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SENICKO-SKALICKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 31 000 domácností

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ OKNÁ

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

A ZIMNÉ ZÁHRADY

CELKOVÉ CENY

320 €

370 €

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou
41-0017

480 €

ENVIRO DATA s.r.o.

0903 489 433

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

údržba okolia budov,
údržba zelene

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

NOVÉ LEPŠIE PÔŽIČKY

DVERE
INTERIÉROVÉ
VCHODOVÉ

až do 10000 €
0915 646 327

EXTERIÉROVÉ
BEZPEČNOSTNÉ

VÝROBA
A PREDAJ

PROTIPOŽIARNE
PLECHOVÉ POZINKOVANÉ

PALIVOVÉHO
DREVA

PODLAHY

0918 645 802
0907 784 324

LAMINÁTOVÉ PVC KORKOVÉ

AKCIOVÉ SETY

UŽ OD 110
DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA

EUR

CENTRUM DVERÍ

KOMPOMENTY

MALIARSKE
A NATIERAČSKÉ
PRÁCE

KAMENNÉ KOBERCE
TAPETY
KĽUČKY

SADROKARTÓN
0911 158 604, 0910 484 405
www.malovanie-sadrokarton.sk

www.klucnik.sk
Klúčnik, s.r.o.
Sasinkova 17,
908 51 Holíč
(smer Hodonín)

UŽ OD 6,50 EUR/m2

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

SE19-12 strana -

ELEKTRO

+421 918 536 949
infoklucnik.sk
CentrumDveríKlucnik
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INŠTALAČNÉ
PRÁCE

• opravy
• rekonštrukcie
• revízie
41-0006

AKCIA PODLAHA

63-0061

www.upchaty-odpad.sk

16-0010

NON STOP

0915 213 700

63-0053

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

Murárske práce
0904 259 971

41-0015

TEPOVANIE
UMÝVANIE OKIEN
EXTERIÉROVÉ
PRÁCE

63-0045

KANALIZÁCIE

ČISTENIE

byty, domy, reštauračné zariadenia, kancelárie,
hotelové izby a apartmány,
fitness, wellness

0910 732 716

63-0065

UPRATOVANIE A ČISTENIE

63-0008

KRTKOVANIE
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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

41-0021

KOPČANSKÁ 1747/70, 908 51 Holíč

ČERPANIE BETÓNU
ZABEZPEČENIE BETÓNU
A DOVOZ BETÓNU

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

€

SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

www.drslim.sk

Skalica
Holíè

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.

KOMPLEXNÉ
RIEŠENIE
NADVÁHY

FO typ A, B a právnických osôb

§

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

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

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

Senica | 0911 521 767

Sme plátci
DPH

ZĽAVA -30%

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

Vstavané skrine Ondrúš

Nedarí sa Vám schudnúť?
Cvičenie nepomáha
a pripojili sa aj zdravotné problémy?
0903 342 475

Metódou Dr.Slim schudnete bez hladovania, bez počítania
kalórií a zložitej prípravy jedál.

rttrade@rttrade.sk

Dohodnite si termín: 0940 624 415

Dr.Slim Skalica, Potočná 15, Skalica (vedľa evanjelickej fary)

Inzerát, ktorý predáva

0905 915 033, 0908 979 377

63-0036

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

MZDY, PERSONALISTIKA

VSTAVANÉ
SKRINE

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

35€ / hod.

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

41-0045

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

k nemu na základe lží je nielen bezcharakterné, ale aj smutné. A ešte smutnejšie je, že v mnohých prípadoch padá lož
na úrodnú pôdu. Že lož je obdivovaná,
oceňovaná, glorifikovaná a žiadaná.
Pritom lož v ľudských osudoch má na
svedomí všetko zlo, s ktorým sa museli
a musia stále ľudia pasovať. Boj so lžou
odoberá tvorivú energiu, lož nemilosrdne dekapituje nádeje a prirodzenú
potrebu žiť v slušnom svete.
Katechismus katolíckej cirkvi nepozná pojem dovoleného klamstva. V pätnástich paragrafoch píše o klamstve,
zakaždým ho jednoznačne odsudzujúc.
To znamená, že lož je hriechom a nielen
hanebnosťou. Okolnosti nemôžu zmeniť mravnú akosť samotných skutkov.
Nemôžu nejaké samo o sebe zlé správanie učiniť ani dobrým, ani správnym.
Vážení čitatelia, občania, neverte
lžiam, ak túžite po lepšom
živote. Nech už klame
ktokoľvek. Luhári spoločnosti nikdy neponúkli nič
dobré. Iba sami sebe.
Želám vám pekný
jarný týždeň.

63-0057

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Niekedy lož ubehne hodne dlhý čas a
trasu, kým ju spravodlivosť zastaví. Lož
je akési perpetuum mobile. Hypotetické
periodicky pracujúce čosi, ktoré všetku
lož už raz použitú, premieňa na lži stále
nové a nové.
Lži sú aj milosrdné. Tie necháme
bokom, dostávajú od nás milosť. Práve preto, že sú milosrdné. Potom sú lži
účelové. Ich produkcia slúži na získanie
nejakej výhody, majetku, postavenia,
moci. To sú lži, ktoré negujú všetky základné princípy ľudskosti a civilizovanosti. Najodsúdenejšie by mali byť lži
zákerné, tie, ktoré slúžia na poškodenie
dobrého mena iného človeka, iného názorového prúdu, inej voľby.
Všimli ste si, že v životopisoch je
tak málo života? Životopisy bez života.
Ale zato s kariérou. S funkciami, s pozíciami, s úspechmi. Môže za to úradný
žáner, ktorý z osobností vylisuje všetku
šťavu a ponechá len zopár stručných
faktov. Nemali by sa v životopisoch opisovať ich predkladatelia, aj a či najmä
ich lásky a nelásky, ich priateľov i odporcov, ich záľuby a náruživosti, túžby a
sny, zvyky a zlozvyky, šťastné náhody i
trápne omyly? Nemali by byť životopisy
o živote ako takom?
Uchádzať sa o úspech, raziť si cestu

63-0007

Potočná 16
SKALICA
skalicko@regionpress.sk

VIZITKY

0905 915 033
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Pri predložení
konkurenčnej ponuky
ky
vám spravíme
lepšiu cenu + 10%
vernostná zľava

M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

00-0000

Redakcia:

Lož nemá až tak krátke nohy

JARNÁ AKCIA!

SENICKO-SKALICKO
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VÝZNAM
STAVEBNÉHO
SPORENIA
STÚPA

Od začiatku tohto roka platia v stavebnom sporení nové
podmienky. Aj napriek tomu, záujem ľudí oň neklesá.
Práve naopak, dnes nadobúda oveľa väčší význam.
O najzásadnejších zmenách, ale aj vízii do ďalších rokov
hovoríme s Milanom Balážom.
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03 BYTY / predaj
R03_BYTY_PREDAJ
04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM
» Dám do prenájmu garzónku v centre mesta
Skalica, volať po 17 hod.
Tel. 0902555258
» Prenajmem celé poschodie rod. domu v
Skalici, blízko centra.Tel.
0903200615
05 DOMY / predaj
R05_DOMY_PREDAJ
» Predám novostavbu
samostatne stojaceho rodinného domu na pozemku o výmere 584 m2. Je v
Holíči v novovybudovanej
lokalite A. Dubčeka. Dom
je skolaudovaný v roku
2014. Má rozlohu zastavanej plochy 194 m2 a 143
m2 úžitkovej plochy. Dom
je úplne dokončený ako z
interiéru, tak z exteriéru.
Dom je možné si pozrieť aj
na portále nehnutelnosti.
sk. Cena 210.000 €.Tel.
0903342475
06 POZEMKY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ
07 REALITY / iné
R07_REALITY_INE
» Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt 35 km od Bratislavy.Tel. 0903765606
» Prenajmem dlhodobo garáž v Holíči.Tel.
0904278228

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

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

Senica

Čáčovská cesta 5315/125

0907 144 225, milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

www.hydina.eu

U nás začína jar už 18. februára!

