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SENICKO-SKALICKO
Týždenne do 31 000 domácností

41-0055

Najčítanejšie regionálne noviny

A ZIMNÉ ZÁHRADY

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

CELKOVÉ CENY

320 €

370 €

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou

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

41-0017

480 €

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

63-0060

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

63-0045

PLASTOVÉ OKNÁ

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

Murárske práce
0904 259 971

MALIARSKE
A NATIERAČSKÉ
PRÁCE

63-0008

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

Firma LEA INTERIÉR, s.r.o. ponúka:

tel.: 0903159 856

63-0082

~ VÝSTAVBU NOVÝCH DOMOV
~ KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE DOMOV, BYTOV
~ KOMPLETNÉ BYTOVÉ JADRÁ
~ OBKLADY, DLAŽBY
~ OMIETKY, ZATEPLENIE, FASÁDY
~ ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE
~ VODOINŠTALÁČNÉ PRÁCE
~ SÁDROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE
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63-0032

» 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
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REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY

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
Skalica
Holíè

Senica
Borský Mikuláš

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

SPRACOVANIE

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

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

ODŤAH ZDARMA

€

výkup oceľového šrotu a farebných kovov
zber elektroodpadu

FO typ A, B a právnických osôb

§

MZDY, PERSONALISTIKA
Senica | 0911 521 767

Sme plátci
DPH

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

DVERE
INTERIÉROVÉ

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

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!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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www.hydina.eu

SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

PÚ, JÚ
A MZDOVEJ
EVIDENCIE

PRE FIRMY AJ
ŽIVNOSTNÍKOV
0903 570 321

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

41-0013

InzercIa

Senica

Čáčovská cesta 5315/125

75-24-8

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

mobilu aj polohu. Pisateľka sa nevzdala,
ako dôchodkyňa akceptovala riziko aj
mastnej ponuky, lebo ten ľudský výkrik
ju nenechal ľahostajnou.
Ako sa príbeh skončil? Dobre. Polícia aj
záchranári zúfalého človeka na konci síl
našli. Prebrali ho lekári do svojej odbornej starostlivosti.
A sociálne siete si žijú ďalej svojim životom. „Influenceri“ na nich parazitujú ďalej, ďalej zneužívajú závisť a snahu mnohých biednych ľudí podobať sa životným
štýlom smotánke a ich blahobytu.
Lenže, po sociálnych sieťach lietajú aj
volania o pomoc. Vďaka tým ľuďom, ktorých zaujíma v dnešnej dobe aj toto. Osud
iných a nie iba vlastný profit, hoci pod
akými krásnymi názvami a rečičkami.
Zdá sa mi naozaj málo zaujímať sa iba
o to, kto v čom jazdí, kde býva, s kým
chodí, kde je práve na dovolenke a kde
práve merajú policajti. Cítim
vďačnosť voči tým ľuďom,
ktorí si všimnú aj čosi viac.
Ktorým ide o viac ako iba
o seba. Určite sú aj okolo vás, len si ich treba
všimnúť! Hoci aj na
tých sociálnych sieťach...

63-0005

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Alebo naopak. Ale postupne. Sociálne siete nám zaplavili hlupáci, ktorí si myslia,
že majú vplyv. Zistili, že parazitovať sa dá
aj exhibicionizmom. Ukazujú sa v luxusných autách, na luxusných dovolenkách,
v luxusnom odeve. S umelými úsmevmi a
umelým chrupom. A dali si meno influenceri. Akože majú vplyv, ovplyvňujú. Naši
podnikatelia im na to letia, veď prečo nie
reklama zadarmo, tí zahraniční ich vyhadzujú z dverí s odkazom, nech si svoje
zábavky láskavo hradia z vlastného. Naši
asociáli – od slovného významu „nemajúci ohľad na sociálne záujmy iných“, zaplavujú naše sociálne siete iba z tých najegoistickejších pohnútok. A hlupáci im na to
letia. Sledujem niektoré tieto komunikačné kanály. Zbieram a triedim informácie.
Minule mi prišla správa s otázkami –
čo robiť, ak pisateľka má obavu, že si
na sociálnej sieti prečítala čosi, čo znelo
ako volanie o pomoc. Výkrik zúfalého
človeka, ktorý už nevidí žiadne riešenie.
Nuž čo robiť – kontaktovať políciu a záchranárov. Po chvíli prišiel povzdych v
zmysle - „záchranári ma informovali, že
neopodstatnený výjazd ma môže vyjsť až
na 1700 eur.“ No môže. Neoprávnených
požiadaviek na výjazd je naozaj veľa. Tak
– informovať políciu, má prostriedky a
spôsoby, ako overiť IP adresu, podľa GPS

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

+421 918 536 949
infoklucnik.sk
CentrumDveríKlucnik

Otváracie hodiny:
Po - Pia: 9.00 - 16.00, So - Ne: Zatvorené
príp. telefonická dohoda
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41-0006

Potočná 16
SKaLIca
skalicko@regionpress.sk

Predaj hydiny
na ďalší chov

63-0057

redakcia:

Asociálna sociálnosť

63-0079

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 ...

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

DENTÁLNA HYGIENA V SENICI

0918 884 026
bevedent@gmail.com

ELEKTRO

ZÁHRADNÍCTVO
SKALICA
POZÝVAME VÁS
NA PREDAJ
BALKÓNOVÝCH
RASTLÍN

INŠTALAČNÉ
PRÁCE

63-0065

41-0011

• opravy
• rekonštrukcie
• revízie
0910 732 716

Okná plné nápadov
• 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

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

26. 4. - 2. 6. 2019
63-0010

K PARKETT, KÁTOVSKÁ 25, HOLÍČ

BEVEDENT
beve_dent

41-0034

work.byvanie@gmail.com

41-0010

0944 716 337

Horská 2005

smer Zlatnícka dolina
Výlučne len v piatok: 14 – 18,
v sobotu: 8 – 14, v nedeľu: 8 – 12 h

SE19-18 strana -
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41-0064

Work

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

4
POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY

04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM
» Prenajmem celé poschodie rod. domu v
Skalici, blízko centra.Tel.
0903200615
» Dám do prenájmu garzónku v centre mesta
Skalica, volať po 17 hod.
Tel. 0902555258
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

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Frézovanie

komínov

63-0080

Parkovanie pre zákazníkov vo dvore

63-0017

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

0905 915 033
NEMECKÝ
PROFIL

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

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

ZĽAVAEZ
ER

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

Inzerát, ktorý predáva

0905 915 033, 0908 979 377

Plastové okná a dvere
Sieťky proti hmyzu
Vonkajšie rolety, žalúzie
Parapety exteriér, interiér
Kompletné práce
Montáž, demontáž
Murárske práce

ZĽAVA

-40%
AKCIA

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

JARNÁ AKCIA

07 REALITY / iné
R07_REALITY_INE
» Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt 35 km od Bratislavy.Tel. 0903765606

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

08 STAVBA
R08_STAVBA
» Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov
a vodomerné plastové

Návod nájdete na strane 8.

