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SENICKO-SKALICKO
Týždenne do 31 000 domácností

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

INŠTALAČNÉ
PRÁCE

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

• opravy
• rekonštrukcie
• revízie

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

VÝROBA
A PREDAJ

PALIVOVÉHO
DREVA
ZĽAVOVÝ POUKAZ
PLATNOSŤ DO
30.04.2019

MALIARSKE
A NATIERAČSKÉ
PRÁCE

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

SADROKARTÓN

KOPČANY, MASARYKOVA 487
Po-Pia od 8:00 - 15:30 hod.

41-0052

0904 549 546
www.tvaroznik.sk

0911 158 604, 0910 484 405
www.malovanie-sadrokarton.sk
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63-0045

6,- €

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.
41-0015

0918 645 802
0907 784 324

8,90 €

výkup oceľového šrotu a farebných kovov
zber elektroodpadu

63-0005

0910 732 716

ODŤAH ZDARMA
63-0065

0917 423 259 • holic@prodomis.sk

ELEKTRO

63-0032

HOLÍČ, KÁTOVSKÁ 1138 • www.prodomis.sk

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
Vaše objednávky prijímame na tel.:

034/659 2101, 0905 471 325

41-0016

» 100 % vodeodolná podlaha
» Aklimatizácia - nie je potrebná |
montáž od 0° - do 60°
» Integrovaná korková podložka
» Redukcia zvuku - 17 db
» Vhodné na podlahové kúrenie /
chladenie - Áno | tepelný odpor
0,027 K/W m2
» Odolnosť voči poškriabaniu
- Trieda záťaže 42
» Odolnosť voči domácim miláčikom
» Elektrostatické vlastnosti

Ceny sú
vrátane DPH

Najčítanejšie regionálne noviny
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REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY

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

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 (31.000 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

63-0017

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

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

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

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
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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

KLIMATIZÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS
SME NAJLACNEJŠÍ

0905 963 819

VCHODOVÉ

EXTERIÉROVÉ
BEZPEČNOSTNÉ

PROTIPOŽIARNE
PLECHOVÉ POZINKOVANÉ

PODLAHY
LAMINÁTOVÉ PVC KORKOVÉ

AKCIOVÉ SETY

UŽ OD 110
DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA

EUR

CENTRUM DVERÍ

KOMPOMENTY

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

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

work.byvanie@gmail.com

INTERIÉROVÉ

západné Slovensko
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24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

0944 716 337

DVERE

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

Murárske práce
0904 259 971

Holíè

Borský Mikuláš

Work

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Skalica

Senica

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

podporu všetkých, ktorí čelia zákernej
rakovine. Zakúpením tohto jarnej kvietku dobrovoľnou čiastkou každý vyjadrí
spolupatričnosť a podporu onkologickým
pacientom. Finančná zbierka sa vracia
verejnosti späť vo forme financovania
programov a projektov na podporu onkologických pacientov i širokej verejnosti. A
napokon - Medzinárodný deň solidarity
oslobodených politických väzňov a bojovníkov proti fašizmu. Ten nám pripomína
oslobodenie väzňov z nacistického koncentračného tábora v Buchenwalde v roku
1945. Išlo o jeden z najväčších táborov na
nemeckej pôde, ktorý zriadili v lete roku
1937. Ocitlo sa tu približne 250 000 ľudí z
36 krajín. Počet úmrtí je odhadovaný na
56 000 osôb, z nich 11 000 Židov. Títo ľudia
sa stali obeťami nútenej práce v nepriaznivých podmienkach, zomierali v dôsledku hladu, vyčerpania, choroby, ľudských
experimentov, ale aj činmi a
zneužívaním SS stráže.
Nie, nechcem skončiť
smutnou témou, je predsa
úžasná jar. Užívajme si ju
plnými dúškami. Našu
„slovenskú“ jar! Všetko dobré vám!

41-0010

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Krásny jarný čas vám želám za celú
našu redakciu, vážení čitatelia. Najskôr
jedno obzretie sa v čase a úprimné blahoželanie budúcej pani prezidentke, spojené
s nádejou, že sa jej podarí v úrade hlavy
štátu naplniť tieto jej slová: „Hodnoty
ako ľudskosť, humanizmus, solidarita a
pravda sú dôležité pre množstvo ľudí na
Slovensku a k týmto hodnotám sa musíme
vrátiť!“ (Zuzana Čaputová)
Nuž a hneď aj výhľad do nadchádzajúceho týždňa – tam môžeme vidieť veľmi
silnú symboliku v historických súvislostiach, oveľa starších. Desiateho apríla 1912
totiž na svoju prvú plavbu vyplával parník Titanic. A o štyri dni neskôr, dvadsať
minút pred polnocou sa potopil. Nech dá
Boh večnú slávu jeho obetiam. Tým, ktoré
nemuseli byť. Keby nebolo samoľúbosti,
spupnosti, keby nebolo ignorácie zdravého rozumu, keby nebolo honby po sláve,
moci a zisku. Nič vám to nepripomína? Ak
nie, treba precitnúť, ak áno, škoda ďalších
úvah. Všetkým nám je jasné, o čo ide. A
určite nielen v ľadovcových vodách Atlantiku.
Nuž a ešte dva významné dátumy nás
v najbližšom týždni čakajú. Oba je dobré si pripomenúť. Deň narcisov je dňom
boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v
žltej farbe umelých a živých narcisov na

63-0040

Potočná 16
SKaLIca
skalicko@regionpress.sk

AKCIA PODLAHA
UŽ OD 6,50 EUR/m

2

SE19-14 strana -

2

+421 918 536 949
infoklucnik.sk
CentrumDveríKlucnik

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

41-0006

redakcia:

Pozor na prílišné sebavedomie

63-0008

SENICKO-SKALICKO

3
SLUŽBY

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

41-0021

41-0012

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

TEPOVANIE
UMÝVANIE OKIEN
EXTERIÉROVÉ
PRÁCE

-40%

údržba okolia budov,
údržba zelene

41-0040

AKCIA
20 rokov na trhu!

ENVIRO DATA s.r.o.

0903 489 433

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

igorkrajcir01@gmail.com

0908 420 353

KAMENÁRSTVO - POLÁK - SENICA

NAJVÄČŠÍ výber
vystavených pomníkov

Okná plné nápadov

ZĽAVY
PRE SENIOROV

• slovenský výrobca s 21-ročnou tradíciou výroby
• predajne, montáž a servis na celom Slovensku
• okná v energetickej triede A
• celé okno Uw≥0,72 W/m2K
• nemecké profily s 3 tesneniami, kovanie
Winkhaus
• 40 farieb a imitácií dreva
• stavebná hĺbka 71, 76 a 84 mm
• pri 100% predplatbe ďalšie skonto z ceny
• 5-ročná záruka na okná
• pozáručný servis plastových okien – všetkých
profilov a kovaní

TERAZ
VA
VEĽKÁ ZĽA NÝ
E
V
A
NA VYST
TOVAR
OTV.: Pon - Pia: 09.00 - 16.00 h

0903 792 674
www.kamex.sk
Hurbanova 2942, Senica

Ak nemôžete prísť, radi Vás navštívime.

