III.

VAMAMETAL s.r.o., Priemyselná 277, Senica
email: vamametal@gmail.com
0903 145 588, 0903 728 588

63-0005

SENICKO-SKALICKO
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INZERCIA

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

A ZIMNÉ ZÁHRADY

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

0905 915 033

Miriam Mesárošová

CELKOVÉ CENY

320 €

370 €

41-0017

480 €

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou

VIZITKY

0905 915 033, 0908 979 377

gélové nechty

Hviezdoslavova 1562/61A, Senica
tel.: 0915 551 333

63-0001

0908 979 377

Inzerát, ktorý predáva

Pink Nails
41-0028

PLASTOVÉ OKNÁ

10490 €

13990 €
10990 €

HVIEZDOSLAVOVA UL., SENICA, tel.: 0908 740 679
SE19-04 strana -
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41-0001

AutoFRIM, s.r.o. Trnava

4
PRÁVNIK RADÍ / BÝVANIE

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

00-0000
63-0009

Skalica, 0902 148 903

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

od 89 €/t
HNEDÉ UHLIE
ČIERNE UHLIE od 210 €/t
od 299 €/t
KOKS
PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH
KAMEŇOV za 11 EUR/t
ZABEZPEČUJEME DOPRAVU
» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

Vaše objednávky prijímame na tel.:

034/659 2101, 0905 471 325

41-0016

04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM
» Prenajmem jednoizbový
byt s rozlohou 48 metrov2
/ spálňa, kuchyňa s obývačkou, kúpeľňa/na Pivovarskej ulici v Skalici, byt
je určený maximálne pre
dve osoby, bez domácich
zvieratiek. Byt je zariadený.Cena nájmu 320 €, vrátane energií. Byt je voľný
od 16.01.2019 Zábezpeka
je jeden mesiac.Volať pondelok až piatok od 9 do 15
hod.Tel. 0903226790
» Prenájom 1-izbového
bytu v meste Skalica, dlhodobo.Tel. 0911240481
» Prenajmem krásny prerobený jednoizbový byt
na sidl.SNP v Skalici, na
2.posch. Byt je zariadený. Bližšie info na.Tel.
0905394446
» Dám do prenájmu garzónku v Skalici pre 1 osobu.Tel. 0918051850
R05_DOMY_PREDAJ
» Predám 4izb. dvojpodlažný RD v Brodskom na
16,6 á pozemku, garáž,
prístavba, bazén, 2x
studňa, 139.000 €.Tel.
0908776508
» Na predaj rodinný dom
3-izbový,s betónovou garážou.Lokalita: 2,5km od
Petrovej Vsi,smer Unin.
Dom je v pôvodnom stave a v kľudnej časti,príjazdová cesta panelová.

VEDENIE PODVOJNÉHO, JEDNODUCHÉHO
A MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH
PRIZNANÍ

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo
• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera (noviny, časopisy,
letáky) cena 0,08 EUR/kg
Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

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

3-sklo bez príplatku

KRTKOVANIE

Využite zimné ceny a získajte
trojsklo za cenu dvojskla.

ČISTENIE

Akcia platí pre vybrané farebné okná
objednané do 31.1.

KANALIZÁCIE

www.slovaktual.sk/akcia

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

• zadarmo paropriepustné pásky
na novostavby
• certifikovaná montáž

SKALICA • Potočná 14

NON STOP

(smer
((sm
er VÚB banka,
bank
ba
nkka
a, vedľa
vedľ
edľa
a železiarstva
žele
žele
elezia
ziarst
zia
rstva
rst
va Masaryk)
Masary
Mas
aryyk))

mobil:l: 0915 308 488, 0917 666 027
7 • skalica@slovaktual.sk
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63-0016

03 BYTY / predaj
R03_BYTY_PREDAJ

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

M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

16-0010

motocykel, aj náhr.diely,
všetko od motorizmu (trofeje).Tel. 0903818122
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely - DOHODA ISTÁ
.Tel. 0908205521

nehnuteľnosť. Vtedy je potrebné, aby
bola darovacia zmluva vyhotovená
v písomnej forme, v opačnom prípade bude darovacia zmluva absolútne
neplatná. Taktiež si je potrebné uvedomiť, že právne účinky darovacej
zmluvy, ktorej predmetom je nehnuteľnosť, nastávajú až vkladom do katastra nehnuteľností.
Za určitých okolností môže dôjsť
k zániku darovacej zmluvy, a to
v prípade, že darca vyzve obdarovaného na vrátanie daru, pričom
toto je možné len za podmienok, že
sa obdarovaný správa k nemu alebo
členom jeho rodiny spôsobom hrubo porušujúcim dobré mravy. Právo
darcu jednostranne ukončiť daný
právny vzťah, ktorý bol darovacou
zmluvou založený (a tým docieliť
vrátenie daru), je možné uplatniť vo
všeobecnej trojročnej premlčacej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa,
keď darca mohol toto právo vykonať
po prvý raz.

Ceny sú
vrátane DPH

02 AUTO-MOTO / iné
R02_AUTO_MOTO_INE

» Kúpim staré auto alebo

Asi každý z nás bol už v živote
obdarovaný alebo niekomu niečo daroval, či už počas narodenín,
menín alebo iných príležitostí. Pri
týchto bežných situáciách si ľudia
častokrát ani neuvedomia, že vlastne
uzatvárajú darovaciu zmluvu, ktorá
predstavuje azda najpoužívanejšiu
bezodplatnú zmluvu, a to najmä z dôvodu, že k takejto zmluve dochádza
vo väčšine prípadov verbálne. Na základe darovacej zmluvy darca niečo
bezodplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo
sľub prijíma.
Predmetom darovania môže byť
všetko, čo je spôsobilé byť predmetom občianskoprávnych vzťahov
a čo dovoľuje zákon. Najčastejšie ide
o hnuteľné alebo nehnuteľné veci,
ale predmetom darovacej zmluvy
môžu byť aj práva alebo iné majetkové hodnoty. Podstatnou charakteristikou darovacej zmluvy je znak
bezodplatnosti, t.j. za poskytnuté
či sľúbené plnenie obdarovaný nie
je povinný poskytnúť darcovi protiplnenie. V prípade porušenia povinnosti darcu z darovacej zmluvy
nastávajú dôsledky ako pri iných
zmluvných záväzkoch. Konkrétne sa
obdarovaný môže domáhať plnenia
od darcu.
Na formu darovacej zmluvy si treba dať pozor v prípade, že predmetom
darovania je nehnuteľná vec, resp.

0903 342 475

rttrade@rttrade.sk

41-0005

01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ
» Predám Renault Captur, 6 stupňový automat,
1,2 TCe benzín, r. v. 2015,
záruka do 2020, servisované, garážované, farba
šedá metalíza, čierna
strecha. Volať po 18:00.
Tel. 0948505777
» Predám Škodu Fabia
combi, katalyzátor obs.1,4
m3, 55 W, r.v.2005.Tel.
0940372328

Darovacia zmluva

63-0003

Občianska
riadková
inzercia
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
HOTELOVÁ AKADÉMIA
DOPRAVNÁ PRIEMYSLOVKA
Námestie sv. Martina 5, Holíč

správne
UROB
rozhodnutie!