Nájdete nás na
Námestí mieru 2, Holíč (nad poštou)

INZERCIA

06 POZEMKY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ

Chcete si podať inzerát?

PRESŤAHOVANÁ

41-0040

03 BYTY / predaj
R03_BYTY_PREDAJ
» Predám 2-izbový byt na
Clementisovej ul. v Skalici,
v pôvodnom stave, zateplený, 3. poschodie bez výťahu.Tel. 0903706973

FALSTVA hľadať spásu vo fašistických
politikoch. To je celé. Stačí robiť úprimnú
politiku s ľuďmi a pre ľudí.
Na záver. Potom, ako Najvyšší súd
dal de-facto Kotlebovi okrúhlu pečiatku
na to, že môžu ďalej bez strachu šíriť po
Slovensku fašistické myšlienky a hlásať
nenávisť voči všetkým Rómom, som sa
rozhodol pre svoj osobný protest - oddnes budem robiť intenzívnu kampaň pre
dobrého Róma na našej kandidátke - Petra Polláka. Budem vyzývať ľudí, aby na
protest voči slovenskému fašizmu volili
človeka z osady. Ktorý sa nevzdal, vyštudoval a dnes je deťom v osadách pozitívnym vzorom.
Ukážme spoločne krúžkom pre Petra Polláka (číslo 3 na našej kandidátke),
že sme hrdí na svojich
predkov, ktorí sa v
SNP odvážne postavili fašistickému
zlu. Ukážme krúžkom pre Peťa, že
netrpíme predsudkami a vieme oceniť
dobrých a pracovitých
Rómov. Spojme sa
za dobrú vec!

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

02 AUTO-MOTO / iné
R02_AUTO_MOTO_INE
» Kúpim havarované alebo motoricky poškodené auto, motocykel.Tel.
0905218938
» ČZ 175, JAWA 250,
350, PIONIER, STADION,
MUSTANG, SIMSON. Kúpim tieto motorky.Tel.
0915215406
» Kúpim odhlásenú skriňovú Aviu aj termo, alebo
len skriňu.Tel. 0944634153

„Cigáni do plynu“. „Šesť miliónov
zabitých Židov v
koncent račných
táboroch je len rozprávka.“ „Cigáni sú
menejcenná rasa.“
To je pár výrokov kotlebovcov, ktoré v posledných rokoch vypustili zo svojich úst.
Mnohí z nás si povedali, že takú stranu
treba bez milosti zrušiť. Súd však rozhodol inak ... a mnohí sa nazdávajú, že preto, lebo Kotleba Ficovi vo veľa veciach veľmi poslúžil, a preto mu Fico nezrušenie na
súde za odmenu vybavil.
Nebol som zástanca ich zrušenia,
lebo by ich to len a len posilnilo. Myslím
si, že Kotlebu a jeho nebezpečné myšlienky musíme poraziť v čestnom boji vo
voľbách, nie nejakými súdnymi skratkami. To však neznamená, že máme pred
očividným fašizmom rezignovať. To znamená, že každý politik, ktorému úprimne záleží na tom, aby fašizmus plíživo
nerozťahoval svoje nebezpečné chápadlá
po Slovensku, by mal oddnes vyhrnúť rukávy, vyliezť zo svojej bubliny či kaviarne
a začať konečne riešiť skutočné problémy,
ktoré ľudí na Slovensku trápia.
Ak ľudia uvidia reálny záujem svojich politikov o ich život, nebudú ZO ZÚ-

Predajňa Farby Laky PAINT
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

01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ
» Predám Citroën Saxo r.v.
2002, cena dohodou.Tel.
0905759457

Kotleba, fašisti a dobrý Róm

15-0004

Občianska
riadková
inzercia
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EDITORIÁL / SLUŽBY

Čím prikryť dom

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...

tel. 0908 702 522

INZERCIA

VÝROBA
A PREDAJ

0908 979 377

PALIVOVÉHO
DREVA
0918 645 802
0907 784 324

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

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

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

ZAMERANIE · MONTÁŽ
· OPRAVY

41-0038

Vláknocementová krytina
Nahradila krytinu, ktorá obsahovala
Betónová krytina
azbest. Vyrába sa zo zdravotne bezchybVzhľadom pripomína keramickú ného materiálu na báze cementu a umekrytinu. Má vysokú pevnosť, odolnosť lých vlákien. Má nízku hmotnosť, odolproti veľmi zlým poveternostným pod- nosť proti poveternostným vplyvom,
mienkam, nízku nasiakavosť a vysokú vysokú variabilitu, pôsobivý vzhľad.
mrazuvzdornosť. Kvalitná povrchová
úprava prispieva k životnosti, ktorá Plechová strešná krytina
je 100 rokov. Povrch škridiel môže byť
Použitie plechovej strechy má dlhú
hladký, s granulovaným povrchom tradíciu. Známe a cenovo prístupné sú
alebo s akrylátovým nástrekom.
pásy z pozinkovaného plechu, ktoré sa
musia na streche klampiarsky spracoAsfaltové šindle
vať. Ich nevýhodou je, že po čase ich
Vyznačujú sa presnosťou, nízkou treba pravidelne chrániť náterom pred
hmotnosťou a univerzálnym využitím. koróziou. Výrobcovia uvádzajú záruku
Kvalitu výrobku zabezpečuje sklená na prehrdzavenie 30 až 50 rokov.
rohož, ktorá je vysoko stabilná a neme- » Zdroj: internet
red

NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

41-0007

0903 526 876 | 0910 114 407
PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

igorkrajcir01@gmail.com

0908 420 353

ŽALÚZIE
ROLETY
SIEŤKY
ZAMERANIE
A MONTÁŽ ZADARMO
MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY
OPRAVY

T. ČÁRSKY: 0903 463 904

41-0068

Bitumenová vlnitá krytina
Vyrába sa z organických vlákien,
ktoré sú nasýtené bitúmenom (asfaltom). Na trhu je v ponuke vlnitá krytina a krytina v tvare škridle. Výhodou
použitia je jej nízka hmotnosť, ľahká a
rýchla montáž, zdravotná neškodnosť,
nízka cena. Životnosť na jednotlivé
krytiny je 40 až 50 rokov.

LUX JR Sobotište

41-0015

Pálená keramická krytina
Má vysokú mechanickú pevnosť,
ohňovzdornosť, mrazuvzdornosť, dobré akumulačné schopnosti a tiež dobrú zvukovú izoláciu. Dobre odoláva
kyslým dažďom. Použitie prírodných
materiálov zabezpečuje 100-percentnú
zdravotnú neškodnosť. Krytina sa vyznačuje farebnou stálosťou prírodných
i povrchovo upravených pálených škridiel. Životnosť má minimálne 80 až 100
rokov bez akejkoľvek údržby.

ní sa ani vplyvom zmien teplôt, asfalt
zabezpečuje vodovzdornosť a granulový posyp chráni povrch šindľa. Zaujímavosťou je, že pri rekonštrukciách sa
nové šindle môžu ukladať na existujúce staršie šindle, ale závisí to, samozrejme, od stavu strechy.