VSTAVANÉ
SKRINE
ZĽAVA -30%

ZADARMO:

doprava, montáž, zlatá váza
a svietnik, chodníky okolo
hrobu, záruka 36 mes.
16-0001

CIA PLAST s.r.o. • 0910 168 661 • holic@incon.eu

Príďte sa presvedčiť!

63-0010

K PARKETT, KÁTOVSKÁ 25, HOLÍČ

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

€

ZAMERANIE · MONTÁŽ
· OPRAVY

FO typ A, B a právnických osôb

Sme plátci
DPH

63-0057

MZDY, PERSONALISTIKA
Senica | 0911 521 767

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

NOVINKA
UVÁDZACIA
CENA

SIETE RESPILON AIR - RESPILON®
Spoľahlivo ochránia pred ochoreniami,
alergiami a znečištením - pre domov
bez smogu a alergií

0903 526 876 | 0910 114 407
PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

SE19-14 strana -
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41-0007

Vstavané skrine Ondrúš

63-0007

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

SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

§

63-0053

ZĽAVA

Vchodové dvere
Plastové okná
Parapety, PVC, AL
Sieťky, žalúzie
Servis od A do Z

16-0059

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

Kátovská 33, Holíč
0907 724 254
www.ter-co.sk

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

∙ Rekonštrukcie
bytov a RD
∙ Zatepľovanie RD
∙ Kúpeľne na kľúč
∙ Montáž
sadrokartónu
∙ Požičovňa lešenia
∙ Maliarske práce
∙ Domy na kľúč
∙ Dovoz materiálu
www.krajcirteam.sk

UPRATOVANIE A ČISTENIE

NEMECKÝ
PROFIL
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» Kúpim havarované alebo motoricky poškodené auto, motocykel.Tel.
0905218938
» ČZ-JAWA, odkúpim Motocykel/ Diely-dohoda
istá.Tel. 0908205521
» ČZ 175, JAWA 250,
350, PIONIER, STADION,
MUSTANG, SIMSON, kúpim tieto motorky.Tel.
0915215406
» Kúpim starý stabilný
motor, alebo staré auto.
Tel. 0949744793

R03_BYTY_PREDAJ
03 BYTY / predaj
R04_BYTY_PRENAJOM
04 BYTY / prenájom
» Dám do prenájmu garzónku v centre mesta
Skalica, volať po 17 hod.
Tel. 0902555258
» Dám do prenájmu byt
v Skalici.Tel. 0915678127
» Dám do prenájmu 1-izbový byt od 1.4. pre 1
osobu.Tel. 0910991669
» Dám do prenájmu izbu
v rodinnom domev Skalici, je zariadená + internet.Tel. 0908648471

Výstavba na báze hliny
Tento materiál čisto prírodného
charakteru je často dostupný priamo
či blízko miesta výstavby. Odpadá tak
energetická náročnosť na výrobu a
dopravu. Hlina má výborné tepelno-akumulačné a zvukovo-izolačné vlastnosti. K jej prednostiam patria priedušnosť, schopnosť regulovať vlhkosť a
stopercentná recyklovateľnosť. Možno
ju využiť na nosné i nenosné steny v
podobe nepálených tvaroviek alebo interiérové aj exteriérové omietky. Dá sa
použiť i na podlahy, ako výplňový materiál do stien a prísada do mált. Hlina
je pre svoje pozitívne vlastnosti čoraz
obľúbenejším materiálom.

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

Využitie slamy
V minulosti slúžila ako krytina
striech jednoduchých domov. Dnes
sa ako vedľajší produkt poľnohospodárskej výroby vo forme lisovaných
blokov využíva i na výstavbu rodinných domov. Podobne ako hlina má
nízku energetickú náročnosť výroby a
dopravy, lebo sa väčšinou nachádza v
blízkosti miesta výstavby. Najčastejšie
sa zo slamy zhotovujú obvodové steny, pričom sa kombinujú s dreveným
skeletom, aby sa zabezpečila nosnosť
stien.

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

Tradičné a obľúbené drevo
Aj drevo je tradičný konštrukčný ma- » Zdroj: internet

Asparagus

red

PREDAJ
ŠPARGLE

NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

RÁMOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

UŽ ZAČAL

AKCIOVÉ CENY NA NOVOSTAVBY V HLINÍKOVOM
PROFILE ALUPROF + PLASTOVOM PROFILE
SALAMANDER BLUEVOLUTION - NERECYKLOVANÝ

srdečne Vás pozývame

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

ASPARAGUS, Veľké Leváre (pri kostole)
tel. č.: 034/ 779 44 88
BIOASPA, Hollého 406 Kúty
tel. č.: 034/ 659 77 17

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

Predaj hydiny
na ďalší chov

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF
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

Senica

Čáčovská cesta 5315/125

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

www.hydina.eu

Pri predložení konkurenčnej
ponuky Vám vypracujeme
nižšiu cenovú ponuku.

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

0905 915 033

41-0038

tel. 0908 702 522

INZERCIA

Inzerát, ktorý predáva

0905 915 033, 0908 979 377

SE19-14 strana -

KÚTY

VEĽKÉ LEVÁRE

LUX JR Sobotište

AKCIA:

s.r.o.

908 73 VE¼KÉ LEVÁRE, è. 1135

R05_DOMY_PREDAJ
05 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

16-0103

Tel. č.: 0902 440 112

63-0003

R02_AUTO_MOTO_INE
02 AUTO-MOTO / iné

• fasády
• strojové omietky
- vápenno-cementové, sadrové
• montáž/demontáž lešenia

teriál, obľúbený v interiéri a exteriéri.
Pôsobí veľmi esteticky, spĺňa všetky
požiadavky na zdravé bývanie, ekológiu a recyklovateľnosť. Výhodou sú
jeho mechanické vlastnosti, statická
spoľahlivosť a ekologická neškodnosť.
Pobyt človeka v prostredí so živým
alebo technickým drevom má pozitívny vplyv na jeho fyzické a psychické
zdravie.