PONÚKAME
NE
V
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R
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!
UPLATNIŤ SA

Technika a prevádzka dopravy
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

Ponúkame aj

Informačné systémy a služby

DUÁLNE VZDELÁVANIE

4-ročný študijný odbor s maturitou

v učebných odboroch
KUCHÁR, ČAŠNÍK, AUTOOPRAVÁR,
AUTOELEKTRIKÁR
a v študijnom odbore
HOTELOVÁ AKADÉMIA.

• 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...

Hotelová akadémia
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

dverí

6. – 8.
február
o 15.00 h
d
0
.0
8
d
o
2019
e
pozývam
Srdečne Vás

33-ročné
-ro odbory s výučným listom

• 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

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

034/6682446 | www.sosholic.sk
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63-0024

Deň ých
otvoren

Autoopravár, Autoelektrikár, Kuchár a Čašník
Auto
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lacky

22. 2. 2019

8:00 – 12:00

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Program:
8:00

Otvorenie DOD - Študenti študentom,
Informácie o prijímacích pohovoroch
a o štúdiu, predstavenie vzdelávacieho
programu školy

8:30

Ukážky výučby v triedach, jazykových
a odborných učebniach, prehliadka
priestorov školy

11:00

Konzultácie a ukážka vzorových
prijímacích testov s rozborom zadaní

12:00 Záver

• moderný vzdelávací program • kvalitný
a inšpiratívny pedagogický zbor • centrum kultúrnosti
a vzdelanosti • 15 špecializovaných učební • debaty
s významnými osobnosťami • kláštorná záhrada
v átriu • ﬁtness workout a posilňovňa • muzikálová
učebňa • štipendijný fond • precízna príprava na VŠ
štúdium • medzinárodná spolupráca – jazykové pobyty
• tvorivá atmosféra • poznanie sveta – poznanie seba •
individuálna príprava študentov na SCIO testy

štúdijné programy a podrobné informácie nájdete na:
Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky

15-0027

www.csmalacky.sk

SE19-04 strana -
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BÝVANIE

INZERCIA

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

0908 979 377

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

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

tel.: 034/668 33 87 kl. 66, 0903 761 642
0948 344 401, 0911 761 642

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)

41-0009

Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
www.abc-okna.sk Markízy

€

SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

FO typ A, B a právnických osôb

MZDY, PERSONALISTIKA
Senica | 0911 521 767

Sme plátci
DPH

47-007

§

63-0022

63-0002

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

ZIMNÁ AKCIA

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

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

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

Frézovanie

komínov

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

ZĽAVAEZ

41-0011

slovenská kvalita

15-0004

ER

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

TOTÁLNY VÝPREDAJ
PúchOVskÝch
kAbÁTOV
SENICA: Dom kultúry
Námestie oslobodenia 11
28. január (pondelok) 2019

10:00 - 17:00 hod.

SKALICA: Dom kultúry
Ceny už od 30€
ka
predĺžená záru
na 3 roky

Námestie Slobody
29. január (utorok) 2019

10:00 - 17:00 hod.

www.peknekabaty.sk

SE19-04 strana -
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52-0002

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

41-0007

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

8
SLUŽBY
Občianska
riadková
inzercia

Podnikatelia pozor! Nová príležitosť
pre rozvoj vášho podnikania na Záhorí

Zastavaná plocha a nádvorie 253m2.Parcelné
č.7175. Cena:19000 €.Tel.
0907746083

Záhorácky klub podnikateľov (ZKP) je iniciatíva, ktorá má pomôcť ľuďom z biznis prostredia
vzájomne sa spoznať, obohacovať sa o skúsenosti a rozvíjať podnikanie na Záhorí

06 POZEMKY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ
07 REALITY / iné
R07_REALITY_INE
» Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt 35 km od Bratislavy.Tel. 0903765606
08 STAVBA
R08_STAVBA
09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST
10 ZÁHRADA AAZVERINEC
R10_ZAHRADA
ZVERINEC
» Predám ošípané.Tel.
0915284292
» Predám vylúpané orechy.Tel. 0903224635
» Predám šteniatka za
symbolickú
cenu.Tel.
0907276042
» Predám pripustené 2 mladé kozičky.Tel.
0907276042
» Predám Altenburske bublaky, lacno.Tel.
0902817309
» Ponúkam hruškovicu.
Tel. 0944125580

Ste aktívny podnikateľ, ktorý chce svoje podnikanie posunúť na vyšší level, získať cenné know-how a pravidelne sa stretávať s ľuďmi s rovnakými
obchodnými záujmami? V tom prípade sa poďte pridať do nášho klubu!
“ZKP je biznisová platforma, ktorá združuje ľudí
s podobnými hodnotami a
pomáha im rásť a rozvíjať
sa.” To je myšlienka, na
ktorej Martin Kadlec, holíčsky podnikateľ v oblasti
remeselného pivovarníctva a Martin Vach založili
Záhorácky klub podnikateľov. Na pravidelných
stretnutiach v reštaurácii
Jozef II., spoločne s ostat-

hame s reklamou a budu- kontaktu, čo je dôležité
jeme spoločné projekty. „ pre vznik nových priateľských väzieb a obchodHovorí Martin Kadlec.
ných partnerstiev. Je to
Naším úsilím je pomôcť príležitosť dozvedieť sa
podnikateľom prekonávať nové informácie, podeliť
problémy a zefektívniť ich sa o naše know-how a
podnikanie prostredníc- navyše sa pri tom aj dobre
tvom know-how a cenných najesť. Vrelo odporúčame!
skúseností. Chceli by sme, Marketingová agentúra
aby sa im darilo, pretože z UPVISION.
vlastnej skúsenosti vieme,
že je to náročná misia.
Jiří Wagner

vzniklo a funguje. Verím,
že sa kvalita klubového
fungovania bude neustále zvyšovať a som rád, že
spoznávam mnoho ľudí, o
ktorých som doteraz vedel
iba z počutia.Príjemným
bonusom sú raňajky na
mieste, ktoré mám veľmi
rád,“ dodáva ocenený člen
klubu, Jiří Wagner.

11 HOBBY AAŠPORT
R11_HOBBY
SPOTR
» Kúpim rôzne starožit-

nosti, odznaky, mince,
staré hodiny, trofeje.Tel.
0903416726
» Kúpim rôzne starožitnosti aj poškodené.Tel.
0903753758
» Kúpim rôzne starožitnosti aj v poškodenom
stave.Tel. 0903753758

12 DEŤOM
R12_DETOM
» Predám obrovský mech
vecičiek pre dievčatko od
0-2 rokov.Kvalitné značky,mnohé veci úplne nové,či minimálne nosené.
Cena za všetko je 30 €.
- Skalica.Tel. 0910150604
13 RÔZNE / predaj
R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám prvorepublikový nábytok z masívu vo
výnimočnom stave. alena.
ulicnikova@gmail.com.
14 RÔZNE / iné
R14_ROZNE_INE
» Kúpim hodinky Schaffhausen.Tel. 0944137683
» Kúpim ľudové kroje.Tel.
0902708047
» Kúpim po starenke staré
sukne, spodničky, vlňáChcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

