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SENICKO-SKALICKO
Týždenne do 31 000 domácností

41-0055

Najčítanejšie regionálne noviny

63-0093

AKCIA -20%
na všetky druhy
hrantíkov na kvety
+ vybraný druh
košov na odpad

MALIARSKE
A NATIERAČSKÉ
PRÁCE
0911 158 604, 0910 484 405
www.malovanie-sadrokarton.sk

63-0045

SADROKARTÓN

ŽALÚZIE
ROLETY
SIEŤKY
ZAMERANIE
A MONTÁŽ ZADARMO
MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY
OPRAVY

T. ČÁRSKY: 0903 463 904

41-0068

M. R. Štefánika 25, Holíč • budovic.servis@azet.sk

41-0021

0902 112 185

0905 915 033

€

SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ
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FO typ A, B a právnických osôb

41-0077

SERVIS ELEKTRICKÉHO
RUČNÉHO NÁRADIA

Domáce potreby
kuchynka Skalica

§

MZDY, PERSONALISTIKA
Senica | 0911 521 767

Sme plátci
DPH

63-0088

INZERCIA

Andrej Budovič - Servis
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REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY
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Erika Herzáňová
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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.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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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

Staré budovy majú zrejme nárok na
pleseň na chodbách. Alebo v suterénnych priestoroch. Nebodaj aj na
izbách pre pacientov. Aspoň tak sa
vysvetľuje tento nielen nepríjemný,
ale aj zdravotne škodlivý a najmä
naše zdravotníctvo dehonestujúci
jav.
Starí ľudia sú na prvý pohľad ako tie
staré nemocničné priestory. Nezdravú
farbu majú možno aj niekedy spoločnú.
No tie plesne určite nie. Starý človek je
stále starý človek, teda, v prvom rade
človek. Kým z najvyšších úrovní zdravotníctva počúvame roky sľuby o tom, ako
sa pre pacienta urobí všetko, čo sa nájde
v „úradníckych silách“, v praxi to vyzerá tak, že človek je ten posledný, kým sa
rezort zaoberá. Teda – človek pacient. A
ešte iný druh človeka – človek lekár a
človek zdravotnícky zamestnanec. Zhodou okolností, pacienti sa s lekármi a
ďalším zdravotníckym personálom ocitli
spoločne na jednej palube, konkrétne v
tretej podpalubnej triede potápajúcej sa
lode s názvom Zdravotníctvo. Roky sa
potápajúcej, hoci na hornej palube sa
ešte popíja šampus a hrá tam orchester,
aby nebola nuda. A sem tam sa spraví
„biznis“.

Treba robiť veľký rozdiel medzi slovom zdravotníctvo a slovami zdravotník, lekár. Lebo to naozaj nie je to isté.
Ide o priepastný rozdiel. Zdravotníctvo
je tá pleseň. A napínanie ramien, ako s
ňou zatočíme. Lekár a zdravotník, to sú
robotníci systému. Často až tak berúci
svoju prácu vážne a zodpovedne, že ešte
aj pacientska výprava do priestorov onkologického ústavu môže byť celkom príjemná. Pretože tam je iba tá pleseň desivá. Ale úsmev sestričky, ochota pomôcť,
či všímavosť inak obvykle málovravného lekára, to je človečenstvo profesie.
Preto, milí čitatelia, nemýľme si slová, nemýľme si pojmy, hoci je trendom
hádzať všetko a všetkých do jedného
vreca. A vždy, keď sa povie slovo zdravotníctvo, myslime na ľudí v ňom. Na
ľudí, ktorí aj nás, tých úplne najobyčajnejších, chorých a starých, vnímajú tiež
ako ľudí. Zdravotníctvo od
nás chce peniaze, pre zdravotníctvo sme variabilný
symbol. Zdravotníci nám
opravujú naše zdravie. A
cez to zdravie neraz aj
duše. Sú to dva rozdielne systémy a
svety.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Natoč video, ktoré ťa posunie.
V súťaži pre mladých videomakerov zabojuješ o atraktívne ceny a názor odbornej
poroty.