V ponuke máme mládky pred znáškou. Od marca
predávame brojlerové kurčatá, kaliméra, kuričky
na znášku. Od apríla predávame káčatá, mulardény
/husokačeny/, húsatá, morky a perličky.
Predávame aj kŕmne zmesi od belgického výrobcu
Versele Laga. Po dohode možnosť dovozu!

41-0013

raná, to je úloha pre geodeta. Až potom
sa možno venovať samotnému pôdorysu. Už pri vyberaní pozemku je dôležitý vzťah k svetovým stranám. Slnečné
svetlo ovplyvňuje nielen náladu, ale
aj výkonnosť človeka počas dňa. Ale o
tom niekedy v ďalších pokračovaniach
nášho cyklu. Vytýčenie pôdorysu sa
realizuje pomocou orientačných bodov, ktoré si môžete stanoviť na príklad
pomocou drevených kolov. Následne
pozdĺž ich spojníc nanesiete vapenný
pás, ktorý určí hranice domu.
Začíname kopať - Hĺbka základov
závisí od výšky osadenia stavby. Taktiež však závisí na sklone kanalizácie,
počte schodov, ktoré budú viesť do
domu a podobne. Už pri výkope základov sa umiestňujú do výkopov časti
bleskozvodu. Do výkopov sa umiestňujú aj inžinierske siete. To znamená potrubia, ktoré budú zabezpečovať prenos vody, plynu, či elektriny do domu.
Je teda nutné myslieť na ne ešte pred
zaliatím výkopov betónom.

75-24

02 AUTO-MOTO / iné
R02_AUTO_MOTO_INE
» Kúpim havarované alebo motoricky poškodené auto, motocykel.Tel.
0905218938
» Predám letné gumy na
diskoch 185/65 R14, cena
10€/ks, karburátor-vstrekovanie jednobodové na
Škoda Felícia, cena 70€.
Tel. 0915701839
» ČZ 175, JAWA 250,
350, PIONIER, STADION,
MUSTANG, SIMSON. Kúpim tieto motorky.Tel.
0915215406

Veľmi dôležitý je charakter pozemku. Najmä to, aby na stavenisku nebola voda. Stavebník by to už mal mať v
tejto etape stavby vyriešené. Zemina
nesmie byť z pozemku vyplavovaná,
okolité komunikácie nemožno zanášať
bahnom zo staveniska, lebo za to hrozí
vysoká pokuta. Ďalšou nevyhnutnosťou sú inžinierske siete, každá stavba
potrebuje zdroj energie a prívod vody.
Ak ešte nemáte na pozemku prívod
vody a elektrickej energie, tieto siete sa
zriaďujú na hranici staveniska. Umiestnenie pripojenia je však nutné najskôr
dohodnúť s miestnymi dodávateľmi
elektrickej energie, či vody. Pri výstavbe domu určite potrebujete trojfázový
prúd. A nie, nie je to na smiech – každá
stavba sa začína zriadením sociálneho
zariadenia – teda wc a priestoru, kde sa
možno umyť. Na zabezpečenie toaliet
dnes už mnohí využívajú možnosť prenajať si celú „búdku“, ktoré je ekologická a aj estetická a hygienická.
A pozor na doklady - Samozrejmé
je, že sprievodnú dokumentáciu si stavebník svedomite odkladá. Zhotovovateľ si napríklad preberie stavenisko prostredníctvom preberacieho protokolu a
získava povinnosť začať viesť stavebný
denník, udržiavať na danom pozemku
poriadok a vykonávať stavebné práce
súvisiace len s projektom stavby.
Ide sa na základy - Samozrejme,
žiadne „krokovanie“ neprichádza do
úvahy. Stavba musí byť precízne zame-

Predaj hydiny
na ďalší chov

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo
» red

VIZITKY

0908 979 377

• 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

63-0003

01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ
» Predám Chevrolet Aveo
1,4, r.v. 2008, naj. 95000
km, + zimné obutie, cena
2450 €.Tel. 0903759932

Všetko je vybavené, začíname stavať

16-0110

Občianska
riadková
inzercia

ZÁHRADNÉ CENTRUM ROSA S.R.O.

HOLÍČ, KÁTOVSKÁ 24 (VEDĽA KNÍHKUPECTVA BYSTRICKÝ)

OVOCNÉ STROMČEKY
IHLIČNANY, KRY, LISTNATÉ STROMY
TRVALKY, RUŽE, BYLINKY
SUBSTRÁTY, MULČOVACIA KÔRA
PRÍPRAVKY NA OCHRANU RASTLÍN, HNOJIVÁ
KVETINÁČE A INÉ DOPLNKY DO ZÁHRADY

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

OTV.: PO – PIA: 8.00 – 17.00 HOD., SO: 8.00 – 12.00 HOD.
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/ZAHRADNICTVOROSA

63-0058

R08_STAVBA
08 STAVBA

5
SLUŽBY
Predajňa: Prietržka 36
0902 898 387 • 0902 898 384 | agmibo.sro@gmail.com

výroba a predaj krmív
záhradkárske potreby

0907 211 797

63-0060

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

11,00 €
11,00 €
7,00 €
12,00 €
13,00 €
12,00 €
11,00 €
12,50 €
11,00 €
13,00 €

SVETOVÉ ZNAČKY KRMÍV PRE PSOV

GRANULE PRE KONE:
× HOBY (25 kg)
11,50 €
× ŠPORT (25 kg)
12,50 €
HNOJIVÁ:
× NPK
× LIADOK
× CERERIT

Vtipy
týždňa

× VINOVOCERIT
× TRAVCERIT
× VÁPENEC

41-0050

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

× KZ nosnice (25 kg)
× KZ králik granule (25 kg)
× Kukurično-pšeničný šrot (25 kg)
× Kozy, ovce granule (25 kg)
× ČOJ 2 - jahňatá (25 kg)
× Odchov kuriat K1 (25 kg)
× Odchov kuriat K2 (25 kg)
× KZ hydina Štart (25 kg)
× KZ hydina Finiš (25 kg)
× KZ Emu (25 kg)

NÁVNADA KAPOR
10 KG / 6,00 €

Holíč, Bratislavská ul., tel. 0915 253 570
(býv. roľnícke družstvo - sídlia tu firmy Píla, Kovošrot,
Pneuservis - na konci Holíča vľavo, smer Kopčany)

» Viete, prečo sa čerti boja
púšťať komunistov do pekla?
Boja sa, že tam začnú budovať raj.

» redakcia

• ROSARA - veľmi skoré, varný typ BA.
• COLETTE - veľmi skoré, varný typ BA.
• DALI - poloskoré, varný typ BA.