75-24

» Predám Chevrolet Aveo
1,4, r.v. 2008, naj. 95000
km, + zimné obutie, cena
2450 €.Tel. 0903759932
» Predám veterána Austin A40, cena dohodou.
Tel. 0902743401
» Predám Citroën Saxo
r.v. 2002, cena dohodou.
Tel. 0905759457

Tehla, panel, drevo. To sú chronicky
najznámejšie stavebné materiály u nás.
Na výber je ich však oveľa viac. Tak
sa na ne pozrime bližšie. Alternatívne
stavebné materiály predstavujú možnú náhradu konvenčných stavebných
materiálov. Ich využívaním znížime
negatívne vplyvy na životné prostredie. Najčastejšími alternatívami sú prírodné materiály – hlina, drevo, prútie,
lomový kameň, trstina, slama, korok,
kokos, konope (najmä na tepelné izolácie), recyklovaný kameň, tehla, betón.
Menej sa používa papier, plast, pneumatiky, fľaše a plechovky.

REALIZUJEME
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15-0087

R01_AUTO_PREDAJ
01 AUTO-MOTO / predaj

Stavať áno, ale z čoho?

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

Občianska
riadková
inzercia
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Obecný podnik Jablonica s.r.o.

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

63-0072

tel.: 0911 583 215, 0910 449 723
e-mail: opjablonica@stonline.sk

balkóny

Frézovanie

AKCIA ZĽAVA DO 35%
www.balkona.eu
0948 787 777

komínov

terasy

zimné záhrady

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0054

ponúka na predaj betónové výrobky
• Studničné skruže priemer 100 a 80
• Kanalizačné rúry priemer 60, 40, 30, 20
• Poklopy
• Konusy, stĺpky
• Dlažby, kocky, záhon. obrubníky

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ OKNÁ

68-06

CELKOVÉ CENY

ER

370 €

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou

KRTKOVANIE

15-0004

41-0017

480 €

KANALIZÁCIE

Holíč, Bratislavská ul., tel. 0915 253 570

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

(býv. roľnícke družstvo - sídlia tu firmy Píla, Kovošrot,
Pneuservis - na konci Holíča vľavo, smer Kopčany)

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

NON STOP

0915 213 700

SADBOVÉ ZEMIAKY

• ROSARA - veľmi skoré, varný typ BA.
• COLETTE - veľmi skoré, varný typ BA.
• DALI - poloskoré, varný typ BA.
Balenie
25 kg
10 kg

Cena za 1 kg
0,72 €
0,80 €

www.upchaty-odpad.sk

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

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 €

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

RÔZNE DRUHY
OSÍV ZELENINY

0907 211 797

GRANULE PRE
KRÁLIKOV
25 kg / 12 €
10 kg / 5,40 €
KRMNÁ ZMES
PRE NOSNICE
25 kg / 12 €
10 kg / 5,40 €

SE19-14 strana -

NOVÉ LEPŠIE PÔŽIČKY

až do 10000 €
0915 646 327

Ďalej ponúkame: umelé
hnojivá, substráty a náradie
do záhrady. Pri odbere tovaru
nad 50 € dovoz tovaru zdarma
po telefonickom rozhovore.
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CENA:

ČISTENIE

63-0060

320 €

16-0010

A ZIMNÉ ZÁHRADY

ZĽAVAEZ

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

Príklady montáže
okien:
2-izbový byt: 1 170 €
3-izbový byt: 1 480 €
4-izbový byt: 1 690 €
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63-0061

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

6
POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

» Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt 35 km od Bratislavy.Tel. 0903765606

R08_STAVBA
08 STAVBA
» Predám sklolaminátové 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
» Kúpim haki lešenie. Tel.
0908532682

R09_DOMACNOST
09 DOMÁCNOSŤ
R10_ZAHRADA
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
» Predám domáce vajcia
v obci Prietržka, 10ks za
1,50€.Tel. 0910299273
» Predám cápka a kozičku, odber koncom júna.
Tel. 0905442706
» Predám HRUŠKOVICU 1liter 14 €.Tel. 0949160096
»
Predám pávy.Tel.
0949225092
» Predam kukuricu a
pšenicu 20 €/q.Tel.
0903572514
» Predám mosadzný
postrekovač vo výbornom stave + 2m nádstavec, cena dohodou.Tel.
0910633969

R11_HOBBY
SPOTR
11 HOBBY AAŠPORT
» Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu.Tel.
0907374235
» Predám zbierku modelov áut bývalej éry 1/43.
Tel. 0907719509
» Kúpim ľudové kroje.Tel.
0902708047

R12_DETOM
12 DEŤOM
R13_ROZNE_PREDAJ
13 RÔZNE / predaj

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

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

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

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

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

M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

00-0000

R07_REALITY_INE
07 REALITY / iné

opatrujú svoje ťažko choré deti 7 dní v
týždni 24 hodín denne len za 200 eur. V
parlamente som to opakovane hovoril
až dovtedy, kým sa tento stav len veľmi pomaličky začal ako tak zlepšovať.
Myslíme si však, že takýto ľudia si zaslúžia za opatrovanie aspoň minimálnu mzdu.
14. Amnestia na úroky z dlhu voči
štátu (Exekučná amnestia). Sme za
to, aby človeku, ktorý splatí svoj dlh
voči inštitúcii verejnej správy, alebo
podniku, v ktorom má štát podiel, boli
odpustené úroky z omeškania. Štát v
súčasnosti vymáha cez exekúcie milióny pohľadávok. Ak dokážeme dať
ľuďom amnestiu na iné veci, nevidíme
dôvod, aby nemohli dať všetky štátne
inštitúcie amnestiu
na úroky ľuďom,
ktorí svoj skutočný
dlh splatia.
Vyspelý
štát
pomáha slabším
ľuďom.
OĽANO
taký štát chce. Pomôžte nám ho presadiť.

rttrade@rttrade.sk

VIZITKY

0905 915 033

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

JARNÁ AKCIA

Najnižšie ceny na okná a dvere Garážové brány
Zľavy na novostavby Vonkajšie žalúzie
Rolety
Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
www.abc-okna.sk Markízy
okna@hotel-san.sk
holic@abc-okna.sk

Vtipy
týždňa

S

» Náš poslanec je obetavý
muž.
- To máte šťastie...
- Ani nie! Všetkých nás
obetoval pre svoju kariéru!
» Minule sa jeden poslanec
pochválil, že sa živí prácou
svojich rúk...
- Vážne? A čo robí?
- Tlieska v parlamente svojim nadriadeným...