nými členmi klubu, hľada- 5 dôvodov, prečo sa oplatí
jú nové cesty v podnikaní a byť členom ZKP:
prichádzajú s kreatívnymi
- Vždy budete mať aktuálne informácie a nonápadmi.
vinky z podnikateľského
Pravidelné biznis ra- prostredia.
ňajky vytvárajú na Záhorí
- Získate nové obchodpriestor pre networking, né kontakty, priateľstvá a
nadväzovanie užitočných partnerstvá.
- Zvýšite povedomie o
kontaktov, hľadanie nových príležitostí pre jed- vašej spoločnosti v regiónotlivých podnikateľov, ne, kde pôsobíte.
- Naučíte sa množstvo
ale aj pre rozvoj regiónu.
Klub je otvorený pre všet- cenného know-how od
kých, ktorí sa pohybujú v lektorov klubu.
oblasti biznisu a chcú byť
- Môžete rozvíjať a zvesúčasťou progresívnej ini- ľaďovať svoje podnikaciatívy založenej na dôve- teľské schopnosti, radiť
re v seriózne podnikanie.
ostatným a zároveň získať
pomoc s problémami, na
„Pravidelné stretnutia ktoré sami nestačíte.
nám umožňujú zdieľať
našu víziu budovania Ako hodnotia ZKP
efektívneho podnikateľ- jeho aktuálni členoského prostredia a vymie- via?
ňať si skúsenosti medzi
sebou. Vďaka tomu sa Ján Májek, Frederik Ravas
môžeme poučiť z chýb osZKP je podnikateľská
tatných a neopakovať ich, platforma, ktorá v dobe
čo šetrí nielen náklady, ale digitalizácie vracia podniaj čas. Navzájom si pomá- kateľov späť ku osobnému

Skvelé raňajky, výborní a úspešní ľudia. Každý
človek má svoj príbeh a je
potrebné počúvať a vybrať si pre seba to najlepšie. Sú to skúsenosti, ktoré
vám nikto nedá. Je veľmi
podnetné, že niečo také

SE19-04 strana -

Henrich Bukovský
- BO-MONT
Členom ZKP som sa stal
preto, aby som spoznal
podnikateľov v našom regióne s možnosťou nadviazania nových obchodných vzťahov.

Na stretnutiach ZKP sa
ukázalo, že to nebude
jediný benefit členstva.
Členstvo prinesie okrem
iného aj možnosť získania nových vedomostí z
hľadiska ekonomického,
právného alebo bežných
dennodenných činností
podnikania.
Mimo to som získal pocit, že dobrým dôvodom
členstva je aj spolupatričnosť k spoločnosti serióznych a perspektínych
ľudí, ktorí si v budúcnosti
budú vedieť vzájomne vypomôct a možno spoločne
vytvoriť aj nové projekty.

Pozvánka na
najbližšie biznis
raňajky

Ak vás zaujíma, ako
vybudovať
úspešnú
firmu a rozvíjať vaše
podnikanie, alebo sa
chcete podeliť o svoje
skúsenosti a pomôcť
tak druhým, pridajte
sa k nám 12.02. 2019
v reštaurácii Jozef II.
o 08:00. Radi vám pri
šálke dobrej kávy projekt bližšie predstavíme
a ak budete mať chuť,
rovno si s nami môžete
dať aj prvé biznis raňajky, ktoré budú zamerané na účtovné záležitosti a GDPR.
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OD

OD

2100

34EU5R

1200

21EU0R

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

3x

BONUS

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

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ
CENY
V REGIÓNE

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

AKCIA

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

0918 500 492

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

GARÁŽOVÉ BRÁNY A
VJAZDOVÁ TECHNIKA
Imitácie dreva v nástreku
- koniec zlúpaným fóliám

správny pomer kvality a ceny od roku 1998

20 rokov na trhu!

Nové tvary
pomníkov 2019

20EU2R

0903 792 674
www.kamex.sk

VÝRAZNÉ
Z¼AVY

Hurbanova 2942, Senica

DO KONCA
JANUÁRA

39R
4EU

VEĽKÉ
ZIMNÉ
ZĽAVY
NOVÉ TVARY POMNÍKOV
UŽ V PREDAJNI

OTVORENÉ: Pon – Pia: 09.00 – 16.00 h

15R
5EU

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

KAMENÁRSTVO - POLÁK - SENICA

NAJVÄČŠÍ VÝBER
VYSTAVENÝCH
POMNÍKOV
NA ZÁHORÍ

OD

900

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

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

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

63-0023

0905 478 303
Vally 9, Skalica
www.bomont.sk

CENTRUM
DVERÍ
...ked´sú
dvere dverami
v = 2000 mm
š = 900 mm
a jednostranná
laminácia

0910 902 635•0905 323 022

63-0011

ZADARMO:

jšie
e
n
a
t
í
č
j
Na
e
n
l
á
n
o
i
g
re
noviny
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16-0001

30EU0R

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2200 € • 1-hr. 1650 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

2400

OD

1500

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

1600

1600

1600

-61%

1-hrob od 990 € • 2-hrob od 1290 €

riaditeľ ZŠ

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

AKCIA

AKCIA JANUÁR 2019

» Ján Papuga

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

0905 915 033

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

16-0018

VIZITKY

bunky“ na daný predmet, hoci v inom
vyniká. Alebo skrátka nie je študijný
typ a bude to manuálne zručný človek.
Vyžadovať od neho výborné výsledky
v každom predmete pod hrozbou trestu je nesprávne. Môže sa to neskôr prejaviť vo vzťahu k rodičom, k okoliu, k
sebe.
Účinnejšie je odmeňovanie za
známky. Nemusí byť práve materiálne. Ale pozitívne prijatie dobrých výsledkov poteší každého. Lebo známka
je merateľom úspechu. Odmeňovanie
za známky posilňuje motiváciu, ale
súvisí aj s celkovou potrebou človeka
mať spätnú väzbu za výkon. Aj tresty
sú súčasťou života, no musí sa zvážiť
ich účinok a primeranosť, najmä keď
ide o deti. Moja mama mi vravela,
„učíš sa pre seba“ a ja som si tak vytvoril vlastnú zodpovednosť za svoje
vzdelávanie. Akýkoľvek úspech tešil
a motivoval predovšetkým mňa. Aj
táto skúsenosť je spôsob. Isté však je,
že vzdelávanie a s ním spojené hodnotenie nemôžu zostať bez povšimnutia
okolia dieťaťa či už prváka alebo maturanta.
Škoda, že opakujúce sa mediálne
príspevky neotvoria tému, ktorá by
sčasti predchádzala problémom so
školským hodnotením. Ňou je nastavenie hodnotenia. O tom si napíšeme
v budúcom čísle.

16-0002

Každý polrok opakujú médiá tému
trestania za vysvedčenie. I keď sa pravidelne vyjadrí aj odborník, vždy sa
pristupuje k téme veľmi povrchne a
tendenčne. Problematika hodnotenia,
odmeňovania i sankcionovania si vyžaduje analytickejší prienik, nie publicistickú skratku.
Sú prípady, keď deti zo strachu
konajú neštandardne, ba sebaohrozujúco. Avšak vysvedčenie je často poslednou príčinou v reťazci patopsychologických prejavov dieťaťa. Okrem
toho zodpovední rodičia vedia o konečnej známke skôr ako pri prezretí
vysvedčenia.
Deti neslobodno tvrdo trestať za
známky. Ak sú výsledky horšie, zodpovedný rodič rieši zlyhávanie dieťaťa skôr. Netreba však naznačovať, že
rodičia hromadne trestajú práve za
vysvedčenie. Ak to nejakí aj robia, tak
určite nie iba pre známky. A takých
treba riešiť alebo čakať, kým sa im
často trestané deti nevzoprú. Zvážiť
sa dajú symbolické tresty za známky
(napr. domáce väzenie). Tie však majú
účinok, ak je dieťa lenivé, odmieta sa
učiť, svojvoľne ignoruje vzdelávanie.
Ak však dieťa jednoducho predmetu nerozumie, akýkoľvek trest môže
mať negatívny dopad a prehĺbi odpor
k vzdelávaniu. Vtedy treba účinnú
pomoc pri štúdiu, doučovanie alebo
spoluprácu s odborníkmi. Môže sa
však stať, že dieťa jednoducho „nemá

www.kamenarstvo-bocan.sk

Známky, tresty, odmeny
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ky, rukávce, čepce alebo
plátno. Po starečkovi motorku, alebo jej časti.Tel.
0347770277