Kauza Cervanová, hl. kamera relácie
Pod lampou), Peter Konečný (filmový
kritik, šéfredaktor kinema.sk), Patrik
Herman (investigatívny novinár, moderátor TV Markíza) a Ladislav Shadex
Mladí videomakeri sa môžu s vi- Bóna (youtube strategy manager, videami prihlasovať do súťaže už v jej deo špecialista).
treťom ročníku. Novou výzvou je naGenerálnym partnerom tretieho ročtočiť do 15.júla 2019 maximálne dvojminútové video na tému: „BOLA TO níka súťaže je Slovenská sporiteľňa,
ktorá má v pláne ponúknuť vybranému
NÁHODA?“
videomakerovi spoluprácu. Novinkou
RECfruit (www.recfruit.sk) je súťaž je aj hlasovanie verejnosti – ktokoľvek
vo videotvorbe určená pre začínajú- bude môcť podporiť svojho favorita priacich videomakerov vo veku od 12 mo na webovej stránke súťaže.
do 26 rokov. Na výhercov čakajú ceny
v hodnote viac ako 4000 eur. Navyše,
Za súťažou RECfruit stojí content mar12 najlepších účastníkov získa na svo- ketingová agentúra ContentFruiter, ktoju tvorbu aj odbornú spätnú väzbu od rá si uvedomuje, že na Slovensku je nešesťčlennej poroty, ktorú tvoria Peter dostatok príležitostí, ktoré by ponúkali
Bebjak (režisér filmu Čiara, Trhlina), možnosť mladým tvorcom videí uchytiť
Tomáš Sysel (kameraman filmu Můj pes sa v brandži, pričom dopyt po kvalitKiller a i.), Ján Meliš (produkcia filmu ných videomakeroch stúpa.
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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

                 
             

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

NAŠTARTUJ SVOJU KARIÉRU.

INZERCIA

0905 915 033

Inzerát, ktorý predáva

0905 915 033, 0908 979 377
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CHOVATEĽSKÉ POTREBY
pre domáce a hospodárske zvieratá
Pri nákupe nad 100 € poštovné zdarma!

agrohase@agrohase.sk
ag
0908 330 99 05
10-0044

Potočná 16
SKaLIca
skalicko@regionpress.sk

75-24

redakcia:

Ľudia nesmú splesnivieť

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

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

Program kina Cinemax
Sobota 25.5.: PREDPREMIÉRA – Bleskový Manu
13:20, Ugly Dolls 13:00, Mia a biely lev 13:10, Avengers: Endgame 2D ST 15:00, Aladin 3D 15:20, Pokémon Detektív Pik achu 2D SD 15:30, Bolesť a sláva
17:50, Aladin 2D 18:00, 20:20, Daddy Cool 18:40,
John Wick 3: Parabellum 20:40, Brightburn 20:50
Nedeľa 26.5.: PREDPREMIÉRA – Bleskový
Manu 13:20, Ugly Dolls 13:00, Mia a biely lev 13:10,
Avengers: Endgame 2D ST 15:00, Aladin 3D 15:20,
Pokémon Detektív Pikachu 2D SD 15:30, Bolesť a
sláva 17:50, Aladin 2D 18:00, 20:20, Daddy Cool
18:40, John Wick 3: Parabellum 20:40, Brightburn
20:50
Pondelok 27.5.: Avengers: Endgame 2D ST
15:00, Aladin 3D 15:20, Pokémon Detektív Pikachu
2D SD 15:30, Bolesť a sláva 17:50, Aladin 2D 18:00,
20:20, Daddy Cool 18:40, John Wick 3: Parabellum
20:40, Brightburn 20:50
Utorok 28.5.: ARTMAX FILMY – Všetci to vedia
20:20, PREDPREMIÉRA – Rocketman 20:50, Avengers: Endgame 2D ST 15:00, Aladin 3D 15:20, Pokémon Detektív Pikachu 2D SD 15:30, Bolesť a sláva
17:50, Aladin 2D 18:00, Daddy Cool 18:40, John
Wick 3: Parabellum 20:40,
Streda 29.5.: Avengers: Endgame 2D ST 15:00,
Aladin 3D 15:20, Pokémon Detektív Pikachu 2D SD
15:30, Bolesť a sláva 17:50, Aladin 2D 18:00, 20:20,
Daddy Cool 18:40, John Wick 3: Parabellum 20:40,
Brightburn 20:50

» red

63-0003

SENICKO-SKALICKO

3
SLUŽBY
www.drslim.sk

KOMPLEXNÉ
RIEŠENIE
NADVÁHY

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

8,90 €

6,- €

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

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

Dohodnite si termín: 0940 624 415

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

41-0052

KOPČANY, MASARYKOVA 487
63-0036

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

ZĽAVOVÝ POUKAZ
PLATNOSŤ DO
30.06.2019

0904 549 546
www.tvaroznik.sk

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

Pomôžeme Vám

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

Work

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

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 ...
41-0012

work.byvanie@gmail.com

NEMECKÝ
PROFIL

a.s. Špačince

919 51, tel.: 0902 956 512

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

odpredá dòa 31. 5. 2019 tj. v piatok
v èase od 7:00 do 13:00 hod.

ZĽAVA

AKCIA

SIEŤKY
ZDARMA!!!

1,38€

za 1 kg

vrátane
DPH.

Pri odbere nad 100 ks je cena za 1 kg/1,34 Eur vrátane DPH
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01-0032 TT13

živé brojlerové
kurèatá
Cena

-40%

41-0040

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

41-0010

0944 716 337

4
SPOLOČNOSŤ / SLUŽBY

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

Návod nájdete na strane 6 dolu.