» redakcia

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

R06_POZEMKY_PREDAJ
06 POZEMKY / predaj

Tretiu
oblasť
hĺbkového
referenda,
ktoré
pripravuje naše
hnutie OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽANO) sme nazvali „Slovensko pre slabších“.
V dnešnej časti vám bližšie predstavíme prvé tri zo šiestich otázok, ktoré
sme venovali problémom slabších ľudí
na Slovensku, či už ide o starých, chorých alebo sociálne slabších.
12. Bezplatné objednávanie pacientov. Naše hnutie chce presadiť,
aby zdravotné poisťovne zaviedli pre
všetkých pacientov bezplatné objednávanie na lekárske vyšetrenia. Keďže
lekári sú zmluvnými partnermi poisťovní, objednávanie by mali namiesto
lekárov a sestričiek riešiť poisťovne.
Majú na to totiž personál, a rovnako aj
financie. Sme v 21. storočí a nemôže byť
problémom objednanie sa telefonicky
či cez internet.
13. Stop vykorisťovaniu opatrovateľov. Opatrovateľ ťažko zdravotne
postihnutého príbuzného by mal mať
nárok na príspevok aspoň vo výške
minimálnej mzdy. Je hanbou, že matky

0903 342 475

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

portále nehnutelnosti.
sk. Cena 210.000 €.Tel.
0903342475

Vyspelý štát pomáha slabším

16-0110

Občianska
riadková
inzercia
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POHREBNÁ SLUŽBA

PEKARr s.r.o., Skalica

ŠAŠTÍN - STRÁŽE

tel.: 034 / 651 14 11

Komplexné pohrebné - cintorínske služby
maloobchod - sviečky, kahance, kvety, urny...
medzinárodná preprava zosnulých
prevádzka: BRATISLAVSKÁ 6, HOLÍČ, tel.: 0918 688 066

Stála služba pri
prevoze zosnulých 0907 928 212, 0915 732 830
www.pohrebnesluzby-skalica.sk

Môžete si vybrať
asi zo 100 druhov
pomníkov

DOJČ

41-0018

41-0019

0907 928 212, 0915 732 830
www.pohrebnictvo-holic.sk

POHREBNÁ SLUŽBA

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

(v priestoroch tržnice)
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

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

Prev.: Štúrova 958, Šaštín-Stráže, tel.: 0907 186 222
www.pohrebnasluzba-sastinstraze.sk
PEKAR SRs s.r.o.

Prev.: è. 444, Dojè doèasne uzatvorená, objednávky
pohrebov, výkopových prác a i. vybavuje Ing. Hovanèíková, na Obec. úrade Dojè, na adrese è. 125, Dojè.
tel.: 0908 109 406, prev. doba: PO – ŠT: 900–1500 h,
PIA: 800–1200 h, poludòajšia prestávka: 1200–1300 h.
www.pohrebnesluzby-dojc.sk
Komplexné pohrebné služby, maloobchod,
svieèky, kahance, vence, ikebany, vázy a i.
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

Skalica, ul. Horská

41-0020

POHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.

0907 928 212, 0915 732 830

0902 624 774 • 034/664 87 86

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

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

VIZITKY

PRENÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU

AKCIA NA ROK 2019

1-hrob od 1090 € • 2-hrob od 1390 €

Dajte nám súhlas na adresu
k prechodnému pobytu za účelom
zamestnania/podnikania
pre občana 3. krajiny.
tel.: 0951 112 982

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

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:

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

www.kamenarstvo-bocan.sk

63-0068

Máte dom/byt a chcete
si privyrobiť 200 €/rok?

63-0069

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

41-0011

0908 979 377

v centre mesta Senica o rozlohe 62 m2, v priestore
sa nachádza svadobný salón, je možnosť pokračovať.
tel.: 0905 521 867

41-0039

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

0910 902 635•0905 323 022

63-0011

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

Pozrite na facebook: KAMENÁRSTVO KAMAX PILÁT

OPK Skalica so sídlom v Holíči a OkO SPZ Skalica v spolupráci s Mestom Holíč Vás srdečne pozývajú na chovateľskú prehliadku trofejí ulovených v
poľovníckej sezóne 2018/2019, ktorá sa uskutoční
v dňoch 13.-14. apríla 2019 od 9,00 hod. v areáli
Holíčskeho zámku. Na sobotu sme si pre Vás pripravili: slávnostné otvorenie výstavy o 10.00 h,
prezentáciu sokoliarov od 13.00 h, súťaž vo varení
gulášu a iné. Deti a ženy zadarmo.
» red

50% ZĽAVY

AKCIA: ŠPECIÁLNE ZĽAVYY
NA EXKLUZÍVNE MATERIÁLY
Á

1-HROB 500 € | 2-HROB 700 €
ZAVOLAJTE NÁM, UROBÍME VÁM NAJLEPŠIU CENU

• výber z 300 nápisných tabúl • 5-ročná záruka

SE19-14 strana -
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KAMAX PILÁT

0908 742 287

41-0044

Chovateľská prehliadka
trofejí

8
PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY
Občianska
riadková
inzercia
R14_ROZNE_INE
14 RÔZNE / iné
» Darujem dvojlôžkový

pletací stroj - funkčný
.Tel. 0908648589
R15_HLADAM
PRACU
15 HĽADÁM PRÁCU

» Hľadám prácu v Skalici a okolí. Skúsenosti:
finančníctvo,
ľudské
zdroje, projektový manažment, IT, organizovanie podujatí. Vlastnosti:
komunikatívnosť, zodpovednosť, organizačné
a analytické schopnosti,
kreativita.
Vzdelanie:
VŠ, programy: Ms office,
photoshop. Jazyky: anglický - B2, španielsky A1.Tel. 0948530165

R16_ZOZNAMKA
16 ZOZNAMKA
» Muž hľadá ženu na občasné stretnutie diskrétne, Skalica a okolie.Tel.
0910736222

Nájom bytu a krátkodobý nájom bytu
Pri komparácii právnej úpravy nájmu bytu podľa Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) a krátkodobého
nájmu bytu (ďalej len „KNB“) podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu (ďalej
len „ZKNB“) je možno v rámci týchto
úprav badať viacero markantných
rozdielov, ktoré sa týkajú najmä zániku nájomného vzťahu. Na rozdiel od
prísne formalizovanej úpravy zániku
nájmu bytu na základe výpovede nájomnej zmluvy podľa OZ, úprava zániku nájmu bytu zakotvená v ZKNB je
flexibilnejšia a účastníkom nájomného
vzťahu poskytuje zmluvnú voľnosť vo
väčšej miere.
OZ upravuje presne určený výpovedné dôvody, ktoré v žiadnom prípade nemožno rozširovať. Naopak ZKNB
popri zákonných výpovedných dôvodoch umožňuje zmluvným stranám,
aby si zmluvne dohodli ďalšie výpovedné dôvody. Tieto však musia spĺňať
podmienku, že ide o dôvod, pre ktorý
nemožno spravodlivo požadovať trvanie nájomného pomeru. K zániku KNB
môže dôjsť aj odstúpením od nájomnej
zmluvy, pričom rovnako ako pri výpovedi si zmluvné strany môžu osobitne
dojednať aj ďalšie dôvody odstúpenia
odlišné od tých, ktoré uvádza ZKNB.
Odstúpením od nájomnej zmluvy podľa OZ sa zmluva zrušuje od začiatku.
Naopak pri KNB sa pri odstúpení
nájomná zmluva zrušuje od okamihu
doručenia odstúpenia jej adresátovi.