16-0059

Stavebný trh ponúka široký výber
strešných krytín. Pri výbere sme v
prvom rade ovplyvnení estetickými
požiadavkami, cenou a hmotnosťou
krytiny, a to už vo fáze projektovania.
Zaujíma nás však aj životnosť.

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

rámové

zasklievanie terás

bezrámové

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

bezrámové

rámové

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0054

balkóny

6
PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY

V súvislosti so vznikom bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej
len „BSM“) a jeho existencie za trvania
manželstva sa vynára otázka spôsobu uspokojovania dlhov oboch alebo
len jedného z manželov. O spoločné
záväzky oboch manželov pôjde vtedy,
ak obaja manželia vystupujú vo vzťahu
k veriteľovi v pozícii dlžníkov. V zmysle
zákona platí, že manželia zodpovedajú
za spoločné záväzky spoločne a nerozdielne. Vzhľadom na to, sa môže veriteľ
domáhať uspokojenia svojej pohľadávky z majetku patriaceho do BSM.
Vyvstáva otázka, čo ak vystupuje ako
dlžník len jeden z manželov.
Môže sa stať, že jeden z manželov
uzavrie napr. zmluvu o pôžičke, a to bez
vedomia druhého manžela. V zmysle
zákona môže byť pohľadávka veriteľa
len jedného z manželov, ktorá vznikla
za trvania manželstva, pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do BSM. Z uvedeného vyplýva,
že na to, aby mohlo dôjsť k uspokojeniu
pohľadávky veriteľa, ktorú ma tento len
voči jednému z manželov, zo spoločného majetku oboch manželov, musí byť
splnená jediná podmienka. Touto podmienkou je, že daná pohľadávka vznikla za trvania manželstva. Pritom nie je
podstatné, či o tomto záväzku manžela
druhý manžel aj vedel. Toto zákonné
ustanovenie nie je možné vylúčiť alebo

12 DEŤOM
R12_DETOM
13 RÔZNE / predaj
R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám ľahký vápencový kameň, tuf, na skalku, fontánu a pod.Tel.
0918458359
» Predám štvorkolový
malotraktor
490€.Tel.
0944295367
14 RÔZNE / iné
R14_ROZNE_INE
» Hľadám opatrovateľku
detí s nejakými skúsenosťami na opatrovanie deti
v Skalici.Tel. 0949464766
» Hľadám firmu na prerobenie 2 izieb a stolára LNV.
Tel. 0911816733
15 HĽADÁM PRÁCU
R15_HLADAM
PRACU
» Hľadám pani na upratovanie rodinného domu
v Senici.Tel. 0905508948
16 ZOZNAMKA
R16_ZOZNAMKA
» Muž hľadá ženu na občasné stretnutie diskrétne, Skalica a okolie.Tel.
0910736222
» 54/180 hľadá priateľku, čas ukáže.Tel.
0904128008 » Ahoj, mám
47r. a rád by som sa zoznámil so štíhlou ženou.
SMS.Tel. 0917655780
» Hľadám kamarátku od
52-57r..Tel. 0907369234
» Hľadám ženu v zrelom
veku zo Skalice na cyklo
túry do prírody a nielen
pre potešenie! (deti neprekážajú) Len vážne! SMS.
Tel. 0907192837
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8.

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

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

UPRATOVANIE A ČISTENIE

VSTAVANÉ
SKRINE
ZĽAVA -30%

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo

» Príde mladík do cukrárne
a pýta sa predavačky:
– Máte perníkové srdce s
nápisom „Si moja jediná“?
– Áno, máme.
– Tak päťkrát.

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

ENVIRO DATA s.r.o.

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

Prečo rekuperačné
vetranie?
• úspora energie
• život bez plesní v interiéri
• vhodné pre alergikov

info@rekuperacky.sk
+421 944 561 949
www.rekuperacky.sk

• výrazne nižšia prašnosť
v domácnosti
• spoľahlivá a bezúdržbová
prevádzka
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» Počúvaj Karol, na čo
zomrela Steinova tretia
žena?
– Otrava hríbmi.
– A druhá?
– Tiež otrava hríbmi.
– A prvá tiež na otravu hubami?
– Nie, prerazená lebka.
– To je divné.
– Ani nie, nechcela jesť
hríby.
» Manželka si dala na tvár
bahennú masku a dva dni
vyzerala oveľa lepšie. Potom bahno opadalo.
Pýta sa manžel manželky:
– Miláčik, prosím ťa, môžem sa pozerať na televízor?
– Môžeš, ale nezapínaj ho!

• komfortný spôsob bývania
Vetranie s rekuperáciou Comair

Vstavané skrine Ondrúš

Vtipy
týždňa

zber - výkup autovrakov

TEPOVANIE
UMÝVANIE OKIEN
EXTERIÉROVÉ
PRÁCE

0903 489 433

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

M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

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

údržba okolia budov,
údržba zelene

0903 342 475

rttrade@rttrade.sk

63-0003

11 HOBBY AAŠPORT
R11_HOBBY
SPOTR
» Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu.Tel.
0907374235

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

63-0081

10 ZÁHRADA AAZVERINEC
R10_ZAHRADA
ZVERINEC
» Predám cápka a kozičku, odber koncom júna.
Tel. 0905442706
» Predám dve 8-týždňové
kozliatka.Tel. 0907276042
» Predám 10kg vlašských
vylúpaných orechov, cena
1kg/6€.Tel. 034/6620202

63-0053

09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST

obmedziť dohodou manželov. Preventívnym riešením však môže byť zúženie alebo zrušenie BSM.
Zúžením alebo zrušením BSM dochádza k vylúčeniu alebo obmedzeniu
majetku, z ktorého by mohli byť budúce pohľadávky veriteľa len jedného
z manželov uspokojené. Zúžením BSM
je určenie vecí, ktoré v prípade ich nadobudnutia nebudú spadať do BSM,
ale do výlučného vlastníctva jedného z manželov alebo do podielového
spoluvlastníctva. Dohoda, ktorou si
takto manželia zúžia BSM musí mať
formu notárskej zápisnice. Manželia
si však nemôžu zúžiť rozsah BSM tak,
že vylúčia z BSM veci, ktoré nadobudli
za trvania manželstva a zároveň pred
zúžením BSM. Pri uzatváraní dohody
o zúžení BSM je potrebné myslieť na to,
že takáto dohoda je voči tretím osobám
a veriteľom účinná len vtedy, ak im je
známa. Na druhej strane zrušenie BSM
možno dosiahnuť výlučne rozhodnutím súdu, pričom zrušením zaniká
BSM dňom nadobudnutia právoplatnosti súdneho rozhodnutia.

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
63-0072

šachty. Cena od 650 €.
Doveziem, osadím, vykonám aj tlakovú skúšku.
Tel. 0905925991
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

Obecný podnik Jablonica s.r.o.