15 HĽADÁM PRÁCU
R15_HLADAM
PRACU
» Hľadám zručného dôchodcu na platenú výpomoc na chalupe.Tel.
0903759353
16 ZOZNAMKA
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 Sympatický nezadaný abstinent
mladšieho vzhľadu, temperamentný
športovej
postavy hľadá priateľku,
časom možno viac. Prosím
foto!!!.Tel. 0915341553
» Hľadám kámošku od
55-63r.Tel. 0907369234
» Muž hľadá ženu na občasné stretnutia, kávu,
pokec. Skalica a okolie.Tel.
0917912192
» Hľadám pani v dôchodkovom veku na vážne
zoznámenie. Tel.00420
720503199.

Krňačkoví šampióni z Brezna
Posádka v zložení Pavol Zlúky a
Peter Stieranka z Brezna zvíťazila na
prvom podujatí v rámci tohtoročného
Slovenského pohára v krňačkových
pretekoch. Súťaž sa uskutočnila počas
príjemného zimného počasia vo Valaskej v okrese Brezno. Celkovo pretekalo 40 posádok. Ako pre TASR uviedol
predseda Slovenskej krňačkovej rady
Branislav Séleš, Brezňania zvíťazili s
časom jedna minúta 33 sekúnd pred
domácou posádkou v zložení Miroslav
Zelenčík a Ján Vrbenský. Trať nad obcou pritom merala asi 1,8 kilometra. V
rámci tohtoročného slovenského pohára sa až do konca marca koná deväť
pretekov. Druhé boli v Podlaviciach, 23.
februára bola Veľká cena Chopku aj s
medzinárodnou účasťou a celý kolotoč
sa končí 23. marca v Telgárte.
Krňačky sa v jednotlivých dedinách, kde sa organizujú preteky na
týchto starobylých saniach, volajú rôzne. Niekde sú krnohy, inde krnohe či
krnaky, alebo krnačky či krne. Názov
zjednocuje krivé drevo samorast-krnáč. Krňačky na Slovensko priniesli
pred stáročiami drevorubači z rakúskeho Tirolska. Ako sa píše na stránke
krne.sk, na krnohách musel gazda
stiahnuť meter dreva, na čo musel mať
poriadnu silu a zručnosť. Boli aj sánkami minulých detských generácií. V lete
sa využívali na sťahovanie sena z ťažko
dostupných terénov. Dnes sa krnohy na
dopravu materiálu používajú len oje-

dinele, zato sa však stali vhodným náradím folklórno-športových podujatí v
rámci krnohových pretekov.
Krňačky sú akýmsi pozemným vozidlom bez kolies, pohybujúcim sa na
drevených plazoch. Celé sú vyrobené z
dreva, bez kovových súčastí. V súčasnosti sa krňačky na dopravu materiálu
používajú len ojedinele, zato sa však
stali vhodným náradím folklórno-športových adrenalínových podujatí.
Nájsť vhodný strom, z ktorého kmeňa by sa dali vyrobiť špičkové pretekárske krňačky, je asi najťažšou časťou
celého procesu ich výroby. Výrobcovia
často absolvujú hodinové či dokonca
niekoľkodňové „túry“ po lesoch, aby
našli ten správny strom. Vodiace časti krní musia byť vyrobené z jedného
kusa dreva, najčastejšie z javora, buka
či jaseňa.
Na výrobu tradičných slovenských
maxisaní, ktorých popularita vzrástla
najmä v uplynulých rokoch sa navyše
nemôže použiť ani jeden klinec. Sane
nemôžu byť tvrdé, ale pružné.

» red

41-0023
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SENICKO-SKALICKO

Chcete si
podať
inzerát?

Skalica
Holíè

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

Senica

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

Borský Mikuláš

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, SE zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk
technicChcete
si podať inzerát?
ky
zabezpečuje
s.r.o.
Návod
nájdete naELET,
strane
8 dolu.

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny
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keby tu žil, tak by takúto podporu prijať
nemohol. Strana Smer sa už dávno stala
symbolom korupcie a nespravodlivosti,
ktorá tu vládne viac ako desaťročie - a
pán Šefčovič je v týchto voľbách tvárou
Smeru. To sa nedá nijako spochybniť, ani
nijako zahovoriť.
Preto tieto voľby budú aj o tom, či
Smer po všetkých škandáloch a prehrách dokáže získať v prezidentských
voľbách opäť väčšinu. Ja urobím všetko
pre to, aby ju Smer - hoci aj s usmievavou
tvárou pána Šefčoviča - nezískal.
Zároveň stále platí, že spolufavoritom na druhé kolo je aj kandidát extrému: preto je dôležité, aby už do prvého
kola išiel čo najsilnejší demokratický
kandidát s čo najširšou podporou. Nedopusťme, aby sa úradu prezidenta zmocnil extrémista alebo predĺžená ruka Roberta Fica.

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SR

Monika Sabo vlaňajšie
víťazstvo obhájila

Boris Janata obhájil prvenstvo
v Stupave na fatbiku
Cez víkend 19.-20.1.2019 sa v Stupave
konal 11. ročník cyklistických a bežeckých pretekov Stupava Winter Trophy.
V sobotu boli preteky MTB na horských bicykloch (25km/500 prevýšenie) a 25km beh a v nedeľu 10km beh.
Na pretekoch štartoval aj skalický kros
triatlonista Boris Janata, ktorý sa predstavil v kategórii fatbike a obhajoval
minuloročné prvenstvo.
Na 25km MTB trati štartovalo celkovo 199 pretekárov s medzinárodnou
účasťou zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Boris
ovládol kategóriu fatbike a podarilo sa
mu zopakovať triumf z minulého roka.
Celkovo sa spomedzi 199 účastníkov
umiestnil na 21. mieste. Po sobotňajšom preteku sa ako jediný zástupca z
kategórie fatbike zúčastnil aj v kombinácii MTB+Run a v nedeľu absolvoval
zimný bežecký pretek na 10km a celkovo dobehol na 12. mieste a v kategórii
muži 19-29 rokov obsadil 6. miesto. V
celkovom hodnotení kombinácii MTB+Run obsadil 7. miesto.
Ako Boris zhodnotil: „Celkový
štart do sezóny sa mi vydaril a s obidvomi pretekmi som spokojný. Na
sobotňajších cyklistických pretekoch
panovali naozaj drsné podmienky a
väčšina trate sa išla po ľade. Kolesá sa
šmýkali, preklzovali a takmer vôbec
neumožnili súvislú jazdu. Bolo veľa