Ďalším rozdielom je dĺžka výpovednej
doby a okamih začatia plynutia výpovednej doby. Podľa OZ je výpovedná
doba minimálne 3 mesiace, pričom
začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci doručenia
výpovede.
Za určitých podmienok (ak je nájomca v hmotnej núdzi, ktorú si sám
nespôsobil) môže byť táto lehota predĺžená o ochrannú dobu, ktorá trvá 6 mesiacov. Na druhej strane podľa ZKNB
je výpovedná doba najmenej 1 mesiac
a pri určitých výpovedných dôvodoch
len 15 dní, pričom výpovedná doba
začína plynúť dňom nasledujúcim po
dni doručenia výpovede a teda proces
ukončenia takéhoto nájomného vzťahu
môže byť výrazne rychlejší.
Výhodou KNB pre prenajímateľa
je, že v prípade ukončenia KNB mu nevzniká povinnosť poskytnúť nájomcovi
bytové náhrady. Záverom si dovoľujeme upozorniť na podmienku uplatnenia právneho režimu ZKNB, ktorou je
okrem iného aj požiadavka registrácie
prenajímateľa podľa Zákona o dani
z príjmov v zákonnej lehote.

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

Aj takto sa dá učiť
angličtina
Deň sv. Patrika je kultúrny, náboženský a národný sviatok Írov, ktorý sa každoročne oslavuje
17. marca. Tento sviatok je celosvetovo rozšírený v
anglicky hovoriacich krajinách a je neodmysliteľnou súčasťou kultúry anglofónnych krajín.
Keďže súčasťou štúdia cudzieho jazyka je aj spoznávanie kultúry danej krajiny, využili sme túto
jedinečnú príležitosť na prezentáciu tohto sviatku
našim študentom prostredníctvom zážitkového
vyučovania. Študenti SSOŠ Via Humana pod vedením Mgr. Jany Obuchovej pripravili interaktívnu
prezentáciu, ktorej dôležitou súčasťou bolo nielen
prezentovanie faktov a zaujímavostí, ale aj hry, súťaže a odmeny. Študenti sa zapojili do vedomostného kvízu, zahrali si pantomímu a súťažili v pití
zeleného nápoja. Taktiež sme pripravili tematicky
zameraný catering a výstavu vecí týkajúcich sa
tohto sviatku.
Sme veľmi radi, že naše pozvanie prijali aj skalické základné školy a týmto sme im mohli spestriť
vyučovanie a spríjemniť deň. Náš cieľ sme splnili.
Študenti získali nové zaujímavé informácie, rozšírili si svoju slovnú zásobu z anglického jazyka,
zabavili sa a veríme, že si odniesli pekné zážitky.

» Jana Obuchová

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Informatici z Via Humana
v jadrovej elektrárni
Aký by bol život bez elektrickej energie? To si v
dnešnej dobe ani predstaviť nevieme. Využívame
ju každý deň doma, v práci či v škole. Jednoducho
stlačíme tlačidlo alebo vypínač a všetko funguje.
Také jednoduché to však vôbec nie je. Zásoby neobnoviteľných zdrojov energie sa pomaly míňajú
a vedci sústreďujú svoju pozornosť stále viac na
obnoviteľné zdroje.
Na Slovensku je základným zdrojom energie
jadrová energia, ktorá sa vyrába v dvoch jadrových elektrárňach – Jaslovských Bohuniciach a
Mochovciach. Ako taká jadrová elektráreň funguje? To sa dozvedeli študenti odboru informatika
a informačné systémy zo SSOŠ Via Humana zo
Skalice nielen na hodinách fyziky, ale aj počas
prehliadky jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach 28. marca 2019.
Naši informatici si prehĺbili vedomosti o fungovaní jadrového reaktora, štiepení atómov, spracovaní, skladovaní a likvidácii jadrového odpadu.
Veľa sa dozvedeli aj o dopade jadrovej elektrárne
na zdravie človeka a životné prostredie. Prostredníctvom interaktívnych exponátov v Energolande
sami zistili, aké ťažké je vlastnou silou vyprodukovať energiu a aké je jednoduché spáliť ju.
Návštevu elektrárne sme ukončili prehliadkou
areálu elektrárne s impozantným pohľadom na
chladiace veže. Vďaka príjemným sprievodcom
získali informatici komplexnejšiu predstavu o výrobe energie a už teraz sa tešia na ďalšie vzdelávanie v teréne

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SE medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP SE 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš 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.

» Viera Psotová
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SLUŽBY

AKCIA PLATÍ OD 04.04. DO 10.04.2019

Vyberte si z našej skvelej ponuky!

PENNY Hohenau

JULIUS MEINL
PRÄSIDENT
mletá, alebo
zrnková káva
500 g

48%

3,5 km od slovenskej hranice!
Adresa: Lichtensteinstraße 12,
PSČ 2273 Hohenau, Rakúsko

LACNEJŠIE!

6 79

za balenie
1 kg=6.98

3

49

BENSDORP
KAKAO
EXPRESS

NESCAFÉ
DOLCE GUSTO
KAPSELN

20%

za balenie

3

49
hlbokomrazené

3

LACNEJŠIE!

99

1

95

2

79

stará��cena

2 89

za balenie
1 kg=3.90

MANNER
SCHNITTEN*

MERCI

rôzne druhy
250 g

rôzne druhy
alebo

TÖRTCHEN*
400 g

900 ML

�34%

�31%

LACNEJŠIE!

za balenie
1 l=2.77

stará��cena

5 49

za balenie
1 Port.=0.251

čučoriedkový sen,
jahodové kombino, alebo
Schwarzwälder Kirsch

stará��cena

�32%

LACNEJŠIE!

ESKIMO
CREMISSIMO*

3 79

500 GRAMOV

27%

LACNEJŠIE!
stará��cena

rôzne druhy

rôzne druhy
16 porcií

1 KILO

4 39

JULIUS MEINL
DŽEM

2

12%

LACNEJŠIE!

49

stará��cena

3 19

za balenie
100 g=0.55

2

LACNEJŠIE!