00-0000

Dlhy a bezpodielové spoluvlastníctvo
manželov

» redakcia

63-0007

Občianska
riadková
inzercia
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SLUŽBY
tel.: 034 / 651 14 11

Prev.: Štúrova 958, Šaštín-Stráže, tel.: 0907 186 222
www.pohrebnasluzba-sastinstraze.sk

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

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.

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

0907 928 212, 0915 732 830

Skalica, ul. Horská

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR

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

0904 832 593

16-0148

Montáž aj u zákazníka

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

50% ZĽAVY

1-HROB 500 € | 2-HROB 700 €

PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH KAMEŇOV
ZA 11 EUR/t. ZABEZPEČUJEME DOPRAVU.

ZAVOLAJTE NÁM, UROBÍME VÁM NAJLEPŠIU CENU
41-0016

034/659 2101, 0905 471 325

Pozrite na facebook: KAMENÁRSTVO KAMAX PILÁT

AKCIA: ŠPECIÁLNE ZĽAVYY
NA EXKLUZÍVNE MATERIÁLY
Á

Ceny sú
vrátane DPH

HNEDÉ UHLIE
od 86 €/t
ČIERNE UHLIE od 200 €/t
BRIKETY
od 160 €/t
KOKS
od 295 €/t

41-0039

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

ZARIADENIA

ZNÍŽENIE
CIEN

NAŠA FIRMA MÁ 28 ROKOV

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

ŤAŽNÉ

20 rokov na trhu!

Príďte sa presvedčiť

16-0103

Tel. č.: 0902 440 112

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

0902 624 774 • 034/664 87 86

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

REALIZUJEME

Vaše objednávky prijímame na tel.:

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

Môžete si vybrať
asi zo 100 druhov
pomníkov

41-0020

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

Stála služba pri
prevoze zosnulých 0907 928 212, 0915 732 830

(v priestoroch tržnice)
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

• výber z 300 nápisných tabúl • 5-ročná záruka

VIZITKY

0905 915 033

KAMENÁRSTVO - POLÁK - SENICA

KAMAX PILÁT

0908 742 287

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

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

41-0044

DOJČ

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

16-0154

POHREBNÁ SLUŽBA

POHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.

PEKARr s.r.o., Skalica

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

41-0018

ŠAŠTÍN - STRÁŽE

41-0019

POHREBNÁ SLUŽBA

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

Príďte sa presvedčiť!

TERAZ
VA
VEĽKÁ ZĽA NÝ
E
NA VYSTAV
R
A
V
TO

AKCIA NA ROK 2019

1-hrob od 1140 € • 2-hrob od 1440 €
Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

OTV.: Pon - Pia: 09.00 - 16.00 h

Hurbanova 2942, Senica

ZADARMO:

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

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

Ak nemôžete prísť, radi Vás navštívime.

ZADARMO:
16-0001

0903 792 674
www.kamex.sk

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

63-0011

ZĽAVY
PRE SENIOROV

www.kamenarstvo-bocan.sk

NAJVÄČŠÍ výber
vystavených pomníkov

8
POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY

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 technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

» red

KLIMATIZÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS
AKCIA

2,5 kw – cena 720 EUR s DPH
3,5 kw – cena 780 EUR s DPH

0905 963 819

logickou voľbou. Hoci sme každý trochu
iný, záleží nám na Slovensku ako pevnej
súčasti Európy. A najmä chceme Slovensko, ktoré bude skutočne európske, s
európskou životnou úrovňou, nemocnicami, potravinami aj cestami.
Vážime si, že ľudia oceňujú spájanie.
Naša koalícia sa v prieskumoch umiestnila ako najsilnejšia opozičná sila. Našou cestou je sústrediť sa miesto hádok
na to, čo je pre ľudí užitočné. Prinášame
program, riešenia a špičkových ľudí,
ktorí nám umožnia od prvého dňa vo
vláde poctivo pracovať a sľubované zmeny naozaj urobiť.
Zlodeji vo vládnych limuzínach sa
radi po voľbách dohodnú, ako si opäť
rozdeliť funkcie a naše spoločné peniaze. Rovnako veľkou hrozbou sú aj
extrémisti, ktorí majú silné reči, ale v
skutočnosti ničomu nerozumejú a neponúkajú žiadne riešenia. Práve preto musíme držať spolu. V SPOLU dobre vieme,
že úspech vo voľbách nestačí. Ako nás
učí povesť o Svätoplukovi, byť pripravený vládnuť znamená vedieť spolupracovať a spojiť sa.

» Miroslav Bebllavý

predseda strany
SPOLU - Občianska demokracia

SPOLU - občianska demokracia, Koperníkova 47, 82104 Bratislava, IČO: 51313901

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

Príbeh o prútoch
kráľa
Svätopluka
pozná každý. Deťom
o nich rozprávame
už v školských laviciach s ponaučením, že spájať sa oplatí.
Synovia neposlúchli, každý z nich chcel
byť panovníkom a ríša sa rozpadla. V
dnešnej slovenskej politike sa tiež každý
malý prútik tvári, že je veľký strom a nepotrebuje spolupracovať. Podľa toho to
aj vyzerá. Ani tisíc rokov nestačilo, aby
sa politici poučili.
Pritom nás viac spája než rozdeľuje.
Keď sa na cestách po Slovensku rozprávam s ľuďmi a potom diskutujem s politikmi, zo stretnutí si prinášame podobné
príbehy. Ľudí trápi, že sa nevedia dostať
k lekárom. Mladé rodiny bojujú o vlastné
bývanie a miesta pre deti v škôlke. Prácu
majú, ale často za mzdu, ktorá neumožňuje dôstojný život. Obchádzanie pravidiel poznajú dôverne. Často sú nútení
za seba platiť zamestnávateľovi odvody,
alebo časť platu dostávať rovno na ruku.
Bez istoty, že s peniazmi môžu rátať aj o
mesiac.
Naše riešenia sa môžu líšiť, ale musí
nás spájať vôľa pomôcť ľuďom na Slovensku žiť dobrý a pokojný život. V krajine, ktorá odmeňuje poctivosť a prácu. S
touto myšlienkou sme zakladali stranu
SPOLU - občianska demokracia. Koalícia
s Progresívnym Slovenskom do európskych volieb 25. mája bola preto pre nás

33-0017

Chcete si
podať
inzerát?

MŠK BO Holíč – BK DSG Dunajská Streda
117:44 (69:18). Záverečným kolom pokračovala II.
liga západ v basketbale v ktorom privítali na domácej palubovke už istý víťazi MŠK BO Holíč súpera zo
spodnej časti tabuľky z Dunajskej Stredy. Veľkou
motiváciou pre domáce družstvo bolo zdolať súpera čo by znamenalo, že počas súťaže nepoznali
premožiteľa. Holíčania išli za svojím cieľom od úvodu stretnutia, keď držali vysoké tempo hry, pekné
kombinácie v útoku no najmä presnou streľbou si
vytvorili už v prvej štvrtine priepastný rozdiel v
skóre o 33 bodov. Postupne sa do zápasu zapojili
všetci hráči z domácej lavičky, ktorí taktiež prispeli
k polčasovému skóre 69 : 18. Vstup do druhého polčasu mali lepší snaživí hostia z Dunajskej Stredy,
no domáci basketbalisti postupne prevzali iniciatívu do svojich rúk a tak bolo len otázkou kde sa
zastaví konečný stav v skóre. Po zaslúženom víťazstve si Holíčania udržali v kolónke prehier nulu.