CENA:

Balenie
25 kg
10 kg

Cena za 1 kg
0,72 €
0,80 €

Cena za balenie
18 € / 25 kg
8 € / 10 kg

CIBUĽKA SADZAČKA
• VŠETANA: 1 kg / 2 €
• ŠTUTGARTSKÁ: 1 kg / 2 €
• ČERVENÁ CSARDAS: 1 kg / 2,50 €
• PŠENICA: 100 kg / 22 €
• JAČMEŇ: 100 kg / 20 €
• SLNEČNICA ČIERNA: 40 kg / 20 €
• SLNEČNICA ČIERNA: 10 kg / 7 €
• SLNEČNICA PÁSIKAVÁ: 40 kg / 24 €
• SLNEČNICA PÁSIKAVÁ: 10 kg / 7 €
• PROSO ŽLTÉ: 50 kg / 25 €
• PROSO ŽLTÉ: 10 kg / 6 €
• MAK KONZUMNÝ: 1 kg / 5 €

KLIMATIZÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

RÔZNE DRUHY
OSÍV ZELENINY
GRANULE PRE
KRÁLIKOV
25 kg / 12 €
10 kg / 5,40 €
KRMNÁ ZMES
PRE NOSNICE
25 kg / 12 €
10 kg / 5,40 €

S
ÍCTVO PRgmEail.VÁ
ÚČTOVN
com
.personalistika@
dane.mzdy

0902 513 454

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

ODŤAH ZDARMA

h vozidiel
a PO * daň z motorovýc
* daň z príjmov FO
y
not
hod
j
* daň z pridane

výkup oceľového šrotu a farebných kovov
zber elektroodpadu

Účtovné poradenstvo
dy
Personálna agenda a mz
účtovníctvo
jné
dvo
po
a
Jednoduché
63-0040

aj s montážou

e za vás
ávanie výkazov vybavím
Kontakt s úradmi a pod
ITA * LOJÁLNOSŤ
VÝHODNÉ CENY * FLEXIBIL
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Ďalej ponúkame: umelé
hnojivá, substráty a náradie
do záhrady. Pri odbere tovaru
nad 50 € dovoz tovaru zdarma
po telefonickom rozhovore.

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

Daňové priznania

od 750 EUR s DPH

0905 963 819

• PRINCESS - poloskoré, varný typ AB.
• AGRIA - neskoré, varný typ B.

41-0036

» Traja vojaci, Francúz,
Nemec a Slovák, prišli počas prvej svetovej vojny k
nebeskej bráne. Peter ich
vypočúval:
-Za čo si bojoval?
-Za republiku a za svoj národ! – odpovedal Francúz.
-Za cisára a za vlasť! – riekol Nemec.
-Za osem grošov denne! –
dodal Slovák.

SADBOVÉ ZEMIAKY

5

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

63-0005

» Na jednej schôdzke vyhlásil komunistický minister
poľnohospodárstva
Ďuriš v roku 1947:
-Vidiek za mnou!
-Ledva stačil dobehnúť k
autu a ufujazdiť.

pon - pia 8:30 - 16:00 h, so 8:00 - 12:00 h

63-0015

» Redaktor hovorí autorovi:
-Hovoríte, že nemáte žiadne nové politické vtipy?
Ale to je nezmysel! Všetky
politické vtipy sú staré a
nemenia sa. Menia sa iba
mená v nich!

6
POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

10 ZÁHRADA AAZVERINEC
R10_ZAHRADA
ZVERINEC
» Predám kukuricu 20
€/q.Tel. 0903572514
» Predám domáce vajcia
v obci Prietržka, 10ks za
1,50€.Tel.
0910299273
» Predám orechy.Tel.
0346683034
11 HOBBY AAŠPORT
R11_HOBBY
SPOTR
» Kúpim staršiu vzdu-

chovku alebo babetu.Tel.
0907374235
» Kúpim staré mince, bankovky, odznaky, hodinky,
pohľadnice a rôzne starožitnosti.Tel. 0903753758

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

41-0011

09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST

hypotéky. Chceme pomôcť rodičom, ktorí majú starosti s výchovou malých detí,
aby si starosti so splácaním hypotéky
mohli odložiť a posunúť na menej náročné obdobie, kedy už ich deti budú samostatnejšie.
7. Flexibilná rodičovská dovolenka.
3 roky „materskej“ a rodičovskej by si
mohli obaja rodičia rozdeliť medzi seba
podľa ľubovôle. Čerpať by ju mohli napríklad aj zároveň, každý po roku a pol.
8. Miesto v škôlke pre každé dieťa.
Každé dieťa od 3 rokov by malo mať nárok
na bezplatné miesto v škôlke. Ak by mu
však aj napriek tomu nebolo poskytnuté,
získal by rodič každý mesiac odškodné
vo výške príspevku na starostlivosť o
dieťa. OĽANO to považuje za základnú
spravodlivosť, ktorá
však na Slovensku
dlhé roky naplatí
pre každého.
Ide nám o Slovensko pre rodiny.
Pomôžte nám ho
presadiť.
ps: A nezabudnite
ísť v sobotu voliť
;o)

NEJDE VÁM
BIZNIS?

KONTAKTUJ
T

E NÁS

skalicko@regionpress.sk
0905 915 033, 0908 979 377

CIA
R
E
Z
N
3
I
15 03

12 DEŤOM
R12_DETOM

14 RÔZNE / iné
R14_ROZNE_INE
» Kúpim ľudové kroje.Tel.
0902708047

0905

29 ROKOV PRAX
5 ROKOV ZÁRUKA

Návod nájdete na strane 8 dolu.

CENA 60 €

SKALICA • Potočná 14
(smer
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er VÚB ba
b
banka,
ank
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

Tel.: 0904 267 926
www.renovaciavani.sk

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

JARNÁ AKCIA

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

15 HĽADÁM PRÁCU
R15_HLADAM
PRACU
» Hľadám prácu v Skalici a okolí. Skúsenosti: finančníctvo, ľudské
zdroje, projektový manažment, IT, organizovanie podujatí. Vlastnosti:
komunikatívnosť,
zodpovednosť, organizačné
Chcete si podať inzerát?

9

RENOVÁCIA
VANÍ

41-0005

13 RÔZNE / predaj
R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám oceľové stĺpky z
Jöklu v počte 25 ks, vrátane pletiva potiahnutého
plastom. Oboje zachovalé, cena dohodou.Tel.
0905252529
» Predám cirkulár v železnom ráme, kožuch jedno
použitie, dámske šaty
po 1. použití, lacno.Tel.
0908956836
» Predám bicykel a televízor.Tel. 0346683034
» Predám el. šijací stroj
- drevená skrinka, zachovalý, nepoužívaný, cena
50€.Tel. 0908335310
» Predám naviják na oračku, a laminátové kanoe.
Tel. 0914271496

52-0049

žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. » Doveziem, osadím, vykonám
aj tlakovú skúšku.Tel.
0905925991

Rodina je základnou bunkou
spoločnosti. Hnutie OĽANO jej preto
od svojho vzniku
venuje
osobitnú
pozornosť. Neprebehla snáď ani jedna schôdza parlamentu, na ktorú by naše hnutie nepredložilo aspoň jeden návrh zákona s cieľom
pomôcť slovenským rodinám (a nie len
úplných).
Osobitnú pozornosť venujeme rodine a rodinnej politike aj v hĺbkovom referende, ktoré pripravujeme. Až 7 otázok
spomedzi 17, ktoré sme navrhli, sa týka
problémov našich rodín. Dnes vám predstavíme 4 z nich:
5. Príspevok od 4. mesiaca tehotenstva. Pracujúce a študujúce matky by
mali mať nárok na materský príspevok
vo výške rodičovského príspevku už od
4. mesiaca tehotenstva. Aj vďaka tomuto opatreniu by pravdepodobne mnoho
žien, ktoré podstúpia interupciu len z
ekonomických dôvodov, prehodnotilo
svoje rozhodnutie a dieťa by riadne donosilo.
6. Hypotekárne prázdniny rodinám. Rodič dieťaťa do 6 rokov by mohol
požiadať banku o plný odklad splátok

Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
www.abc-okna.sk Markízy
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)
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41-0009

» Predám sklolaminátové

Slovensko pre rodiny
031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Občianska
riadková
inzercia

7
SLUŽBY
GARÁŽOVÉ BRÁNY A
VJAZDOVÁ TECHNIKA
Imitácie dreva v nástreku
- koniec zlúpaným fóliám

6,- €

ZĽAVOVÝ POUKAZ
PLATNOSŤ DO
30.04.2019

0904 549 546
www.tvaroznik.sk

63-0023

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

8,90 €

správny pomer kvality a ceny od roku 1998

Zľavový poukaz na Tvarožník 760g
je možné uplatniť priamo v pekárni.