19

stará��cena

3 19

za balenie
100 g=1.17

Otváracie hodiny: pondelok až piatok: 7:30-19:00, sobota 7:30-18:00

SE19-14 strana -
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94-0055

stará��cena

Slovensko

Rakúsko

Hohenau

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

OD

1500

30EU0R

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

OD

900

20EU2R

POSLEDNÉ
2 TÝŽDNE
BEZKONKURENÈNÝCH
CIEN

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

16-0002

-61%

2400

rovnako konzumovať obozretne. Chilli
con carne podľa miestnej receptúry je ťažkou skúškou pre celý tráviaci trakt – môže
vyvolať pyrózu, teda pálenie záhy, ktorá
niekedy dokonca môže imitovať až srdcový infarkt, žlčníkový záchvat, alebo navodí „iba“ hnačkovitý stav. Každá odchýlka
v transporte v tráviacom trakte znamená,
že potrava alebo jedlo „nesadlo“ a treba sa
mu do budúcna vyhýbať.
Najriskantnejšie potraviny, koreniny
a nápoje
Sú to vlastne všetky vysmážané, opekané a fritované jedlá. U rizikových ľudí
je vhodné dusenie, restovanie, grilovanie,
ale nie dlhé. A z korenín hlavne bylinky,
nie pikantné papriky alebo horčice.
Aké športy môžu podráždiť žlčník?
Nebezpečné športy v súvislosti so žlčníkom u zdravých ľudí neexistujú. Iná
situácia je u ľudí, ktorí majú v žlčníku tzv.
piesok, alebo kameň. Tieto sa môžu pri
náhlom pohybe posunúť a upchať tak prirodzený odtok žlče a žlčníková kolika je
na svete. Medzi jedlom a cvičením má byť
minimálne jedna hodina.
Ako Vás bolí pod pravým
rebrovým oblúkom a vyžaruje pod pravú lopatku,
vyhľadajte lekára. Pravdepodobnosť podráždeného
žlčníka je veľká.

1600

Aké jedlá sú pre žlčník najriskantnejšie?
Žlčník je dôležitý orgán pri metabolizme tukov. Preto všetky tučné a mastné
jedlá spôsobujú zvýšenú tvorbu žlče v žlčníku. Ľudia s vyoperovaným žlčníkom by
sa mali vyvarovať jednorazovému príjmu
mastného jedla. Ale nielen oni. Vyprovokovaná tvorba žlče môže u niektorých ľudí
vyvolať žlčníkový záchvat, alebo „iba“ nevoľnosť, pocity plnosti v bruchu s bolesťami pod pravým rebrovým oblúkom, niekedy až s vyžarovaním pod pravú lopatku.
Nebezpečné sú všetky vysmážané jedlá
– vysmážané mastné mäso, ale aj vysmážaná zelenina, podávané často spolu s
hranolkami alebo čipsami. Rizikové sú aj
ťažké dezerty, pikantné jedlá, morské príšery, majonézy, kysnuté koláče, oriešky.
Čo pomáha tráveniu
Pred konzumáciou mastného sa odporúča tzv. stomachikum alebo digestívum
– najčastejšie aperitív, obyčajne horký
destilát, citliví ľudia, ktorí vedia o svojich problémoch, obyčajne užijú tablety s
obsahom enzýmov. Vhodná je aj citrónová šťava v sýtenej minerálnej vode alebo
sóde, čerstvé jablko alebo plátok ananásu.
Čo je dobre ohľadom na žlčník vypustiť
na dovolenke?
V prímorských krajinách je častou chybou, ktorú robia ľudia z neznalosti konzumácia morských príšer – darov mora
spolu s destilátom. Miestni vedia, že najlepšie je k nim víno, inak dochádza často k
podráždeniu žlčníka. Štipľavé jedlá treba

AKCIA

1600

Žlčník a strava

1600

10
ZDRAVIE / BÝVANIE

INZERCIA

0908 979 377

Tešíme sa na Vás
BRNIANSKA 4
MALACKY

smer Veľké Leváre bývalý autoservis

silný partner

0911 950 299

CESTA NA HOHENAU
MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN
0949 636 264
w w w. s t re c hy b e j z . s k

PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO
16-0126

Poradíme, obhliadneme, zameriame, naceníme ZDARMA

SE19-14 strana -
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ZAMESTNANIE
Prijmeme na zrekonštruovanú čerpaciu
stanicu na diaľnici D2

Vtipy
týždňa

PREVÁDZKÁRA /-KU

» Čo majú spoločné žuvačky a politici?
- Že ich majú občania plné
zuby.

Piatok 05.04.
Ako si vycvičiť draka 3 2D 15:20, Dumbo 2D
15:50, Teroristka 16:20, 18:30, Shazam 3D 17:40,
LOVEnie 18:20, Shazam! 2D 20:30, Arctic: Ľadové
peklo 20:40, My 20:50
Sobota 06.04.
MARATÓN SLOVENSKÉHO FILMU 16:30, Zranené srdcia 14:00, Ako si vycvičiť draka 3 2D 13:00,
15:20, Teroristka 16:20, 18:30, Shazam 3D 17:40,
Shazam! 2D 13:10, 20:30, My 20:50
Nedeľa 07.04.
PREDPREMIÉRA – Princ Krasoň 14:10, , Ako si
vycvičiť draka 3 2D 13:00, 15:20, Teroristka 16:20,
18:30, Shazam 3D 17:40, LOVEnie 18:20, Shazam!
2D 13:10, 20:30, Arctic: Ľadové peklo 20:40, My
20:50
Pondelok 08.04.
Ako si vycvičiť draka 3 2D 15:20, Dumbo 2D
15:50, Teroristka 16:20, 18:30, Shazam 3D 17:40,
LOVEnie 18:20, Shazam! 2D 20:30, Arctic: Ľadové
peklo 20:40, My 20:50
Utorok 09.04.
ARTMAX FILMY Verní neverní 20:40, Ako si vycvičiť draka 3 2D 15:20, Dumbo 2D 15:50, Teroristka
16:20, 18:30, Shazam 3D 17:40, LOVEnie 18:20, Shazam! 2D 20:30, My 20:50
Streda 10.04.
Ako si vycvičiť draka 3 2D 15:20, Dumbo 2D
15:50, Teroristka 16:20, 18:30, Shazam 3D 17:40,
LOVEnie 18:20, Shazam! 2D 20:30, Arctic: Ľadové
peklo 20:40, My 20:50.

0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

» Rozprávajú sa dvaja kamaráti:
- Ty, vieš čomu sa podobá
slovenská politika?
- To neviem.
- Predsa Orloju. Každý politik sa ukáže iba na chvíľu
a hneď ho vytlačia ďalší. A
tak to bude dokola.

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

» redakcia

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

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

• ELEKTRIKÁR

(mzda od 600 €/mesiac)

• LAMINOVAČ

(mzda od 520 €/mesiac)

• MONTÁŽ LIETADIEL
(mzda od 550 €/mesiac)

• LAKOVAČ

(mzda od 600 €/mesiac)

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

» red

63-0014

Skalica

16-0130

Program Cinemax

Plat 850 Eur brutto. Možnosť aj na živnosť.
Honorár dohodou. Vlastné vozidlo nutné.

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
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
63-0062

•
•
•
•
•
•
•
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ZAMESTNANIE
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 %

Zamestnanecké výhody:
Ročná odmena, bonusy (k okrúhlym
narodeninám, svadbe, narodeniu dieťaťa
a pod.). Ovocný deň, family day, vianočný
večierok, príspevok na regeneráciu
(masáže, plaváreň).