63-0040

» Hľadám priateľku aj ID
vek 49 - 51.Tel. 0915204433

Musíme sa spojiť pre Slovensko

Víťazstvo Holíča

vrátane
montáže

Občianska
riadková
inzercia

covnej sily v Európe nie je možné nahradiť prílevom
nekvalifikovaných migrantov z Afriky či arabských
krajín. Predstava povinných kvót na prijímanie migrantov prirodzene vzbudzuje odpor a nedôveru občanov Slovenska a ďalších krajín v politiku EÚ. Je to
absolútne neprijateľné, požadujeme lepšiu ochranu
vonkajších hraníc EÚ a riešenie problémov migrácie
v krajinách, kde vzniká. Uchovanie kresťanských
tradícií ako základu kultúrnej identity v našej spoločnosti pokladáme za principiálny prvok domácej
politiky.
Program našej strany plne reflektuje to, že základom spoločnosti má byť tradičná rodina postavená
na manželskom zväzku muža a ženy, ako to zakotvuje aj Ústava Slovenskej republiky. Absolútna väčšina slovenského obyvateľstva odmieta uplatňovanie
rôznych liberálnych rodových ideológií a liberálnych
rodových experimentov, ktoré pripúšťajú napr. manželstvá homosexuálnych párov, resp. adopciu detí
týmito pármi, čím rozkladajú tradičnú rodinu.
Európska únia musí vo väčšej miere
rešpektovať tradície
a
verejnú
mienku
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v jednotlivých národných členských štátoch, musí
sa vrátiť k pôvodnej predstave EÚ ako spoločenstva
suverénnych národných štátov, ktoré z dôvodu najmä
efektívnej hospodárskej spolupráce spájajú svoje sily
a účelne a uvážlivo presúvajú časť svojich kompetencií do Bruselu. Pokladáme za neprípustné, keď bruselské elity začínajú suverénnym zvrchovaným štátov vnucovať vlastné videnie sveta a vlastné riešenia,
ktoré však značnej časti krajín nevyhovujú.
To sa týka aj sankcií proti Rusku, ktoré doposiaľ
nič nevyriešili, ale oslabujú hospodárstvo krajín EÚ.
Týka sa to najmä východoeurópskych krajín, ktoré
s Ruskom tradične obchodovali vo väčšom rozsahu
než tie západné. Podobne namietame aj závery bruselských inštitúcií, v tom aj Európskeho parlamentu,
ktorý pravidelne prezentuje svoju rusofóbne postoje,
že Rusko je pre Európu nepriateľ. Rusko treba vnímať
kriticky tam, kde je to opodstatnené, ale pre Európu
je Rusko predovšetkým partner, s ktorým je treba aj
partnersky rokovať. Nesmieme zabudnúť, že to bolo
práve Rusko, kto zachránil počas 2. svetovej vojny
východoeurópske slovanské národy, ale aj ďalšie národy, pred hrozbou genocídy.
V Európskom parlamente sa chce NÁRODNÁ
KOALÍCIA zaradiť do politickej skupiny reprezentujúcej vyššie uvedenú konštrukciu Európskej únie ako
spoločenstva suverénnych národných štátov.
NÁRODNÁ KOALÍCIA ponúka kvalitnú kandidátku, zastúpenú odborníkmi zo všetkých oblastí
verejného života. Volebnými lídrami NÁRODNEJ KOALÍCIE sú Peter TOMEČEK, skúsený regionalista, predtým poslanec NR SR a
župan Trnavského samosprávneho kraja,
Anton MARTVOŇ, právnik a vysokoškolský
pedagóg, predtým poslanec NR SR a Slavomír
HARABIN, stredoškolský pedagóg, synovec
prezidentského kandidáta Štefana Harabina.

49-0042

Vážení čitatelia, dovoľte nám predstaviť politickú
stranu NÁRODNÁ KOALÍCIA. Nie sme novou stranou.
Vznikli sme v roku 2015 s cieľom vytvoriť priestor pre
spojenie roztrieštených národných síl. Po výraznom
omladení v priebehu rokov 2018 – 2019 NÁRODNÁ
KOALÍCIA programovo reagovala na vývoj vo svete i v
Európe, ale aj na zmeny nálad a postojov občianskej
verejnosti v Slovenskej republike.
Nie sme zástancovia zrušenia Európskej únie,
ani odchodu jednotlivých krajín z EÚ. Britský brexit
pokladáme za hraničnú a nešťastnú situáciu, ktorá
však naznačila, že Európska únia v súčasnej podobe
stratila dôveru značnej časti obyvateľstva krajín EÚ a
mala by prejsť reformou. Pokladáme za dôležité nezakrývať problémy, reálne hodnotiť a riešiť stav Európskej únie.
Napriek existencii podporných kohéznych
fondov rozdiely medzi slabšími a silnejšími regiónmi
EÚ ďalej narastajú. Množstvo kvalifikovanej pracovnej sily odchádza z ekonomicky menej rozvinutých
krajín do tých vyspelejších, vyľudňujú sa celé územia. Len zo Slovenska odišlo za lepšie platenou prácou do vyspelejších západných krajín 300 tisíc ľudí,
čo je viac než 20% práceschopného obyvateľstva.
To je exodus, ktorý je príznačný aj pre ďalšie nové
členské krajiny EÚ. Kapitál prichádzajúci z vyspelých
krajín do tých menej rozvinutých prináša najčastejšie
len manuálnu prácu pri montážnych linkách, za nízke mzdy, s nízkou pridanou hodnotou.
Vplyvom nevyváženej agrárnej politiky
vo väčšine nových členských krajín došlo
k masívnej redukcii poľnohospodárskej
výroby, keď podiel domácej produkcie na
vnútornom trhu klesol na 40 – 50 %, samozrejme v spojení s výrazným poklesom
pracovných miest. Tento stav nesmieme
ďalej pripustiť. Odliv kvalifikovanej pra-

Objednávateľ: NÁRODNÁ KOALÍCIA, Račianska 1571/66, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42359741