AKCIA NA ROK 2019

1-hrob od 1090 € • 2-hrob od 1390 €
Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2300 € • 1-hr. 1700 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

ZADARMO:

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

Môžete si vybrať
asi zo 100 druhov
pomníkov

0910 902 635•0905 323 022

Skalica, ul. Horská

0902 624 774 • 034/664 87 86

Stačí zavolať a my vás navštívime. www.kamenarstvostapav.sk

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR
Príďte sa presvedčiť
NAŠA FIRMA MÁ 28 ROKOV

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy
41-0010

0944 716 337

work.byvanie@gmail.com

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

Frézovanie

Vystavené sú nové druhy materiálu. Najlepšie ceny v Skalici a okolí.

41-0039

Work

10-0032

Továrenská 5362/21E, 901 01 Malacky
+421 907 985 603, info@alfimex.sk, www.alfimex.sk

www.kamenarstvo-bocan.sk

Predaj ostatných
hydraulických
prvkov – čerpadlá,
nádrže, rozvádzače,
filtre, chladiče...

Pozrite na facebook: KAMENÁRSTVO KAMAX PILÁT

50% ZĽAVY

komínov

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

AKCIA: ŠPECIÁLNE ZĽAVYY
NA EXKLUZÍVNE MATERIÁLY
Á

1-HROB 500 € | 2-HROB 700 €

ZĽAVAEZ
ER

ZAVOLAJTE NÁM, UROBÍME VÁM NAJLEPŠIU CENU
15-0004

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

• výber z 300 nápisných tabúl • 5-ročná záruka

SE19-12 strana -
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KAMAX PILÁT

0908 742 287

41-0044

VÝROBA A PREDAJ
HYDRAULICKÝCH,
VZDUCHOVÝCH,
PALIVOVÝCH HADÍC

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

63-0011

Po-Pia od 8:00 - 15:30 hod.

41-0052

KOPČANY, MASARYKOVA 487

8
PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY
Občianska
riadková
inzercia

Základné rozdiely zmluvy o pôžičke
a zmluvy o výpožičke

a analytické schopnosti,
kreativita. Vzdelanie: VŠ,
programy: Ms office, photoshop. Jazyky: anglický
- BZ, španielsky - A1.Tel.
0948530165

Nie zriedkavo sa stáva, že v praxi si
ľudia zamieňajú zmluvu a pôžičke so
zmluvou o výpožičke, prípadne tieto
zmluvy považujú za vzájomné ekvivalenty. Z tohto dôvodu si v tomto článku
v stručnosti vysvetlíme základné rozdiely medzi týmito dvoma osobitnými
typmi zmlúv. V prvom rade je potrebné
uviesť, že zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa
druhu a dlžník sa zaväzuje vrátiť po
uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.
Na druhej strane zmluvou o výpožičke prenecháva požičiavateľ vypožičiavateľovi vec počas dohodnutej doby
na bezplatné užívanie. Už z týchto definícií možno badať, že dispozičné právo
je pri zmluve o pôžičke konštruované
širšie ako pri zmluve o výpožičke. K
jednotlivým rozdielom medzi týmito
dvoma zmluvnými typmi možno dôjsť
komparáciou ich podstatných znakov.
Podstatnými znakmi zmluvy o pôžičke sú prenechanie veci na voľnú
dispozíciu (t. j. prichádza k prevodu
vlastníctva k veci, ktorá sa prenecháva), predmet zmluvy o pôžičke, ktorým
môžu byť jedine druhovo určené veci,
dočasnosť právneho vzťahu, ktorý na
základe zmluvy o pôžičke vzniká, povinnosť dlžníka vrátiť vec rovnakého
druhu, ako aj doba splatnosti vrátenia
prenechanej veci.

16 ZOZNAMKA
R16_ZOZNAMKA
» Hľadám si priateľku
vek 40 - 50 rokov.Tel.
0915204433
» 49/175/78 Temperamentný nezadaný abstinent športovej postavy
hľadá priateľku, časom
možno viac. Prosím foto!.
Tel. 0915341553
» Hľadám úprimnú kamarátku, ktorá vie ľúbiť
a mať rada. Zdá sa, že
nesklame, od 47 - 54r.Tel.
0907369234
SPOMIENKA
SPOMIENKA
Dňa 27. marca 2019 si pripomíname 1 rok, čo nás
navždy opustil náš syn
Peter Ftáčnik z Malaciek.
S láskou spomínajú rodičia a sestra.

Podstatnými znakmi zmluvy o výpožičke sú prenechanie veci určenej individuálnymi znakmi (ktoré ju odlišujú
od iných vecí) do užívania, bezplatnosť
a dočasnosť užívania. Je potrebné upozorniť na skutočnosť, že predmetom
zmluvy o pôžičke môžu byť len hnuteľné veci, čo však neplatí pri zmluve
o výpožičke, kedy predmetom zmluvy
môžu byť aj nehnuteľné veci.
Pri zmluve o pôžičke si zmluvné
strany môžu dojednať úroky, pri zmluve o výpožičke však zmluvné strany
takúto možnosť nemajú, keďže ako
sme si už vyššie uviedli, ide o zmluvu
bezodplatnú. Predmetom zmluvy o pôžičke sú najčastejšie peniaze, pričom
však predmetom môžu byť aj iné druhovo určené veci. Z toho vyplýva, že
pri zmluve o pôžičke sa zvyčajne vracia
iná vec, ako tá ktorá bola prenechaná,
keďže pri tomto type zmluvy sa pripúšťa aj spotrebovanie prenechanej veci.
Na druhej strane pri zmluve o výpožičke sa vracia totožná vec, t. j. tá
ktorá bola požičaná.

Pozvánka do kina
CINEMAX Skalica

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

Piatok 22.03.: Putovanie so sobíkom 15:30, Ako
si vycvičiť draka 3 2D 15:40, Čarovný park 2D 16:00,
Ženy v behu 17:40, Sklená izba 18:00, LOVEnie
18:10, Dobrá smrť 19:50, Green Book 20:20, Captain
Marvel 2D 20:40
Sobota 23.03.: DETSKÉ KINO – Ralph búra internet 13:10, Psie veličenstvo 13:30, Čarovný park
3D 13:50, Putovanie so sobíkom 15:30, Ako si vycvičiť draka 3 2D 15:40, Čarovný park 2D 16:00, Ženy
v behu 17:40, Sklená izba 18:00, LOVEnie 18:10,
Dobrá smrť 19:50, Green Book 20:20, Captain Marvel 2D 20:40
Nedeľa 24.03.: DETSKÉ KINO – Ralph búra internet 13:10, Psie veličenstvo 13:30, Čarovný park
3D 13:50, Putovanie so sobíkom 15:30, Ako si vycvičiť draka 3 2D 15:40, Čarovný park 2D 16:00, Ženy
v behu 17:40, Sklená izba 18:00, LOVEnie 18:10,
Dobrá smrť 19:50, Green Book 20:20, Captain Marvel 2D 20:40
Pondelok 25.03.: Putovanie so sobíkom 15:30,
Ako si vycvičiť draka 3 2D 15:40, Čarovný park 2D
16:00, Ženy v behu 17:40, Sklená izba 18:00, LOVEnie 18:10, Dobrá smrť 19:50, Green Book 20:20,
Captain Marvel 2D 20:40
Utorok 26.03.: Putovanie so sobíkom 15:30, Ako
si vycvičiť draka 3 2D 15:40, Čarovný park 2D 16:00,
Ženy v behu 17:40, Sklená izba 18:00, LOVEnie
18:10, Dobrá smrť 19:50, Green Book 20:20, Captain
Marvel 2D 20:40
Streda 27.03.: ARTMAX FILMY – Leto 19:50,
Putovanie so sobíkom 15:30, Ako si vycvičiť draka 3 2D 15:40, Čarovný park 2D 16:00, Sklená izba
18:00, LOVEnie 18:10, Dobrá smrť 17:50, Green
Book 20:20, Captain Marvel 2D 20:40

Nová lokalita
Chcete si
podať
inzerát?