OPERÁTOR SKLADU

ZMENOVÝ OPERÁTOR SKLADU

Hlavné úlohy:
· Vykladanie a nakladanie kamiónov
· Práca na VZV aj ručná manipulácia s tovarom
v sklade
· Zabezpečovanie zásobovania výroby
materiálom
· Príjem a výdaj tovaru zo skladu
· Prebaľovanie a označovanie tovaru
· Účasť na inventúrach
· Práca s PC, so skenerom
· Práca na dve zmeny
Požiadavky na pracovné miesto:
· stredoškolské
· Platný preukaz VZV (min. trieda II.;
druh W1, W2)
· Skúsenosti vo vedení VZV min. 2 roky
· Skúsenosti s prácou v sklade min. 2 roky
· Znalosť práce s PC
· Presnosť a spoľahlivosť
Plat:
· 4,20 EUR brutto
+ mesačná odmena do výšky 20 %

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
· Práca na dve zmeny
Požiadavky na pracovné miesto:
· Stredoškolské vzdelanie s maturitou
· Anglický jazyk – začiatočník
· Skladové hospodárstvo – pokročilý
· Platný preukaz VZV (min. trieda II.; druh W1, W2)
· Skúsenosti vo vedení VZV min. 2 roky
· Skúsenosti s prácou v sklade min. 2 roky
· Znalosť práce s PC
· Presnosť a spoľahlivosť
· Word, Excel – pokročilý
Plat:
· 5,56 EUR brutto
+ mesačná odmena do výšky 20 %

Informácie pre uchádzačov: Svoj životopis spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov
môžete poslať poštou na uvedenú adresu alebo mailom: lenka.mendlova@iko.com.
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ELEKTRIKÁR

13
ZAMESTNANIE

.

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

SE19-14 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)
• Pravidelné prehodnotenie miezd každý rok
• Možnosť kariérneho rastu
• Lístky na kultúrne podujaa
• Odmeny za zlepšovateľstvo

14
ZAMESTNANIE

HLEDÁME MANUÁLNĚ
ZRUČNÉ ZAMĚSTNANCE
NA POZICE:

MONTÉR - ELEKTRIKÁŘ
ZVÁRAČ - ZÁMEČNÍK

ponúka voľné pracovné miesta na pozíciu

OPERÁTOR VÝROBY

+420 602 504 061
www.rollo.cz

na riadnu pracovnú zmluvu

Prijmeme na zrekonštruovanú čerpaciu
stanicu na diaľnici D2

Miesto výkonu práce: Senica, Kaplinské pole.
Základná mzda 3,84 €/h, odmeny do výšky 270 € mesačne.
Záujemcom bude po nástupe priznaný bonus 300 € vyplácaný
v mesačných splátkach (50 € počas 6 mesiacov).

0905 915 033

0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

INZERCIA

Inzerát, ktorý predáva

0905 915 033, 0908 979 377

0908 979 377

Bratislavská 5, 908 51 Holíč
tel. 034/3210511, e-mail: sekretariat@holic.sk

Bratislavská 5, 908 51 Holíč
tel. 034/3210511, e-mail: sekretariat@holic.sk

Podľa § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov a na základe pracovného poriadku pre zamestnancov Mesta Holíč

Podľa § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov a na základe pracovného poriadku pre zamestnancov Mesta Holíč

primátor mesta vyhlasuje výberové konanie

primátor mesta vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie miesta
náčelníka Mestskej polície v Holíči

na obsadenie miesta pracovníka
Spoločného školského úradu so sídlom v Holíči

Požadované kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie,
• odborná spôsobilosť v zmysle § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
v znení neskorších predpisov,
• minimálne 5 rokov praxe v obecnej alebo štátnej polícii

Požadované kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie,
• v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstva a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov,
• minimálne päť rokov pedagogickej praxe

Ďalšie požiadavky:
• znalosť zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov,
• základná znalosť problematiky riadenia,
• komunikačné a organizačné schopnosti,
• samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť, aktivita,
• znalosť práce s počítačom,
• občianska bezúhonnosť, vodičský preukaz,
• znalosť cudzieho jazyka je vítaná.

Ďalšie požiadavky:
• skúsenosti s metodickým riadením v oblasti školstva, znalosť legislatívy platnej pre prax školy a školské
zariadenia výhodou,
• komunikačné a organizačné schopnosti,
• samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť, aktivita,
• znalosť práce s počítačom,
• občianska bezúhonnosť, vodičský preukaz,
• znalosť cudzieho jazyka je vítaná.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti:
• prihláška do výberového konania,
• úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní nie starší ako tri mesiace,
• profesijný životopis,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie nie staršie ako tri mesiace,
• vlastný návrh koncepcie práce mestskej polície,
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov v rozsahu požadovaných dokladov na účely
výberového konania

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti:
• prihláška do výberového konania,
• úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní nie starší ako 3 mesiace,
• profesijný životopis,
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov v rozsahu požadovaných dokladov na účely
výberového konania
Mzdové ohodnotenie: zaradenie do platovej triedy 8 – mzda minimálne od 822,50 € a príplatky v zmysle
zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.

Mzdové ohodnotenie : zaradenie do platovej triedy 8 – mzda od 822,50 € a príplatky v zmysle zákona č.
553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania je potrebné doručiť do 29.4.2019 do 14 hodiny
na adresu: Mesto Holíč, Bratislavská č. 5, 908 51 Holíč s označením„Výberové konanie – pracovník
Spoločného školského úradu “ a v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ“.

41-0058

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania je potrebné doručiť do 29.4.2019 do 14 hodiny
na adresu: Mesto Holíč, Bratislavská č. 5, 908 51 Holíč s označením„Výberové konanie – náčelník Mestskej
polície v Holíči “ a v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ“. Rozhodujúci je dátum zaevidovania prihlášky v
podateľni Mestského úradu v Holíči.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované
podmienky. Termín a miesto konania oznámi vyhlasovateľ najmenej 7 dní pred konaním výberového
konania každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky na výberové konanie. Doklady k žiadosti sú na
náklady uchádzača.