31 Predstavujeme stranu NÁRODNÁ KOALÍCIA
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EURÓPSKE PENIAZE MAJÚ SLÚŽIŤ
ĽUĎOM A NIE OLIGARCHOM
Žije v Starej Ľubovni, no napriek tomu sa mu podarilo zorganizovať
desaťtisícové protesty v Bratislave. Aj vďaka nim dnes sedí Ladislav
Bašternák vo väzení, kde si odpykáva trest za daňové podvody.
Na začiatku bola pre mňa snaha zmeniť život a pomery
v rodnom meste k lepšiemu. Po štúdiu na Prešovskej
univerzite som sa vrátil do Starej Ľubovne a založil
som občianske združenie, s ktorým sa nám podarilo
naštartovať opravu ciest či výstavbu detských ihrísk.
Od aktivizmu som postupne vstúpil aj do regionálnej
politiky, pretože len tak môže človek zlepšovať vecí
ešte viac. Za svoj najväčší úspech v pozícii mestského
poslanca považujem zákaz hazardu. Denne totiž vidíme
následky závislostí: rozpadnuté manželstvá, rodiny bez
strechy nad hlavou, ale aj násilie a krádeže. Príležitosti,
ktoré vedú ku gamblerstvu, sa nám podarilo obmedziť.
Takto sme pomohli mnohým rodinám. Moje aktivity
som postupne zameral aj za hranice regiónu, z ktorého
pochádzam. V lete 2016 som bol hlavný organizátor
mnohotisícových protestov pred komplexom
BONAPARTE,vktorombývaRobertFico.Eštedonedávna
bol Bašternákov komplex symbolom arogancie moci a
výsmechu privilegovaných podvodníkov obyčajným
ľuďom. Vďaka našej neúnavnej snahe a odhodlaniu
desiatok tisíc ľudí, ktorí chodili na protesty celé leto,

spravodlivosť zvíťazila a Ladislav Bašternák si už
odpykáva svoj trest. Za posledných 7 rokov sa mi spolu
s Igorom Matovičom a Veronikou Remišovou podarilo
odhaliť niekoľko veľkých korupčných káuz. Aj prácu v
Európskom parlamente vidím ako príležitosť pomôcť
Slovensku a jeho obyvateľom. Európske peniaze sú
aj naše. Ak skončia vo vreckách oligarchov, ľudia z
nich nebudú mať žiadny úžitok. Žiadne nové cesty,
vlaky, opravené nemocnice či školy. Tak ako doteraz,
aj po zvolení za europoslanca budem dôsledne strážiť
čerpanie a najmä zmysluplnosť využívania európskych
peňazí. Prospech z nich musia mať všetci ľudia. Len
ak budú platiť jasné pravidlá pre všetkých rovnako,
dokážeme u ľudí zvýšiť dôveru v Európsku úniu.

MICHAL ŠIPOŠ
krúžkujte č.2

NEMÔŽEM MLČAŤ, KEĎ EXTRÉMISTI
POCHODUJÚ EURÓPOU

Je dôkazom toho, že na vrchol sa dá dostať, aj keď väčšina nad vami
už zlomila palicu. Pôsobí v medzinárodných tímoch a učí na vysokej
škole. Sú za ním výsledky, ktorými sa nemôže pochváliť väčšina jeho
predchodcov.
Pochádzam z Levoče a napriek tomu, že som vyrastal v
prostredí najnižších sociálnych vrstiev, dnes pomáham
tým, čo to najviac potrebujú. Počas pôsobenia vo vysokej
politike sa mi podarilo presadiť niekoľko kľúčových
projektov. Zaviedol som programy predškolského
vzdelávania, obmedzili sme hazard pre ľudí, ktorí
poberajú sociálne dávky a som autorom projektu
rómskych občianskych hliadok. V súčasnosti pôsobím
ako vysokoškolský pedagóg a projektový manažér. Som
členom národných a medzinárodných tímov, ktorých
cieľom je zvýšiť zamestnanosť a zlepšiť vzdelávanie
sociálne slabších a dlhodobo nezamestnaných.
Rozhodnutie kandidovať v májových eurovoľbách
má pre mňa ešte hlbší zmysel. Už nemôžem
byť ticho. Extrémisti dlhodobo tehličku po
tehličke rozoberajú náš spoločný európsky
dom. Európsku úniu musíme zachrániť
a postupne odstraňovať jej nedostatky.
Radikáli a extrémisti využívajú nálady
ľudí a klamstvá, aby získali moc a

obycajniludia.sk

www.

OLANO INZERCIA MISO PETER.indd 1

30.04.19 15:17
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PETER POLLÁK
krúžkujte č.3

rozbili rokmi budovaný úspešný projekt. Nebojím sa
im postaviť zoči-voči. Namiesto ich nenávisti, ktorú šíria
a podnecujú, potrebuje Európa spoluprácu a vzájomný
rešpekt. Hnutie Obyčajných ľudí je od svojho vzniku
postavené na antikorupčnom pilieri a túto zásadu
budem presadzovať aj v Bruseli. Eurofondy nemôžu byť
prostriedkom korupcie, ale rozvoja európskych regiónov.
Chcem chrániť záujmy Slovenska, pretože všetci sa tu
musíme cítiť bezpečne, žiť v pokoji a prosperite.
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Prezlečme sa v škole

Pomoc skúšaným vo viere
Už od svojich počiatkov poskytovala
Cirkev pomoc ľuďom v núdzi. Charita
je pre Cirkev nielen istým druhom dobročinnosti, ale patrí k jej prirodzenosti.
Spolu s ohlasovaním Božieho slova
a vysluhovaním sviatostí, je pomoc
núdznym prejavom jej podstaty. Cirkev
však takisto sama často naliehavo potrebuje pomoc, predovšetkým v krízových oblastiach, kde je prenasledovaná, utláčaná, trpí vojnou, prírodnými
katastrofami alebo hmotnou núdzou.
V 21. storočí nemôže stále asi 200
miliónov ľudí na svete slobodne
praktizovať svoju vieru. Základné
právo na náboženskú slobodu nie je
zaručené vo viac ako 80 krajinách sveta. V týchto krajinách praktizovanie
viery a vydávanie evanjeliového svedectva o ľudskej slobode a dôstojnosti
často hraničí s mučeníctvom.
Dobročinnosť, ktorá pramení z viery a pomáha rásť človeku na ceste k
Bohu, je najhlbším poslaním pápežskej nadácie ACN - Aid to the Church in
Need (Pomoc trpiacej Cirkvi). Korene
ACN siahajú do obdobia konca druhej
svetovej vojny, kedy milióny ľudí bolo
vysídlených a národy tak veľmi potrebovali odpustenie a zmierenie. Vtedy
holandský kňaz, premonštrát P. Werenfried van Straaten cez konkrétnu
pomoc utečencom a duchovnú službu zmierenia poukázal na silu žitého
evanjelia. Jeho činorodosť a nápaditosť
boli počiatkom „Kirche in Not“, dnes

celosvetovej organizácie ACN. Už viac
ako 70 rokov ACN pokračuje v tejto
duchovno-charitatívnej činnosti a
prostredníctvom osvety, modlitby
a konkrétnych projektov podporuje v súčasnosti vyše 5300 projektov
ročne v takmer 150 krajinách sveta. Túto pomoc po páde komunizmu
zakúsilo vo veľkej miere aj Slovensko,
pri obnove svojich cirkevných štruktúr
a rozvoji pastoračnej činnosti.
ACN sa zasadzuje obzvlášť za
kresťanov, kdekoľvek sú prenasledovaní, utláčaní alebo kde sa ocitli
v materiálnej núdzi. Aktuálne uskutočňuje nadácia ACN prioritné projekty v ťažko skúšaných krajinách, ako
napr. na Blízkom Východe – v Iraku,
Sýrii, Južnom Sudáne, Stredoafrickej
republike, Venezuele, v ázijských krajinách ako Čína, Indonézia, Mjanmarsko, kde Cirkev trpí ako náboženská
menšina alebo je diskriminovaná.
„Oni sú skúšaní vo viere, my sme skúšaní v láske,“ zhrnul misiu ACN jej
zakladateľ páter Werenfried.
Viac sa o nadácii
ACN, aktuálnych projektoch a možnostiach
ich podpory dozviete
na: www.acn-slovensko.
org