„PREDMESTIE SKALICA“

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SE medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP SE 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Vaše bývanie sa stane skutočňosťou

Mgr. Nela Havelová
+421 905 443 776

» redakcia
41-0025

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.
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ZDRAVIE / SLUŽBY

1. DEŇ
Raňajky: 1 vajce na tvrdo, 1 celozrnný
toast, 1/2 grepu, čaj alebo káva

Obed: Polovica konzervy tuniaka vo
vlastnej šťave, 1 toast, čaj alebo voda
Večera: 2 plátky chudého mäsa, šálka
zelených fazuliek, šálka mrkvy
2. DEŇ
Raňajky: 1 opečený toast, 1 avokádo,
čierna káva alebo čaj.
Obed:
1 šálka tvarohu alebo cottage syra, 1 paradajka
Večera: 2-3 plátky šunky, 1 šálka brokolice, ½ šálky mrkvy, ½ banánu.
3. DEŇ
Raňajky: 1 jablko, 5 plátkov syra, bylinkový čaj
Obed: 1 porcia ryby na
pare, 1 šálka mrkvy, 1
šálka karfiolu
Večera: dusené hydinové prsia, 1 šálka šalátu, ½ pomaranča

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

INZERCIA

Soňa Janičková
výživové poradenstvo | Potočná 21, Skalica
+421 944 255 950 | www.vyzivovaporadkyna.sk

Aj malé zmeny môžu
priniesť veľké výsledky

ODBORNÍK NA VÝŽIVU
Konzultácia s výživovou
špecialistkou

teraz len za 7,90 € pre DVE OSOBY
Trápia Vás zdravotné problémy s obezitou?
(zvýšený tlak, cholesterol, krvný cukor, bolesti kľbov)
Máte tráviace ťažkosti? Neviete prečo nechudnete?
Chudnete pomaly a vracia sa Vám hmotnosť?

Poliklinika Senica / 0948 773 180

0905 915 033

41-0051

Každá očistná kúra znamená
zmenu stravovacích zvyklostí. Samozrejmosťou je uprednostňovanie
čerstvej zeleniny a ovocia, vyhýbanie
sa hotovým jedlám, uprednostňovanie celozrnných výrobkov, zníženie
červeného mäsa, hlavne bravčového,
uprednostnenie porcií rýb alebo chudej hydiny.
Neoddeliteľnou súčasťou očistnej
kúry je vyhýbanie sa cukru a soli. Aj
počas krátkodobej očistnej kúry pred
jedením jedenkrát denne je účinnejšie
rozdeliť si diétne jedlo do troch hlavných porcií a prijímať aj bielkoviny v
podobe chudého mäsa, syrov alebo
vajíčka.
Dostatočný príjem tekutín 2-3 litre
denne je nevyhnutný, hlavne vody a
bylinkových čajov.
Vzorový jedálny lístok na 3 dni odľahčujúcej kúry:

Poskytujem výživové poradenstvo založené
na kvalitnom a skutočnom jedle - žiadne
krátkodobé diéty, hladovky, predpripravené
jedlá ani jedlá v prášku. Dlhodobo udržateľná
zmena životného štýlu je tá správna cesta k dobrej
postave a silnému zdraviu.

32-0045-1

Jarné očistné kúry II.

16 ROKOV NA TRHU

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

OZVITE SA
NÁM NA:

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej
republiky úplne zadarmo.

bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk

SE19-12 strana -
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ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

32-0025-3

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby.
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

10
POZOR LIEK / SLUŽBY

Aj prírodné lieky môžu byť rizikové
môže mať až fatálny následok.
Grep a citrusy vo všeobecnosti Citróny a grepy sú taktiež obľúbeným
doplnkom bežných maródov a medzi
širokou verejnosťou sú považované
snáď za jediný zdroj vitamínu C. Ich
pôsobením dochádza k zníženiu metabolizmu liečiv, čo môže viesť k zvýšeniu ich hladín v krvi, nárastu účinnosti, ale aj toxických prejavov. Zvlášť
rizikové sú napríklad lieky na liečbu
vysokej hladiny cholesterolu, niektoré analgetiká, či lieky ovplyvňujúce
zrážanie krvi.
Informácií o vplyve rastlín na
lieky je veľa. Napríklad fialka interaguje s preháňadlami, hloh nevhodnou kombináciou s inými liečivami
(sedatíva, antihypertenzíva), spôsobuje únavu, nevoľnosť a nadmerné
potenie, ginkgo a jeho extrakty môžu
ovplyvniť účinnosť liečiv užívaných
pri poruchách zrážania krvi a obľúbená mäta sa neodporúča pri žlčníkových kameňoch a ochorení žlčníka.
Čo teraz? Máme sa báť vypiť čaj,
či zjesť ovocie? Isto nie. Avšak pri
súčasnom, zvlášť dlhodobom užívaní liekov a akýchkoľvek rastlinných
prípravkov musí byť pacient opatrný.
Vždy je vhodné spýtať sa lekárnika, prípadne lekára či v prírodnom
prípravku obsiahnuté látky nemôžu
ovplyvňovať lieky, ktoré tiež užíva.

» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK

0905 920
0 716
.sk
info@kkd.sk

• KONTAJNERY • LIKVIDÁCIA OD
ODPADU
• DOVOZ A PREDAJ ŠTRKU
• ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ A BÚRACIE PRÁCE
E

Vtipy
týždňa
» V socialistickom poľnohospodárskom podniku sa
pýtajú predsedu:
- Aké výsledky ste dosiahli
v pestovaní kapusty?
- Minulý rok sme zasadili päťhektárov kapusty a
všetku nám ju zožrali húsenice.
- A aké opatrenia ste prijali
tento rok?
- Tento rok sme vysadili 50
hektárov kapusty, nech sa
tie svine zadrhnú.