Čakali sme ako na Godota a napokon
sme sa dočkali. Pred niekoľkými dňami
sme sa konečne dozvedeli meno prezidentského kandidáta strany Smer. Maroš Šefčovič prijal ponuku strany, ktorej
lídrom je už dve desaťročia Robert Fico.
Ešte počkáme, ako sa rozhodne SNS, no
zoznam kandidátov sa pomaly uzatvára.
Dovoľte mi k tomu povedať pár viet.
Výkon prezidentskej funkcie sa odohráva na dvoch poliach: jedno je reprezentácia našej krajiny smerom von a druhé je
výkon úradu doma na Slovensku. Čo sa
týka reprezentácie smerom do zahraničia, je dôležité povedať, že všetci doterajší prezidenti Slovenskej republiky držali
jasný zahranično-politický kurz. Mohol
byť rozdiel v detailoch, ale kým boli v
úrade, držali kurz a naše euroatlantické
smerovanie bolo jasné a nespochybniteľné. Samozrejme, jedným z dôležitých kritérií pri voľbe nového prezidenta bude,
aby to tak zostalo aj po voľbách.
Druhá - a pre mňa oveľa podstatnejšia časť výkonu úradu prezideta - je u
nás doma, tu na Slovensku. Práve v tom
je medzi mnou a kandidátom Smeru zásadný rozdiel. Kým pán Šefčovič strávil
posledných 15 rokov mimo Slovenska a
zašiel sem len občas na návštevu, ja som
tu po celý ten čas žil. A možno práve tých
15 rokov mimo Slovenska môže vysvetliť,
že sa stal kandidátom Smeru. Pretože

pádov, na čo som si dával veľký pozor,
pretože štartové pole bolo dosť nahustené a musel som byť neustále v strehu.
Mal som čo robiť aj na fatbiku aby som
to ustál na ľade. Od začiatku som bol
prakticky na vedúcej pozícii, ktorú sa
mi podarilo udržať až do konca ale bola
to naozaj drina a dosť som si zamakal.
Takýto pretek som ešte nezažil a veľa
mi to dalo do budúcna. Nedeľňajší beh
sa išiel po takej istej trati ako MTB akurát v skrátenej verzii. Bežal som svoje
momentálne maximum na čo mám,
keďže s tréningami som začal len nedávno vzhľadom na predchádzajúcu
sezónu, ktorú som si predĺžil svetovým
šampionátom na Havaji a tak aj oddych
po sezóne som mal kratší. Dával som si
pozor na zľadovatené úseky, aby som
sa vyhol prípadnému pádu a zraneniu,
čo sa mi úspešne podarilo. Preteky sa
mi páčili, mali super organizáciu a som
rád, že mám na čom stavať, pretože sezóna sa pomaly rozbieha.“

» red

Podporovať a rozvíjať tvorivosť, estetické cítenie a fantáziu je cieľom regionálnej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarná Senica.
Jej 53. ročník vyvrcholil 22. januára
2019 v Záhorskom osvetovom stredisku
v Senici slávnostnou vernisážou, na
ktorej boli vyhlásené výsledky súťaže
a odovzdané ocenenia najúspešnejším autorom. Pred otvorením výstavy
sa priamo vo výstavných priestoroch
uskutočnil odborný seminár k vystaveným umeleckým dielam.
Samotnej výstave predchádzala
súťaž, do ktorej sa zapojilo 39 autorov
z okresov Senica a Skalica s tým najlepším, čo vzniklo, čo autori v poslednom
období vytvorili a ponúkli ako svoju
prezentáciu. Odborná porota v zložení
doc. akad. maliar Milan Rašla, pedagóg Vysokej školy múzických umení v
Bratislave, Mgr. art. Peter Žúrek, pedagóg Strednej školy priemyselnej a umeleckej v Hodoníne a Mgr. art. Ľudmila
Pilná, pedagogička Základnej umeleckej školy v Senici zo 147 predložených
výtvarných prác vybrala na výstavu 73
a navrhla oceniť 11 autorov.
Hlavnú cenu Výtvarnej Senice
2018/2019 získala Monika Sabo z Cerovej za kultivovaný kresebný a maliarsky prejav (diela Navždy spolu, Vykúpená, Hľa, človek!, Opera, Pozorovateľ,
Starosta), a tak obhájila svoje vlaňajšie
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víťazstvo. V kategórii mladých autorov
do 25 rokov odborná porota udelila
čestné uznanie Brigite Vachovej z Unína za odpozorovanie všedného detailu (kresby Underwater, Experience).
V najpočetnejšie zastúpenej vekovej
kategórii od 25 do 60 rokov si diplom a
cenu odniesli Štefánia Haramachová
zo Štefanova za dielo Industrial 2 a Ľubomír Miča zo Senice za experimentálny a obrazotvorný prejav (Abstraktné
obrazy č. 193 – 1, 2, 184 – 1, 2, 3, 4). V tejto kategórii boli udelené tiež štyri čestné uznania, a to Mgr. Jane Hotařovej zo
Skalice za dielo Metamorfóza, Petrovi
Pollákovi z Kopčian za sériu kresieb
Strom, Stromy v krajine, Krajiny, Mgr.
Zuzane Šmehylovej z Čárov za olej Večer pri útese a Ing. Ivanovi Vidovi zo
Senice za akryl Mestský park z okna.
Spomedzi 11 autorov súťažiacich v kategórii nad 60 rokov bola diplomom a
cenou ocenená Mgr. Helena Minxová
zo Senice za litografiu Jeseň a čestným
uznaním PhDr. Štefan Zajíček zo Skalice za pastel V Trogire v Chorvátsku.
V kategórii autorov so špecifickým
výtvarným prejavom získal čestné
uznanie za tri kolorované plastiky (Paganíny z kopaníc, Babka zlodejka, Nie
nevieš) Mgr. Jozef Pavlík z Osuského.
Pokračovanie na strane 12.

Objednávateľ: Robert Mistrík, Bratislava. Dodávateľ: Unimedia, Panónska cesta 7, Bratislava 851 04, IČO: 3138099

JUDr. Štefan Harabin
občianský kandidát
na prezidenta SR

33-0003

napr. zo Sýrie a platiť im vysoké mesačné príspevky (hovorí sa asi o 1000
Eurách mesačne na osobu) a pritom
nechávajú slovenské mamičky s malými deťmi - našu budúcnosť, živoriť.
Moji najvýznamnejší protikandidáti na prezidenta hovoria viac
o prijímaní imigrantov ako o podpore slovenských rodín. Robert
Mistrík odpovedal na otázku o imigrantoch, že „multikulturalizmus
obohacuje krajinu“ (multikulturalizmus = miešanie národov). Maroš
Šefčovič ako náš vyslanec v EU pritakával umožneniu vstupu imigrantov do EU a teda aj na Slovensko.
Pre mňa sú záujmy Slovákov prvoradé, som proti vstupu imigrantov na
Slovensko. Naopak budem bojovať
za to, aby štát významnejšie podporoval mamičky s deťmi. Radšej dám
500 eur mesačne na jedno dieťa
mladej slovenskej mamičke, ako
oveľa viac akémukoľvek imigrantovi zo zahraničia.