» P. Martin Mária Barta
duchovný asistent ACN

VIZITKY

Inzerát, ktorý predáva

OD

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

VÝRAZNÉ
Z¼AVY
DO KONCA
MÁJA

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

1500

2400

1600

1600

AKCIA

1600

0905 915 033, 0908 979 377

0908 979 377

-61%

Prezliekať sa v škole za opačné pohlavie, aby sme poukázali na problematiku sexuálne inak orientovanej
menšiny, sa mi nejaví ako vhodný
spôsob prezentovania tejto témy. Isto,
na stužkových, akadémiách či v letných táboroch je to zaručený spôsob
vyvolania smiechu. Ale v téme LGBT
nejde o komično! Okrem toho, problém
tzv. transexuálov nie je taký vypuklý. Pri splnení istých kritérií sa im dá
medicínsky pomôcť. Obávam sa však,
že si tento „škandál“ odskáču homosexuáli, ktorým sa naopak žije ťažšie,
hoci sa nie vždy obliekajú ako opačné
pohlavie a na mnohých ani nezbadáte,
že majú inú orientáciu.
Zámer nemenovanej školy preobliecť sa v jeden deň za opačné pohlavie
považujem za kontraproduktívny a nedôstojný výchovno-vzdelávacej inštitúcii. Kontraproduktívny preto, že aktivita vyburcovala veľkú časť ľudí, ktorí
v intenciách hyperkonzervativizmu a
náboženského fanatizmu odsudzujú
tieto menšiny a šíria nenávisť - dostali
zámienku. Toho sa potom chytia politici, ktorí sa utvrdia v presvedčení ignorovať sexuálne menšiny. A nedôstojné
preto, lebo aktivita by sa zmenila na
šou plnú humoru. Stačí si predstaviť žiaka či učiteľa v sukni a vznikne
smiech alebo výsmech. Až druhotne
dôjde k zamysleniu sa. Navyše, v rámci
školy je viacero menej vyspelých žiakov, ktorí si ešte len tvoria názory a v

SE19-18 strana -

10

tomto procese nemusia prijať zámer
preoblečených spolužiakov, ba môže
sa v nich vyvinúť/potvrdiť odpor k
menšinám. Alebo vezmú aktivitu ako
marketingový ťah, možnosť vlastnej
sebaprezentácie.
Je veľa iných ciest, ako popularizovať LGBT tému - pripnúť si symbolickú
stužku, organizovať odborné besedy,
zaradiť témy tolerancie do vyučovania.
Isto, vášne sa vždy objavia. Ale vtedy
treba argumentovať, vysvetľovať, oponovať, nie zosmiešňovať (hoc neúmyselne) a nie realizovať síce dobre mienené, no kontroverzne vyznievajúce
aktivity, čím podráždime odporcov a
zákonodarcov.
Je nepopierateľné, že sa u nás hrubo porušujú práva sexuálnej menšiny,
ktorá nemôže za to, aká je. Akoby nestačilo to, že denne narážajú na krivé
pohľady časti spoločnosti. Len preto,
že chcú žiť. Na legislatívny nedostatok
bude musieť skôr či neskôr Slovensko
reagovať, ako to postupne robia vyspelé štáty. Škola musí byť nástrojom
na poukázanie na diskrimináciu akejkoľvek menšiny (požadujú to aj rôzne
pedagogické dokumenty). Nájsť však
správny spôsob je v súčasnej silno
polarizovanej slovenskej realite veľmi
dôležité a zároveň náročné, no nie nemožné. A práve vhodne zvolený spôsob vedie k pomoci týmto menšinám.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava
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» red

príjme strážnikov na prevádzky

PREVÁDZKÁRA /-KU

v Holíči

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

16-0163

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

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Trúfneš si na
cisternu?

Hľadáme vodičov do Rohožníka
Máš minimálne rok praxe a vodičský preukaz typu CE? Pošli
nám svoj životopis na recruitment@sk.crh.com alebo zavolaj
na tel. č. +421 911 911 186. Získaš prácu v okolí domova
a jazdiť budeš na nových vozidlách Mercedes Euro 6

Mzda: 4,98€/ hod + 20% odmena +
13. plat + príplatky + zahraničné diéty
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63-0083

Predpredaj vstupeniek v sieti Ticket-Art
Informácie: TIK Skalica +421 915 723 216, +421 34 664 5341 ~ www.trdlofest.sk

36-0090

Sobota 04.05.: PREDPREMIÉRA – Pokémon
Detektív Pikachu 3D 14:00, Princ Krasoň 13:00,
Chrobáčiková 2: Ďaleko od domova 13:40, 15:50,
Mia a biely lev 15:00, Avengers: Endgame 3D 16:20,
Avengers: Endgame 2D 17:10, Láska na druhý pohľad 18:00, Avengers: Endgame 2D 20:00, Beach
Bum 20:30, Kliatba kvíliacej ženy 20:50
Nedeľa 05.05.: PREDPREMIÉRA – Pokémon
Detektív Pikachu 2D 14:00, Princ Krasoň 13:00,
Chrobáčiková 2: Ďaleko od domova 13:40, 15:50,
Mia a biely lev 15:00, Avengers: Endgame 3D 16:20,
Avengers: Endgame 2D 17:10, Láska na druhý pohľad 18:00, Avengers: Endgame 2D 20:00, Beach
Bum 20:30, Kliatba kvíliacej ženy 20:50
Pondelok 06.05.: Mia a biely lev 15:00, Chrobáčiková 2: Ďaleko od domova 15:50, Avengers:
Endgame 3D 16:20, Avengers: Endgame 2D 17:10,
Láska na druhý pohľad 18:00, Avengers: Endgame
2D 20:00, Beach Bum 20:30, Kliatba kvíliacej ženy
20:50
Utorok 07.05.: ARTMAX FILMY Chvilky 18:20,
Mia a biely lev 15:00, Chrobáčiková 2: Ďaleko od
domova 15:50, Avengers: Endgame 3D 16:20, Avengers: Endgame 2D 17:10, Avengers: Endgame 2D
20:00, Beach Bum 20:30, Láska na druhý pohľad
20:50
Streda 08.05.: Princ Krasoň 13:00, Chrobáčiková 2: Ďaleko od domova 13:40, 15:50, Hľadá sa Yeti
14:10, Mia a biely lev 15:00, Avengers: Endgame
3D 16:20, Avengers: Endgame 2D 17:10, Láska na
druhý pohľad 18:00, Avengers: Endgame 2D 20:00,
Beach Bum 20:30, Kliatba kvíliacej ženy 20:50

Prijmeme na zrekonštruovanú čerpaciu
stanicu na diaľnici D2

36-0007

Program kina Cinemax

SBS GUARDING s. r. o.
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Í(567935/(ĵ,7267,
35,+/66$+1(Ï
BILLA, súčasť skupiny REWE Group, je úspešný potravinový reťazec na medzinárodnej úrovni s predajňami v 6 európskych krajinách.
Našich zákazníkov sa snažíme získať širokým sortimentom, kvalitou poskytovaných služieb a vždy ochotným personálom.