Deň Sv. Patrika na
Obchodnej akadémii

» redakcia

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

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

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

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

41-0007

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

V pondelok 18. marca 2019 študenti Obchodnej
akadémie v Senici úplne zmenili charakter známeho frazeologizmu „modrý pondelok“, ktorý
označuje v užšom zmysle deň, keď niekto málo
pracuje alebo deň nechuti k práci,v širšom zmysle
aj deň, keď niekto vôbec nepracuje. Žiaci 1. ročníka
bilingválneho štúdia v anglickom jazyku prišli do
školy s chuťou, lebo ich čakal príjemný deň a navyše oblečení v zelenom, ozdobení ďatelinovými
trojlístkami a zelenými klobúkmi. Síce o deň neskôr, ale s veľkým nadšením sa pridali k miliónom
veseliacich sa Írov, pre ktorých je Deň Sv. Patrika –
patróna Írska mimoriadnym sviatkom. Podujatiu
predchádzala príprava, počas ktorej sa tradičné
vyučovanie zmenilo na tvorivé dielne, v ktorých si
žiaci osvojili základné fakty o írskej kultúre a tradíciách. Poznatky využili pri tvorbe programu tak,
aby bol zábavný a zároveň poučný pre ich rovesníkov. Tak ako Íri, aj študenti sa zabávali hovoreným
slovom, tancami a hrami, samozrejme v anglickom jazyku. Zelené pochutiny a koláčiky dotvárali
autentickú atmosféru, chýbalo len zelené pivo,
ktoré je v ten deň servírované.
Íri migrujúci po svete za lepším životom, niesli si
so sebou túto tradíciu, ktorá prežila do súčasnosti.
Davy divákov, hlavne v USA, sa prizerajú na parádne sprievody ľudí v zelenom, v Chicagu dokonca prefarbujú rieku na zeleno.
Sv. Patrik sa narodil okolo roku 400 v rímskej
provincii Británia. Keď mal šestnásť rokov, írski piráti Patrika spolu s inými odvliekli do Írska a tam
ho predali za otroka. V zajatí konvertoval na kresťanstvo a v dospelosti pôsobil v Írsku ako misionár
a neskôr biskup. Zomrel v Saule pri Downpatricku
(južne od Belfastu) asi okolo r. 461. Je uctievaný
nielen v Írsku, ale aj v severnej Amerike a v Austrálii.Legendy hovoria o tom, ako vyhnal hadov
z Írska, chodil v ohni, ovplyvňoval počasie a na
ďatelinovom trojlístku vysvetľoval pohanom podstatu Svätej trojice.
Tretí ročník „patrikovských osláv“ je za nami a
už teraz sa chystáme na ďalšie netradičné formy
učenia sa, ktoré sú nepochybne jedným z prostriedkov inovovania vzdelávania cudzích jazykov.

15-0081

» Mgr. SlavomíraMasrnová, OA Senica
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63-0066

Veľa ľudí sa domnieva, že prírodné
lieky či doplnky výživy len pomáhajú, pritom nemajú nežiaduce účinky a
nemôžu spôsobovať liekové interakcie. Všeobecne sa však dá povedať,
že ak má mať prírodný liek žiaduce
účinky, je potrebné sa obávať aj možných nežiaducich účinkov, alebo aj
interakcií s inými liekmi, hoci ich výrobcovia mnohokrát neuvádzajú.
Rozchodnica ružová (ľudovo
zlatý koreň, alebo Rodiola) - Rozchodnica nepatrí medzi veľmi známe
rastliny, avšak extrakty z nej sa nachádzajú vo výživových doplnkoch
aj na našom trhu. Používajú sa podľa
odporúčaní výrobcov najmä pri úzkostiach, napätí a strese. Zaujímavý
je jej neuroprotektívny účinok a efekt
na pamäťové funkcie. U pacientov s
tzv. kognitívnym deficitom (porucha
poznávacích funkcií), zlepšuje Rozchodnica kognitívny výkon. Niektoré
publikácie naznačujú priaznivý efekt
u pacientov s Parkinsonovou chorobu.
Ľubovník bodkovaný - Obsahové
látky ľubovníka ovplyvňujú enzýmy
odbúravajúce liečivá v pečeni. Ľubovník je tzv. induktor – teda zvyšuje
aktivitu pečeňových enzýmov, čím
urýchľuje odbúravanie mnohých liečiv. Dochádza k zníženiu a nezriedka
aj k vymiznutiu účinku liečiva, čo napríklad pri liečbe srdcového zlyhania,
hypertenzie, onkologických ochorení

KKD s.r.o.,
.r.o., DOJÈ
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SLUŽBY

LUX JR Sobotište

NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

RÁMOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY
AKCIOVÉ CENY NA NOVOSTAVBY V HLINÍKOVOM
PROFILE ALUPROF + PLASTOVOM PROFILE
SALAMANDER BLUEVOLUTION - NERECYKLOVANÝ

DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI = SERIÓZNOSŤ
ZÁRUČNÝ AJ POZÁRUČNÝ BEZPLATNÝ SERVIS OKIEN A DVERÍ

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF
AKCIA:

TEPLÝ
MEDZISKLENNÝ
RÁMIK
ZDARMA
Sobotište 314, objekt reštaurácie MATULŮV DVŮR
sobotiste@lux-sobotiste.sk

ŽALÚZIE VŠETKÝCH
DRUHOV
MARKÍZY A TEXTILNÉ
ROLETKY
ZA NAJNIŽŠIE CENY
V REGIÓNE
Pri predložení konkurenčnej
ponuky Vám vypracujeme
nižšiu cenovú ponuku.

...stačí 2x zazvoniť a my zavoláme, prídeme a urobíme bezplatnú ponuku...

• MURÁRSKE PRÁCE
• SADROKARTÓNOVÉ PRÁCE
• OBKLADY, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, CHODNÍKY
• PLOTY, BRÁNY
0917 625 934 | www.helpetbau.sk

NOVÉ TVARY
1 hrob od 1100 €
2 hrob od 1390 €

3x

KAMENÁRSTVO - POLÁK - SENICA

OTV.: Pon - Pia: 09.00 - 16.00 h

0908 979 377

0918 500 492

ZADARMO:

16-0001

doprava, montáž, zlatá váza
a svietnik, chodníky okolo
hrobu, záruka 36 mes.

Inzerát, ktorý predáva

2400

1600

1600

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

PREDOKENNÉ
ROLETY,
za
VONKAŠIE najlepšie
ceny
v regióne
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

TERAZ
VA
VEĽKÁ ZĽA NÝ
E
V
NA VYSTA
TOVAR

VIZITKY

1200

BONUS

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!

Príďte sa presvedčiť!

Ak nemôžete prísť, radi Vás navštívime.

34EU5R

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

AKCIA

ZĽAVY
PRE SENIOROV

Hurbanova 2942, Senica

OD

OD

2100

21EU0R

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

NAJVÄČŠÍ výber
vystavených pomníkov

0903 792 674
www.kamex.sk

30EU0R

OD

900

20EU2R

OBROVSKÉ
MARCOVÉ

Z¼AVY

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

39R
4EU

15R
5EU

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

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

CIA
R
E
Z
N
7
I
79 37

0908

9

0905 915 033, 0908 979 377
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20 rokov na trhu!

OD

1500

16-0002

HELPET BAU

63-0018

STAVEBNÁ RODINNÁ FIRMA

-61%

1600

AKCIA

41-0038

tel. 0908 702 522
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ZÁHRADA, POLITICKÁ INZERCIA / BÝVANIE
lí jej rast.
Čím viac svetla a živín rastliny
majú, tým rýchlejšie rastú. V príjemnom počasí – ak nie je príliš chladno
či príliš horúco – ich môžete aj dať otužovať na balkón. V letných horúčavách
umiestnite medzi ne a okenné sklo
izolačnú vrstvu – hoci aj kartón, aby
ich slnečná žiara, znásobená sklom,
nespálila. Ak chcete prihnojovať, ideálne sú tyčinky, tie vám zaručia, že konzumovatelná časť rastliny s hnojivom
neprichádza do kontaktu – zasúvate
ich totiž do substrátu. Mnohé z týchto
tyčiniek obsahujú aj ochranu rastliny
pred škodcami – napríklad voškami.
O samotných bylinkách, ktoré je
možné pestovať takto priamo v kuchyni, si napíšeme nabudúce.

Vážení fanúšikovia,
podporovatelia, priatelia,
napriek výsledku volieb by som sa
Vám chcel poďakovať za všetku Vašu
snahu a podporu, za hlasy všetkých
Vás, pre ktoré ste možno mnohí dokonca precestovali kus sveta. Nesmierne si to vážim, vážim si vašu
priazeň a podporu, ktorú stále cítim.
Celý život bojujem za pravdu, právo
a spravodlivosť. Začal som od seba a
cez rodinnú podporu sa to prenieslo
aj k Vám. Bolo a naďalej je mi cťou
bojovať aj s Vašou podporou, za Slovensko, tradície a právny štát.