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

Keď sa pozriem okolo seba, vidím niekoľko divných vecí. Ľudia
trávia viac času s mobilom v ruke
ako rozprávaním sa so svojou rodinou. Deti sa odkladajú až do času po
kariére, pričom veľa ľudí už „neskôr“
deti mať nemôže. Tí čo majú deti, sú
nútení dlho do večera pracovať a na
výchovu detí ostáva málo času. Nefungujúce rodiny sú dnes častejšie
ako rodiny harmonické, čo je veľa
krát spôsobené zlou finančnou situáciou.
Nedávno som sa rozprával s
mamičkou na materskej dovolenke a sťažovala sa mi, že sa im ťažko žije. Tým, že otehotnela počas
vysokoškolského štúdia, dostáva
iba cca 260 eur na 2 malé deti (rodičovský príspevok 215 eur mesačne
a 2x24 eur ako prídavok na 2 deti).
Manžel je pochopiteľne stále v práci
a vidia sa málo. Bez pomoci starých
rodičov by to nezvládli. Spoločnosť
ju odsudzuje, vraj má deti ako príliš
mladá (25 ročná a už 2 deti). Ja s týmto absolútne nesúhlasím. Keď som
mal ja 25 rokov, tak už moji rovestníci mali deti a bolo to lepšie.
Pýtam sa našich politikov, ako
môže mamička s 2 malými deťmi
vyžiť z 260 eur mesačne?
Veľmi ma hnevá, že naši politici,
ako napr. Andrej Kiska, hovoria viac
o tom, že musíme prijať imigrantov

33-0001

Neprenechajme úrad prezidenta
ani extrémistom, ani Smeru

HARABIN: Rodina je základ.
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Naša Katolícka
Som strojár a nemyslím, že univerzity by mali pripravovať ľudí na prácu
v automobilkách a železiarňach. Mnohé
činnosti, ktoré dnes vykonávajú ľudia
v podnikoch, budú čoskoro robiť roboty
a umelá inteligencia.
O životoch ľudí v budúcnosti nebudú rozhodovať nové technológie, ale
ľudskosť a citlivosť k svetu okolo nás.
Filozofia, teológia, pedagogika alebo
sociálna práca budú dôležitejšie ako
programovanie robotov alebo údržba
dronov. Striedmosť v spotrebe a úspornosť vo výrobe a logistike budú viac,
ako rast HDP a bohatstva v rukách úzkej
skupiny ľudí. Korene dnešnej Európy sú
v kresťanských kláštoroch. Budúcnosť
Európy je v kresťanských komunitách.
Slovensko nie je také bohaté, ako
Nemecko alebo USA. Nemci nás dnes
učia vyrábať autá a Američania nám
predávajú svoje stíhačky. Možno, že príde čas, keď my ich budeme učiť spoznávať Ježiša Krista a Jeho Matku, svätcov,
ktorí vybudovali kultúru Európy. Mnohí
ľudia v Európe majú veľké autá a domy,
ale prázdne srdcia. Spiritualita je v našich životoch dôležitejšia, ako produktivita. Sme jediné živé bytosti na svete,
ktorým dal Stvoriteľ svoju schopnosť
tvoriť – ale ľudské vedecké objavy a ino-

vácie musia byť v súlade s princípmi,
ktoré tomuto svetu vtlačil Stvoriteľ. Ešte
nám spadne veľa babylonských veží,
kým pochopíme, že bez Boha je naše
úsilie márne. Pýcha predchádza pád a
spolupráca so zlom vedie k deštrukcii.
Máme na Slovensku unikátne
spoločenstvá a projekty mladých ľudí
(Campfest, Godzone), Spoločenstvo
kresťanských podnikateľov Ľuba Klieštika, Kolégium Antona Neuwirtha, Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Katolícku
univerzitu, veľké kresťanské osobnosti.
Mnohé svetové univerzity dnes
ovládajú neomarxisti a učia sa tam
čudné veci. Na Slovensku máme jednu
malú univerzitu. Písali a hovorili o nej
rôzne veci. Spoznal som na nej zaujímavých ľudí, ktorí robia výbornú prácu. Je
to naša univerzita – Slovenská a katolícka. Strážme a rozvíjajme si ju. Mohla
by byť majákom
svetla medzi babylonskými vežami a
pomôcť nám objaviť
poklady, o akých
sa nám dnes
ešte ani nesníva.

» Ján Košturiak

Monika Sabo vlaňajšie
víťazstvo obhájila
Dokončenie zo strany 11.
Práce ocenených autorov postúpia
do krajskej súťaže neprofesionálnej
výtvarnej tvorby Trnavského kraja
Výtvarné spektrum 2019 do Dunajskej
Stredy.
Výtvarná Senica ponúka rozmanitý
pohľad na svet, prostredníctvom výtvarného prejavu sa neprofesionálni
výtvarníci snažia vypovedať niečo o
živote, o svojich pocitoch, postojoch,
svojich predstavách a snoch. Je na nej
zastúpená maľba, kresba, drevorezba,
keramika i šperky. Kurátorom výstavy
je Mgr. art. Peter Žúrek. Výstavu si môžete pozrieť v dvoch výstavných sálach
Záhorského osvetového strediska v Senici do 19. februára 2019 v pracovných

V Senici otvorili nové klientske
centrum Sociálnej poisťovne

dňoch od 8,00 do 15,30 hodiny.
Organizátorom Výtvarnej Senice je
Záhorské osvetové stredisko v Senici v
zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského
samosprávneho kraja. Za podporu pri
príprave vernisáže ďakujeme Coop Jednote, SD v Senici.

» Jaroslava Slezáková

Program kina Cinemax Skalica
Sobota 26.1.
DETSKÉ KINO – Super Taxík 13:00,
Ralph búra internet 2D 13:20, 15:00, Ľadová sezóna 2 13:30, 15:40, Trhlina 15:50,
18:20, 20:50, Bohemian Rhapsody 2D
17:30, Návrat domov 17:50, Favoritka
20:10, Glass 20:20
Nedeľa 27.1.
ARTMAX FILM - Schindlerov zoznam
17:10, DETSKÉ KINO – Super Taxík 13:00,
Ralph búra internet 2D 13:20, 15:00, Ľadová sezóna 2 13:10, 15:10, Trhlina 15:50,
18:20, 20:50, Návrat domov 18:00, Favoritka 20:10, Glass 20:20
Pondelok 28.1.
Ralph búra internet 2D 15:00, Ľadová

sezóna 2 15:40, Trhlina 15:50, 18:20, 20:50,
Bohemian Rhapsody 2D 17:30, Návrat domov 17:50, Zložka 64 20:10, Glass 20:20
Utorok 29.1.
BABSKÁ JAZDA – Ženy v behu 18:00,
Ralph búra internet 2D 15:00, Ľadová sezóna 2 15:40, Trhlina 15:00, 17:40, 20:50,
Návrat domov 17:50, Zložka 64 20:10,
Glass 20:20
Streda 30.1.
Ralph búra internet 2D 15:00, Ľadová
sezóna 2 15:40, Trhlina 15:50, 18:20, 20:50,
Bohemian Rhapsody 2D 17:30, Návrat domov 17:50, Zložka 64 20:10, Glass 20:20

» red

Sociálna poisťovňa (SP), pobočka Senica, sídli od januára
v novej budove na Sotinskej ulici, informovala o tom riaditeľka
pobočky Jana Banská.
Do konca roku 2018 museli
klienti SP v Senici navštevovať
dve rôzne miesta. Časť agendy
sa vybavovala na Námestí Slobody a ďalšia na Hollého ulici.
Ani na jednom pracovisku nebola možnosť vzniku klientskeho
centra. „Pracovisko, ktoré sme
mali v budove miestnej banky,
malo viacero negatív. Museli
sme brať na zreteľ skutočnosť,
že bol problém s bezbariérovým
prístupom do kancelárií a problémom boli aj klimatické podmienky v letných mesiacoch. Z
tohto dôvodu sme museli viackrát pristúpiť k skráteniu doby
našich zamestnancov, čo malo
za následok nespokojnosť našich klientov,“ uviedla riaditeľka pobočky.
V budove na Hollého ulici
časť agendy zostala. Na tomto
pracovisku zostali iba činnosti,
ktoré nie sú potrebné pre komunikáciu s klientom. Pokiaľ
klient potrebuje iba odovzdať
doklad na Sociálnu poisťovňu,
môže ho odovzdať aj na tomto