16-0130

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

Rozhodujúci je dátum zaevidovania prihlášky v podateľni Mestského úradu v Holíči.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované
podmienky. Termín a miesto konania oznámi vyhlasovateľ najmenej 7 dní pred konaním výberového
konania každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky na výberové konanie. Doklady k žiadosti sú na
náklady uchádzača.
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41-0058

INZERCIA

REFÍŽISTU - POMOCNÉHO SKLADNÍKA
41-0022

Informácie na tel. čísle 0918 781 113

63-0073

Výhodné platové ohodnocení
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ZAMESTNANIE
Bratislavská 5, 908 51 Holíč
tel. 034/3210511, e-mail: sekretariat@holic.sk

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica
prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozície:

Podľa § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov a na základe pracovného poriadku pre zamestnancov Mesta Holíč

• obsluha polygrafického stroja
• skladník /VZV + prax/

primátor mesta vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie miesta vedúceho finančného oddelenia
Mestského úradu v Holíči

Mzda od 650 € do 1200 € (z toho základná zložka mzdy 550 €)
Ponúkame: prácu na hlavný pracovný pomer (2, 3-4 zmenná prevádzka) •
príplatky aj nad rámec zákona (príplatok za 2-zmennú, 3-zmennú a 4-zmennú
prevádzku, príplatok za sobotu a nedeľu vo výške 50% z priemeru) • 13., 14.
plat • sociálny program • stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí
1,20 € za obed • príspevok za dochádzku • stabilizačný príspevok • príspevok
na DDS • odmeny za zlepšovateľské hnutie • odmeny pri pracovných jubileách
a odchode do dôchodku • náborový príspevok

Požadované kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie
• min. 5 ročná odborná prax v ekonomickom odbore alebo v oblasti samosprávy alebo štátnej správy
Ďalšie požiadavky:
• znalosť právnych predpisov, najmä zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov
• komunikačné a organizačné schopnosti,
• samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť, aktivita,
• znalosť práce s počítačom,
• občianska bezúhonnosť,

personalne@grafobal.sk

Inzerát, ktorý predáva

0905 915 033, 0908 979 377

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti:
• prihláška do výberového konania,
• úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní nie starší ako 3 mesiace,
• profesijný životopis,
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov v rozsahu požadovaných dokladov na účely
výberového konania

vyhlasuje výberové konanie

41-0058

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy,
Bernolákova 5, 908 51 Holíč

PONUKA PRÁCE
Prijmeme do Malaciek operátorov výroby (muži) a vodičov na VZV

Práca na TPP. Ponúkame: nenáročná práca vhodná aj pre absolventa, 2-zmenná prevádzka
(ranná, poobedná, víkendy voľné). Požadujeme: zodpovedný prístup k práci.
Operátor výroby - plat: mes. 717,- €/brutto (ďalšie mzdové zvýhodnenia: príplatok za prácu
nadčas, za prácu vo sviatok), stravné lístky v hodnote 3,70 EUR, príspevok na dopravu, príspevok
na čistenie OOPP, po skúšobnej dobe 732,- €/brutto + variabilná zložka brutto 62,- €/brutto.
Vodič VZV - plat: mes. 717,- €/brutto (ďalšie mzdové zvýhodnenia: príplatok za prácu nadčas,
za prácu vo sviatok), stravné lístky v hodnote 3,70 EUR, príspevok na dopravu, príspevok na
čistenie OOPP, po skúšobnej dobe 897,- €/brutto + variabilná zložka brutto 71,- €/brutto

0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

16-0130

Plat 680 € brutto. Motorové vozidlo vítané,
ak nie zabezpečíme odvoz.

Plat do 1600 € v čistom
MA - 0915 503 521

VIZITKY

0908 979 377

• prihláška na výberové konanie
• overené kópie dokladov o vzdelaní
• doklad o absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhrady
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• štruktúrovaný profesijný životopis
• vlastný návrh koncepcie rozvoja školy
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v súlade
so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ponúkaná základná zložka mzdy: zamestnanec s 1. atestáciou, platová trieda 8, tarifný plat od 974,- €
Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania je potrebné doručiť do utorka 7.05.2019
najneskôr do 15°° hod. na adresu: Mesto Holíč, Bratislavská č. 5, 908 51 Holíč s označením: „Výberové
konanie na riaditeľa ZŠ Bernolákova 5, Holíč„ a v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ“.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované
podmienky.
Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením
každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.
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41-0058

UPRATOVAČKU

16-0111

PRIJMEM
VODIČA C, E,
hydraulická
ruka

Prijmeme na zrekonštruovanú čerpaciu
stanicu diaľnica D2 pred Kútami:

Požadované kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie
• odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle zákona MŠ SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
• minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
• 1. atestácia alebo jej náhrada
Ďalšie požiadavky:
• znalosť súvisiacej legislatívy ( právne normy upravujúce problematiku školstva - riadenie, hospodárenie,
pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.)
• komunikačné a organizačné schopnosti
• základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky
• základy práce s počítačom a schopnosť používať internet
• občianska a morálna bezúhonnosť
• spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
• znalosť cudzieho svetového jazyka vítaná
Zoznam požadovaných dokladov na výberové konanie:

16-0125

Mobil: +421 903 704 166 ~ Email: biznisgroup@biznisgroup.sk

0908 979 377

podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 5 ods.1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania je potrebné doručiť do 29.4.2019 do 14 hodiny
na adresu: Mesto Holíč, Bratislavská č. 5, 908 51 Holíč s označením„Výberové konanie – vedúci finančného
oddelenia “ a v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ“. Rozhodujúci je dátum zaevidovania prihlášky v podateľni
Mestského úradu v Holíči.

Malacky, Kláštorné námestie 66/4, 901 01 Malacky

VIZITKY

Bratislavská 5, 908 51 Holíč
tel. 034/3210511, e-mail: sekretariat@holic.sk

Mzdové ohodnotenie: zaradenie do platovej triedy 8 – mzda minimálne od 822,50 € a príplatky v zmysle
zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované
podmienky. Termín a miesto konania oznámi vyhlasovateľ najmenej 7 dní pred konaním výberového
konania každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky na výberové konanie. Doklady k žiadosti sú na
náklady uchádzača.

034 6967330, 0914 222 739

41-0014

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

Práca
v Českej
republike

����������������������

VÝHODNÉ
PLATOVÉ
PODMIENKY

ŤAŽNÉ

KONTROLÓR KVALITY
PRACOVNÍK VO VÝROBE

ZARIADENIA

UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezpečené
VHODNÉ PRE ŽENY A PÁRY

Montáž aj u zákazníka

Tel.: 0908 914 180
www.konstrukter.sk

16-0128

85_0256

+421 905 552 537
REMIREL, s.r.o. CZ

info@konstrukter.sk

0904 832 593

85-0005

PRÁCA
PRE KAŽDÉHO

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

0904 129 243
0903 053 427
mjonastik@gmail.com
www. mjstolarstvo.sk

Ak chcete kvalitu,
neváhajte nás kontaktovaś.

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.

Veľkosť inzerátu
49,5 x 61,5 mm

za sumu

449 €
v počte
1.5000.000 ks

85 0252

PONUKA,

63-0071

• kuchyne a spotrebièe
• stoly
• kancelárie
• spálne
• postele, matrace,
rošty
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