ČERSTVÁ PONUKA PRÁCE
ZÁSTUPCA VEDÚCEHO PREDAJNE
mzda 870 € brutto

POKLADNÍK/PREDAVAČ
mzda od 650 € brutto

HLAVNÝ POKLADNÍK
mzda 750 € brutto

SKLADNÍK
mzda 700 € brutto

(základná zložka 730 € brutto/mesiac + variabilná zložka
do 140 € brutto/mesiac + príplatky za soboty a nedele)

(základná zložka 624 € brutto/mesiac + variabilná zložka
do 126 € brutto/mesiac+ príplatky za soboty a nedele)

6 HQLF D

(základná zložka 624 € brutto/mesiac + variabilná zložka
26 € brutto/mesiac + príplatky za soboty a nedele)

(základná zložka 624 € brutto/mesiac + variabilná zložka
do 76 € brutto/mesiac + príplatky za soboty a nedele)

52-0056

V prípade svojho záujmu pošlite životopis na adresu BILLA, s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, e-mailom na praca@billa.sk alebo sa
informujte telefonicky na čísle 0910 836 603. Na zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a súvisiace nakladanie s údajmi o vás je
potrebný váš súhlas. V životopise preto, prosím, uveďte: „Súhlasím so spracovaním osobných údajov.“ Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať.
Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov na uvedený účel získate na www.billa.sk v časti Kariéra/Pracovné príležitosti.
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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

SE19-18 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

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

• obsluha polygrafického stroja

+420 602 504 061
www.rollo.cz

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, príplatky za sobotu a nedeľu) • 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

Dopravná spoločnosť so sídlom v Pezinku prijme na TPP

41-0014

034 6967330, 0914 222 739

(parkovanie v MA, 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

51-0081

vodiča pre MKD - prepravy SK-DE-SK

GRAFOBAL, a.s., personálne oddelenie, Mazúrova 2, 909 01 Skalica
personalne@grafobal.sk

63-0073

Výhodné platové ohodnocení

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)
75-06-3

• LAMINOVAČ

(mzda od 520 €/mesiac)

• MONTÁŽ LIETADIEL

PRIJMEME

(mzda od 550 €/mesiac)

• LAKOVAČ

VODIČA CISTERNY
NA SYPKÉ HMOTY

(mzda od 600 €/mesiac)

Mzda 1200 €/mes. brutto
+ variabilná zložka

www.shark.aero

INZERCIA

63-0014

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

0905 915 033

VODIČA NA AUTO +
PLACHTOVÝ NÁVES
Mzda 1300 €/mes. brutto
+ variabilná zložka

tel. 0903 218 947

16-0161

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

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
ELEKTRIKÁR

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:
· 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:
· 5,40 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.
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Polícia hľadá svedkov
ťažkej dopravnej
nehody pri Jablonici
Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody, ktorá sa stala 23. apríla v skorých ranných hodinách medzi obcami
Jablonica a Trstín. TASR o tom informovala hovorkyňa
Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Martina Kredatusová. Vodič osobného auta Peugeot 206 sa
chcel pravdepodobne predbiehať, pričom tento manéver
ho dostal do protismeru a tam sa čelne zrazil s protiidúcim kamiónom. „Následkom nehody utrpel 50-ročný vodič z obce Jablonica ťažké zranenia a do nemocnice ho
prevážal záchranársky vrtuľník,“ uviedla Kredatusová.
„Polícia žiada svedkov, ktorí sa nachádzali v blízkosti
udalosti a videli, ako k dopravnej nehode došlo, aby sa
prihlásili na dopravnom inšpektoráte v Senici, prípadne
prostredníctvom linky 158,“ doplnila krajská policajná
hovorkyňa.

Firma zaoberajúca sa výrobou PET predliskov a HDPE uzáverov
prijme do pracovného pomeru do nepretržitej prevádzky na pozíciu:
• VEDÚCI ZMENY – OPERÁTOR
• OBSLUHA VSTREKOLISOV
• POMOCNÝ PRACOVNÍK

» tasr

PRIJMEME

predavačku

príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

do predajne v Kútoch

v Senici

čašníčku

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
Nástup IHNEĎ!

PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU
ČAŠNÍKA /-ČKU (800 EUR/ mes. brutto
+ dohoda). Tel.: 0904 465 944

16-0043

0948 002 614

41-0027

do hostinca v Kútoch,
Kuklove, Čároch
36-0006

Kontakt:
0948 066 491

» Vedúci zmeny – operátor - 728 € + osobné ohodnotenie do 25% zákl. mzdy
» Obsluha vstrekolisov - 624 € + osobné ohodnotenie do 25% zákl. mzdy
» Pomocný pracovník - 624 €
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pracovná zmluva na dobu neurčitú s 3 mesačnou skúšobnou dobou
Mzda vyplatená vždy do 12. dňa v mesiaci
Príplatky v rámci zákona, 13. plat
Príspevok zamestnávateľa 2% na doplnkové dôchodkové poistenie
Stravovanie prostredníctvom stravovacej karty, denné stravné v hodnote 3,65 €
Možnosť zvýšenia základnej mzdy po skúšobnej dobe
Miesto práce: Senica
Zamestnanie v stabilnej spoločnosti, možnosť kariérneho rastu
Zabezpečenie odborných školení

Požiadavky:
• Manuálna zručnosť
• Ochota pracovať na zmeny
• Zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita
• Práca vhodná pre mužov, aj pre absolventov

Viac informácií:
• Tel. číslo: + 421 910 801 368
• Email: office@generalplastic.sk
• web: www.generalplastic.sk
41-0065

SBS
LAMA SK

Ponúkame:
• Nástupný plat:

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
63-0078

•
•
•
•
•
•
•
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0800 162 162
www.stannah.sk

52-0050
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hľadá Skladníkov s VZV
do nemeckého mesta Regensburg
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Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 9€ netto, hodinová mzda za prácu nadčas je 10€ netto
nástup možný ihneď
Požadujeme:
prax na VZV
znalosť anglického alebo nemeckého jazyka
vlastné auto výhodou
34-0080

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
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sk
info@konstrukter. - 0905 218 177

Tel.: 0908 914 180

85-0005

 