INZERCIA

» tasr

Inzerát, ktorý predáva

0908 979 377
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pracovisku.
V novej budove je dostatok
priestoru nielen pre kancelárie,
ale aj klientske centrum s detským kútikom. „Naši klienti v
ňom vybavia všetky záležitosti,
ktoré potrebujú riešiť. Od dôchodkov, cez lekársku posudkovú činnosť, nemocenské dávky
až po poistenie v nezamestnanosti,“ doplnila Banská.
Výhodou nového centra je
lepšia dostupnosť. Je vyriešený
problém s parkovacími miestami a priamo pred budovou je aj
zastávka mestskej hromadnej
dopravy. „Sociálna poisťovňa
Senica má územnú pôsobnosť
nielen pre okres Senica, ale aj
pre okresy Skalica a Myjava,
čo práve klientom mimo Senice
zjednoduší prístup. Novinkou v
nových priestoroch je rezervačný systém, v ktorom sa môžu na
niektoré činnosti klienti dopredu objednať,“ informovala riaditeľka senickej pobočky.
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0905 915 033, 0908 979 377
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PrIdajte sa do tímu
ProtHerm ProductIoN
a PodIeľajte sa Na výrobe
NajmoderNejšícH vykurovacícH
zarIadeNí.

Hľadáme operátorov na montáž kotlov:
•
•
•
•
•
•
•

nástup možný ihneď
ľahká práca pre ženy aj mužov
práca na dobu neurčitú, na tri zmeny
v príjemnom prostredí
v modernej, čistej, nehlučnej hale
základná mesačná mzda 570 €
+ 20 % mesačné odmeny

63-0028

Informujte sa osobne:
ul. Jurkovičova 45 v Skalici
(pon. – pia.: 8.00 – 15.00 hod.),
telefonicky: 034/69 66 276 a 034/69 66 272,
alebo mailom: profesia@protherm.sk

INZERCIA

0905 915 033

Inzerát, ktorý predáva

0905 915 033, 0908 979 377

VIZITKY

0908 979 377
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Odošlite daňové priznanie skôr

Na kraji lesa
predkovia. A oni si uvedomia, ako sa
príroda a život zvierat vplyvom človeka neúprosne mení. Vďaka novým
ľudským obyvateľom lesa sa ukáže, že
je stále možné znovunavrátiť človeka a
prírodu do rovnováženého stavu. Knižka je rozdelená na dve časti: rozprávkovú o syslíkovi Filipovi, korytnačke
Alici a hlucháňovi Kamilovi a odbornú, ktorá obsahuje stručné informácie
zo života lesa – napríklad ako funguje
les, čo znamená prirodzený les a podobne. Obsahuje tiež krátky atlas zvieratiek – hrdinov z knižky
Na kraji lesa.
Publikáciu
o dp o r ú č aj ú
autorky pre
deti od 6-7 rokov, odbornú
časť pre staršie deti cca od
8 rokov a ich
rodičov.

Na vybavenie všetkých povinností vo či
daniarom, teda, Finančnej správe, ktorým
veľa občanov podlieha aj v januári, zostáva už doslova iba niekoľko dní. Či už ide
o daň z novej nehnuteľnosti, alebo napríklad o cestnú daň, teda daň za motorové
vozidlo, ktoré používa niekto aj na účely
podnikania.
V roku 2019 platí oproti rokom minulým jedna výrazná zmena. Od 1. 1. 2019 už
všetky subjekty komunikujú s finančnou
správou iba elektronicky. Je teda jedno či
ide o „veľkých“ podnikateľov, alebo „drobných“ živnostníkov. V lepšom prípade
už máte jeden z troch možných spôsobov
komunikácie s Finančnou správou vybavený, v tom horšom máte na to „čas“ iba do
31. januára, potom už ste s plnením vašich
povinností voči štátu po zákonnej lehote.
Aj keď máte možno dobrý pocit „veď ja
už to mám vybavené, sadnem k počítaču

» red

prijme zamestnanca na pozíciu

OBCHODNÍK - PREDAVAČ

0905 915 033

do Malaciek a Moravského Sv. Jána
Plat 850,- € brutto + stravné,
základy nemeckého jazyka, VP B

RECEPČNÚ

(mzda od 520 €/mesiac)

• MONTÁŽ LIETADIEL

volať po - pia: od 6 - 14 hod.

Inzerát, ktorý predáva

0905 915 033, 0908 979 377

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

www.shark.aero

Spoločnosť SHARK.AERO
Výrobná prevádzka:
Letisko Senica, 906 31 Hlboké 406
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63-0014

0903 435 184

(mzda od 550 €/mesiac)

63-0012

36-0006

Kontakt:
0948 101 332

Chceš byť súčasťou jedinečného svetového projektu?
Potom je táto pracovná ponuka určená práve tebe.

• LAMINOVAČ

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

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
Nástup IHNEĎ!

» red

(mzda od 600 €/mesiac)

do výrobného
podniku v Skalici

v Senici

nikdy sa hrozba ani len pokusov o únos
nepotvrdila. „Napriek tomu Policajný
zbor takéto prípady nikdy nepodceňuje
a z bezpečnostno-preventívneho charakteru o nich informuje. Z toho vyplývajú občasné upozornenia miestnych
obyvateľov, napríklad prostredníctvom
obecného rozhlasu,“ uviedol Slivka.
Polícia žiada verejnosť a médiá, aby
šírili túto informáciu, ktorá bude zverejnená aj na našich sociálnych sieťach.
„Zároveň prosíme médiá, aby v súvislosti s touto témou nepoužívali formulácie
‘malo dochádzať k únosom’, prípadne
‘údajné únosy’,“ doplnil Slivka.
Policajný zbor podľa jeho slov pristupuje k šíreniu akýchkoľvek hoaxov
nekompromisne. „Potvrdzuje to nedávne zriadenie novej facebookovej stránky
‘Hoaxy a podvody – Polícia SR’. Pripomíname, že šírenie poplašnej správy je
trestným činom, za ktorý je možné uložiť
trest až na dva roky, prípadne za istých
podmienok až na osem rokov,“ poznamenal Michal Slivka.