Možno máte pocit, že Vaša snaha
vyšla nazmar, že nemalo žiaden zmysel bojovať. Chcem Vás povzbudiť a
uistiť Vás, že všetko, čo sa udialo a
na čom sme pracovali, má zmysel.
Treba mať tiež na pamäti, že sme stáli proti obrovskej presile. Sila nášho
súpera je nesmierna. Ovláda médiá,
známe osobnosti, vplyvové skupiny,
má neobmedzený rozpočet a využíva
najpodlejšie techniky propagandy a
manipulovania.
Niekedy víťazstvá neprichádzajú
v skokoch, ale prichádzajú pomaly,
postupne. Túto bitku sa nám síce nepodarilo vyhrať, ale podarilo sa nám
vytvoriť pevné základy pre ďalší postup, vytvorili sme silné informačné
pole a zasiali myšlienky. Aj s pomocou Vás sa darilo ich rozšíriť a ony
časom vyklíčia. Veľmi dobre viem, že
kde neplatí právo, trpia nevinní.
Viem, že vieru vo víťazstvo a zmenu máme v našich rukách.
Ja sa nevzdávam, ideme ďalej!

JUDr. Štefan Harabin

» red

33-0003

Nie všetci majú tú možnosť na jar
vyraziť do záhradky a začať sa tam realizovať. Nič to, miniatúrne plantáže
si možno účelne zriadiť aj na okennom
parapete. Doma tak budete mať nielen
viac jarnej zelene, ale aj vitamínov, ktoré sú vždy „poruke“.
Čerstvé zdravé bylinky po celý rok,
príjemná vôňa – no nestojí to za trochu
námahy aj v byte? Bylinky si môžete zadovážiť ako sadeničky a „iba“ sa starať
o to, aby rástli, alebo môžete začať od
semienok, čo je náročnejšie, ale zas, asi
to aj viac baví. A v rodinách s deťmi je to
aj celkom výchovný dlhodobý projekt.
Ak sa teda rozhodnite, či už na dno
kvetináča, alebo „rantlíku“, vždy dajte
drenážnu vrstvu, ktorá pomáha odvádzať prebytočnú vodu nejakým spodným otvorom do podkladovej misky. V
opačnom prípade dávate zabrať koreňovej sústave, ktorá príliš veľa vlhkosti nemusí zvládnuť a začne odhnívať.
Bylinky majú rady slnečné stanovisko,
čiže okenný parapet je dobrá voľba.
Ak je v byte nízka vlhkosť vzduchu, čo
najmä v panelových stavbách býva,
rastlinky je dobré ošetriť občas vodnou hmlou. Aby sa vám jedna strana
„plantáže“ príliš neťahala za slnkom,
občas celý kvetináč pootočte. Pravidelné zostrihávanie bylinkám určite
neublíži. Treba s citom voliť iba mieru.
Napríklad, ak striháte pažítku, nikde
neustrihnite viac, ako zhruba tretinu
zelenej hmoty. Inak sa výrazne spoma-

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

Záhradka na parapete

REALIZUJEME

16-0103

• strojové omietky
- vápenno-cementové
- sadrové
• montáž/demontáž lešenia
Tel. č.: 0902 440 112

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

AKCIA ZĽAVA DO 30%
www.balkona.eu
0948 787 777

zasklievanie terás

» Viete, čo je to absolútny
komunizmus?
Keď je ešte aj v banke samoobsluha.

» Pred zelovocom je tabuľka: Dnes máme kapustu.
A nejaký dobrák tam dopísal: Ďalšia ťažká rana
západným imperialistom!

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

SE19-12 strana -
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balkóny

Vtipy
týždňa
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PrIdajte sa do tímu
ProtHerm ProductIoN
s NástuPNou Hrubou
mesačNou mzdou 780 €

Hľadáme operátorov na montáž kotlov
a skladníkov:
•
•
•
•
•
•
•

nástup možný ihneď
ľahká práca pre ženy aj mužov
práca na dobu neurčitú
v príjemnom prostredí
v modernej, čistej, nehlučnej hale
základná hrubá mesačná mzda 650 €
+ 20 % mesačné odmeny

63-0062

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

ponúka voľné pracovné miesta na pozíciu

OPERÁTOR VÝROBY
na riadnu pracovnú zmluvu

52-006-74

Miesto výkonu práce: Senica, Kaplinské pole.
Základná mzda 3,84 €/h, odmeny do výšky 220 € mesačne.
Záujemcom bude po nástupe priznaný bonus 300 € vyplácaný
v mesačných splátkach (50 € počas 6 mesiacov).

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

Mesačná mzda:
24 000 - 26 000 Kč

Vodič VZV

Mesačná mzda:
26 000 - 30 000 Kč

REFÍŽISTU - POMOCNÉHO SKLADNÍKA

Práca v Českej republike,
Brandýs nad Labem

Plat 700 Eur brutto. Možnosť aj na živnosť.
Honorár dohodou. Vlastné vozidlo nutné.

TEL.: 0908 914 180

SE19-12 strana -

13

41-0022

» Príde babka na úrad a
hovorí staršiemu pracovníkovi pri okienku:
- Česť práci, súdruh!
Úradník jej odpovedá:
- Babička, vy ste si asi poplietla dobu.
Babka odpovedá:
- Dobu možno, ale teba nie!

Operátor výroby

Prijmeme na zrekonštruovanú čerpaciu
stanicu na diaľnici D2

0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

Vtipy
týždňa

» redakcia
85_0231

Päťdesiate roky. Ľudovodemokratické Československo. Opitý Mišo leží na
kanáli, lomcuje mrežami a
zúfalo volá: - Súdruhovia,
» redakcia
prečo?

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

51-0017

» Viete, aký je rozdiel medzi súčasným zriadením a
tým, čo tu bolo pred rokom
1989?
Vtedy to brali politici vážne
a ľudia si z nich robili srandu. Teraz to berú ľudia vážne a srandu si robia politici.

PRÍJMEME
pracovníkov na pozície:

prijme do TPP aj živnostníkov

16-0115

Vtipy
týždňa

Informácie na tel. čísle 0918 781 113
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PRIJMEM
VODIČA C, E,
hydraulická
ruka

- pracovník kúpeľnej recepcie

Prepravná firma DOSP s.r.o.

Požiadavky: práca aj počas víkendov
Mzda: 624 € + 50 € osobné + ďalšie motivačné
zložky mzdy

hľadá

Mzda od 650 € do 1200 € (z toho základná zložka mzdy 550 €)

VODIČA C+E
ŤAHAČ NÁVES

Jazdí sa pondelok - piatok,
destinácie DE, CZ, SK.
Mzda 750 € brutto + 50 € deň.
Parkuje sa v Senici. Prax nutná.
Kontakt: 0908 725155

• Chyžnú
00-0000

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

034 6967330, 0914 222 739

VIZITKY

PONUKA PRÁCE

0908 979 377

Dlhoročná stavebná firma z Českej republiky

hľadá MURÁROV

41-0014

GRAFOBAL, a.s., personálne oddelenie, Mazúrova 2, 909 01 Skalica

0905 915 033

hľadá do trvalého pracovného pomeru
na jednozmennú prevádzku v Holíči

PRACOVNÍKA DO VÝROBY
PLASTOVÝCH OKIEN A DVERÍ

Dopravná spoločnosť so sídlom v Pezinku prijme na TPP

vodiča pre MKD - prepravy SK-DE-SK

Viac info: +420 606 541 706
Josef Gajdoš, okres Břeclav (Juhomoravský kraj)

16-0088

na stavebné práce a zateplovanie
fasád na ŽL. Ponúkame zaujímavé platové
ohodnotenie.