• ELEKTRIKÁR

prijme do TPP

príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

Polícia žiada verejnosť a médiá o zastavenie šírenia hoaxu o únosoch maloletých osôb na Slovensku. Zvýšený
nárast jeho šírenia zaznamenala v uplynulom období. Polícia zdôrazňuje, že k
únosom maloletých a mladistvých osôb
na území Slovenskej republiky nedochádza. Pripomína, že šírenie poplašnej
správy je trestný čin. Informoval o tom
hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.
„Šírenie hoaxu dosiahlo neúnosnú
mieru,“ konštatuje polícia, podľa ktorej
nepravdivú správu zdieľajú ľudia na sociálnych sieťach. Policajný zbor už podľa
Slivku tento hoax niekoľkokrát dementoval. „K únosom maloletých a mladistvých osôb na území Slovenskej republiky nedochádza. Najčastejšími dôvodmi
ich nezvestnosti sú úteky z domu, úteky
so starším partnerom a takzvané rodičovské únosy,“ zdôrazňuje Slivka.
Dodáva, že v minulosti sa objavilo
niekoľko prípadov, keď maloleté osoby
povedali svojim rodičom o osobách, ktoré ich mali volať do vnútra vozidla, avšak

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

SBS PROFI V+K

SBS
LAMA SK

» red

Chceš vyrábať lietadlá na Slovensku – Letisko Senica/LZSE/?
16-0037

0949 636 264

a vyplním a podám“, rozhodne sa na to
nespoliehajte. Najmä tí, ktorí budú daňové
priznanie podávať prvý raz elektronicky
– hoci len „za auto“, už pri prvom pokuse zistia, že pár minút im na to rozhodne
stačiť nebude. A predstava, spojená so
skúsenosťami z minulosti, že v posledných hodinách posledného januárového
dňa priznanie „odkliknete“ je tiež mylná.
Je veľký predpoklad, že v tento deň môže
byť systém zahltený a nemusí stíhať nápor.
Aj preto je dobré vybaviť túto záležitosť aspoň o pár dní skôr.
Je tu totiž ešte jedna zákonná lehota –
do polnoci posledného januárového dňa
nielen že je potrebné napríklad daň za
motorové vozidlo odoslať a dostať aj potvrdenie o jej zaregistrovaní v elektronickej
podateľni, ale aj príslušnú sumu dane zaplatiť na účet v Štátnej pokladnici.

Zastavte šírenie paniky!

63-0019

Kedy naposledy ste boli s deťmi niekde na kraji lesa? Kedy ste sa s nimi
rozprávali o prírode, jej obyvateľoch, o
rastlinách, stromoch? Verejné odpovede by boli viac ako smutné. A aj preto
je náš verejný život viac ako smutný. A
spolu s ním aj osud našej prírody.
Tak teda – aspoň knižka. Možno
vás vo vašich rodinách práve v tomto
nehostinnom zimnom čase navodí k
tomu, že voľný čas na jar netreba presedieť iba pri televízoroch, ale možno
ho tráviť práve tam, odkiaľ aj tak všetci pochádzame – v prírode. Aj keď iba
občas, chvíľku. Nejaký ten podvečer
či ráno. Kniha Na kraji lesa autorky
Ľubice Schmarcovej ilustrátorky Ilony
Polanskej je síce knižka pre deti, ale zároveň aj pre celú rodinu.
Príbeh syslíka Filipa, korytnačky
Alice a hlucháňa Kamila je o hľadaní
šťastného domova. Zvieratká prestane
baviť sladké prázdninové ničnerobenie
a chcú v lete zažiť niečo výnimočné.
Príbuzní im porozprávajú o dávnom idylickom mieste, kde žili ich
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ZAMESTNANIE

PRIJMEME

SBS PROFI V+K

predavačku

ČLENOV STRÁŽNEJ
SLUŽBY

prijme

do predajne v Kútoch

na objekty v Skalici

čašníčku

0948 002 614

41-0027

do hostinca v Kútoch,
Kuklove, Čároch

0903 435 184
0903 918 949

volať po - pia: od 8 - 14 hod.

63-0012

(sklady, výrobný podnik)
Preukaz odbornej spôsobilosti
Plat: 3 € - 4 € brutto + príplatky

Spoločnosť zaoberajúca sa predajom
a montážou zimných záhrad

HĽADÁME DO SVOJHO TEAMU
ŠIKOVNÉHO MONTÁŽNIKA
tel.: 0949 224 380 • email: info@semagroup.eu

SBS
LAMA SK

Prijmeme
šoférov B, E

príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

0908 707 454

41-0003

36-0006

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
Nástup IHNEĎ!

15-0034

Podmienky:
» tachograf. karta
» prax 2 roky
» odmena 80 €/deň
» po 3 mes. rast
» práca EU

v Skalici

Kontakt:
0948 181 008

41-0026

Zaučenie zabezpečíme. Bližšie informácie
o pracovnom mieste na osobnom pohovore.

CIA
R
E
Z
IN 979 377 Najčítanejšie
8
e
n
regionál
noviny

IDEAL Automotive Malacky, s.r.o.

AKE Skalica s.r.o.

Výrobný závod výrabajúci obloženia batožinového
priestoru automobilov

Nádražná 33, Skalica 909 01
výrobca ložísk s viac ako 50-ročnou tradíciou
prijme do zamestnania nasledujúce profesie

HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV / KOLEGYNE DO NÁŠHO TÍMU
Pracovná pozícia:

KONTROLÓR KVALITY
Požiadavky: • vzdelanie v odbore
• samostatnosť
700 €
• flexibilita
650 €
Možnosť kariérneho rastu a sebarealizácie

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

+ 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
63-0004

Pre bližšie informácie volajte +421 905 769 175
www.ake-bearings.sk

OPERÁTOR vo VÝROBE

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

PRACOVNÍK VÝROBY: leštenie, brúsenie

director@ake-bearings.sk

52-0006-16

0905 915 033

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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EDITORIÁL / SLUŽBY

PONÚKAME PRÁCU
���������

KONTAKT:
������0948 894 998
email: �����������������
web: ���������������

85_0067

- rôzne odvetvia
- výhodné platobné podmienky
- ubytovanie a doprava zdarma
������������������������
�����������������

www.konstrukter.sk
������������������������
info@konstrukter.sk

85-0085

������������������

85_0029

OPERÁTOR VÝROBY
��������������������
���������
��������������������
���������������
��������������������
��������������
�����������

PREDĹŽENIE
VLASOV
RÝCHLA, ŠETRNÁ A BEZPEČNÁ APLIKÁCIA

hľadá

•ZAHRADNÍKA
•POMOCNÉHO
PRACOVNÍKA

ZARIADENIA
0904 832 593

Montáž aj u zákazníka

plat 5,00 EUR/h brutto, VP sk. B vítaný
Nástup od 1. 3. 2019

0905 310 906

KOLPORTÉROV

na roznos novín počas víkendov na dohodu
• Kopčany: min. 9,00 € brutto za jeden roznos
• Šaštín: min. 9,00 € brutto za jeden roznos

• Stráže: min. 6,40 € brutto za jeden roznos
• Kúty: min. 11,80 € brutto za jeden roznos

+ príplatky: väčší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu
tel.: 0908 979 377 | e-mail: skalicko@regionpress.sk
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16-0045

PREVÁDZKY:
SKALICA, ŠAŠTÍN-STRÁŽE
0948 740 840
Hudobniny Skalica
www.hudobninysastin.sk

prijme do TPP

ŤAŽNÉ
63-0030

49-0015

Tel.: 0907 854 644 | www.seamless1.sk

KONSAD s.r.o.

PREDAJ HUDOBNÝCH
NÁSTROJOV, OZVUČOVACEJ
A SVETELNEJ TECHNIKY
A PRÍSLUŠENSTVA

16-0040

Pomocou páskovej metódy dosiahneme požadovaný
objem a dĺžku vlasov v čase kratšom ako 35 minút.
Ak chcete dlhšie a hustejšie vlasy, napíšte nám.
Vlasy Seamless1 - ten pravý darček pre Vás.