(parkovanie v MA alebo v PK, víkendy doma + bonus na cestovanie)
požadované podmienky:
- prax vodiča min. 4 roky pre skupinu C + E
- platné náležité doklady o zdravot. a psycholog. spôsobilosti
- platná kvalifikačná karta vodiča + karta vodiča do tachografu
Kontakt: 0903 788 417 , 0905 529 725

Mzda: 520 € + 20€ osobné + ďalšie motivačné
zložky mzdy
Ponúkame aj iné benefity súvisiace
s dovolenkou – bližšie informácie na pohovore
Žiadosti so životopisom posielajte na adresu:
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky 906 03
alebo e-mailom: kucharovad@spasmrdaky.sk
Tel. kontakt: 034/ 6959 101

ABC OKNÁ

51-0081

personalne@grafobal.sk

• Distribútora procedúr

41-0053

Plat do 1600 € v čistom
MA - 0915 503 521

• obsluha polygrafického stroja
• vodič motorových vozíkov
• prevádzkový zámočník

Požiadavky: vzdelanie v odbore
Mzda: 624 € + 50 € osobné + ďalšie motivačné
zložky mzdy

Žiadosti prijímame osobne v obchodnej
kancelárii na ulici Bernolákovej 12, Holíč,
alebo e-mailom: okna@abc-okna.sk

41-0009

prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozície:

• Kuchára
16-0111

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

prijmú do pracovného pomeru alebo na dohodu:

IKO Sales International NV, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

Kaplinské pole 2866/16, 905 01 Senica | +421 910 173 962 | lenka.mendlova@iko.com | www.iko.com

IKO, výrobný závod na šindle v Senici, prijme do pracovného pomeru

Hlavné úlohy:
· Vykonávanie preventívnej a operatívnej
údržby na elektrických zariadeniach (PLC
automaty, Allen Bradley, Simatic, pohony,
akčné členy, snímače a iné).
· Práca na dve zmeny.
Požiadavky na pracovné miesto:
· Stredoškolské s maturitou
· Vyhláška č.508/2009 par. 22 – podmienkou
· Znalosť čítania elektrických líniových schém
· Skúsenosti s prácou s PLC automatmi
– výhodou
Plat:
· 5,30 EUR brutto
+ mesačná odmena do výšky 20 %

SENIOR ÚČTOVNÍK /ČKA

ZMENOVÝ OPERÁTOR SKLADU

Hlavné úlohy:
· Komplexné vedenie podvojného účtovníctva
niekoľkých európskych spoločností skupiny
· Mesačné a ročné uzávierky
· Účtovanie majetku spoločnosti
· Všeobecné účtovníctvo
· Pravidelná komunikácia v AJ
Požiadavky na pracovné miesto:
· Vysokoškolské vzdelanie I. resp. II. stupňa
· Anglický jazyk – stredne pokročilý
· Jednoduché, podvojné účtovníctvo – expert
· Fakturácia – expert
· Excel, Outlook, SAP – pokročilý
· Skúsenosti na podobnej pozícii
v medzinárodnej spoločnosti – podmienkou
Mzdové podmienky:
· 2200 EUR brutto / mesiac,
(v závislosti od skúseností kandidáta)

Hlavné úlohy:
· Koordinácia činností a zadeľovanie úloh
operátorov skladu
· Pokrytie nakladania, vykladania
· Preprava materiálu, výrobkov a odpadu
· Zaškoľovanie operátorov skladu
· Zodpovednosť za riešenie problémov, za
fyzický stav skladových zásob a hotových
výrobkov
Požiadavky na pracovné miesto:
· Stredoškolské vzdelanie s maturitou
· Anglický jazyk – začiatočník
· Skladové hospodárstvo – pokročilý
· Preukaz na VZV
· Word, Excel – pokročilý
Plat:
· 5,56 EUR brutto
+ mesačná odmena do výšky 20 %

Zamestnanecké výhody: Ročná odmena, bonusy (k okrúhlym narodeninám, svadbe, narodeniu dieťaťa a pod.). Ovocný deň, family day,
vianočný večierok, príspevok na regeneráciu (masáže, plaváreň).
Informácie pre uchádzačov: Svoj životopis spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete poslať poštou na uvedenú adresu
alebo mailom: lenka.mendlova@iko.com.

SE19-12 strana -

14

63-0059

ELEKTRIKÁR
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INTERIÉRY ÁUT Z PRÍRODNEJ A SYNTETICKEJ KOŽE

OPERÁTOR VÝROBY, ŠIČKY

Nástupný plat

750 €

Po zapracovaní

975 €

Ponúkame:

• základné vzdelanie
• stredoškolské vzdelanie
výhodou
• manuálna zručnosť,
precíznosť,
samostatnosť,
dochvíľnosť

Náplň práce:
• opracovávanie
kožených interiérových
častí luxusných vozidiel
(Mercedes, Audi..)
• rôzne druhy materiálov
– koža, koženka, PVC

Eissmann Automotive Slovensko s.r.o. | Lesná 880/1 | 908 51 Holíč |
Kontaktná osoba: Ing. Eva Beneková
Telefón +421 34 6900 604, praca@eissmann.com

SE19-12 strana -
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63-0034

Váš profil:

• Stabilné zamestnanie (nie cez agentúru)
• Nástupná bruo mzda 700€ + dochádzkový bonus
50€
• Mesačné prémie za produkvitu 40€ a kvalitu 75€
• Nárast mzdy po zapracovaní sa vo funkcii
• Odmena za odporučenie nového kolegu 500 €
• Vernostné finančné odmeny ( pracovné, životné
jubilea, príspevok pri narodení dieťaťa, pri uzavre
manželstva..)
• Príspevok 1% na doplnkové dôchodkové sporenie
• Stravovanie - 0,31€/ jedlo
• Príplatky nad rámec Zákonníka práce ( za poobednú
zmenu 0,17€/hod, za nepretržitú prevádzku
0,50€/hod, za prácu v sobotu 25% z min. mzdy)
• Možnosť pracovných ciest do zahraničia
(Nemecko,USA a iné)
• Pravidelná prehodnotenie miezd každý rok
• Možnosť kariérneho rastu
• Lístky na kultúrne podujaa
• Odmeny za zlepšovateľstvo

16
EDITORIÁL / SLUŽBY
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Výrobca okien

OPERÁTOR VÝROBY
800 - 1000 EUR/netto
���������
900 - 1100 EUR/netto
��������������
11 EUR/hod.

VEKA

info@konstrukter.sk

www.konstrukter.sk

85-0005

Tel.: 0908 914 180
99-0070

HĽADÁ
ODBERATEĽOV
0948 466 436
KĽÚČOVÁ
SLUŽBA
VLOŽKY,
ZÁMKY

ŤAŽNÉ

ZRKADLÁ
NA MIERU

ZARIADENIA

SCHRÁNKY,
TREZORY

16-0113

Montáž aj u zákazníka

85_0152

0904 832 593

RÁMOVANIE
OBRAZOV

PONUKA,

KTORÁ SA OPLATÍ
Inzercia v 39 regionálnych
tituloch, ktoré sú týždenne
vydávané v náklade
1.500.000 kusov na lukratívnej
zadnej strane v každom okrese!
Volajte 0905 915 033,
0908 979 377.

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

63-0067

Mazúrová 9, Skalica
(oproti Grafobalu)
Tel.: 0918 586 322

63-0064

PREDAJ HUDOBNÝCH
NÁSTROJOV, OZVUČOVACEJ
A SVETELNEJ TECHNIKY
A PRÍSLUŠENSTVA

Veľkosť inzerátu
49,5 x 61,5 mm

za sumu

449 €
v počte
1.5000.000 ks
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