AKCIA

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

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

0905 963 819

NON STOP

0915 213 700

SPRACOVANIE

41-0011

PÚ, JÚ
A MZDOVEJ
EVIDENCIE

PRE FIRMY AJ
ŽIVNOSTNÍKOV
0903 570 321

00-0000

KLIMATIZÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

ČISTENIE

www.upchaty-odpad.sk

63-0005

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

KANALIZÁCIE

08 STAVBA
R08_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

Chcete si podať inzerát?

výkup oceľového šrotu a farebných kovov
zber elektroodpadu

KRTKOVANIE

07 REALITY / iné
R07_REALITY_INE

10 ZÁHRADAAAZVERINEC
ZVERINEC
R10_ZAHRADA
» Predám cápka a kozičku, odber koncom júna.Tel.
0905442706
» Predám dve 8-týždňové
kozliatka.Tel. 0907276042
» Darujem mačiatka.Tel.
0903414309
» Predám mladé biele hrdličky.Tel. 0910162463
» Kúpime psíka - šteňa jazvečíka dlhosrstého (mahagón)
bez PP, vek okolo 3 mesiacov,
ponuky na.Tel. 0903843053
R11_HOBBY
11 HOBBYAASPOTR
ŠPORT

ODŤAH ZDARMA

» ib

06 POZEMKY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ
» Predám pozemok 900m 2 v
obci Dubovce, cena dohodou.
Tel. 0902495749

09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST
Predám rohovú lavicu Dortmund Olše-Iknus 127 x 157,
nová 250 €.Tel. 0903929397

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

63-0040

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

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

PRENÁJOM

VYSOKOZDVIŽNEJ
PLOŠINY
pracovná výška 17 m
bočný dosah 9 m
0905 106 735

63-0091

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
» Predám starší udržiavaný 4-izb RD v Gbeloch, cena
45tis.€. Možná výmena za byt.
Tel. 0904530119

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

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

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

04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM

M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

vrátane
montáže

03 BYTY / predaj
R03_BYTY_PREDAJ

Jeden z dní, ktoré sú pred nami v
najbližšom týždni, sa tradične volá
Medzinárodný deň detí. O ňom sa tiež
už popísalo dosť. Poďme však na to
inak. Zas ide o jeden z dní, ktoré by
mali byť nie raz do roka, ale každý
deň.
Vo väčších mestách sa dieťa v
rodine už vo veľkej miere dostalo na
úroveň batožiny. Ráno naložíme,
odvezieme, vyložíme, popoludní privezieme, potom zavezieme ešte na
nejaké krúžky večer zas na noc dovezieme domov. Čas prežitý v aute na
zadnom sedadle sa deťom predlžuje,
komunikácia s rodičmi skracuje a samotné dieťa sa postupne stáva sirotou
v hoci aj navonok dobre fungujúcej
rodine.
Množstvo moderných štúdií preukázalo, že kvalitne strávený čas s
deťmi ako je napríklad spoločné číta-

nie, spoločné stolovanie, rozhovory či
iné aktivity vo dvojici má na ne veľmi
pozitívny vplyv. To isté platí aj pre láskavosť a citlivosť rodičov voči deťom.
Výskumy však upozorňuje na to, že
iba viac času automaticky neznamená aj viac osohu pre deti. Deti by nemali žiť pri nás, ale s nami. A platí to
aj v obrátenom garde.
Je šanca reštartovať naše návyky - áno, blíži sa Medzinárodný deň
detí. Ale ak ho budeme vnímať iba
ako príležitosť po roku opäť raz vziať
deti na zmrzlinu či kolotoč, radšej to
ani nerobme. Deti nás potrebujú stále, aj keď málokedy nám to povedia.
A to je vážny signál na zamyslenie –
čím menej toho deti rodičom povedia,
tým viac sa od seba navzájom rodina
vzďaľuje. Zaujímavým paradoxom je,
že to platí pre všetky vekové kategórie, teda aj vtedy, keď už deti predstavujú dospelú generáciu, no majú ešte
žijúcich rodičov.
Takže – nestačí iba žiť pre deti.
Oveľa viac ocenia, ak budeme žiť s
nimi. A nielen na MDD, ale aj každý
deň po ňom.

16-0010

02 AUTO-MOTO / iné
R02_AUTO_MOTO_INE
» Kúpim staré autá Škoda
1000,100,105,120,110r, Octavia, Spartak 440,1201, alebo
len karosárske diely. Tel.
0911090486
» ČZ 175, JAWA 90, 250, 350,
PIONIER, STADION, MUSTANG,
SIMSON, kúpim tieto motorky.
Tel. 0915215406

Koľko sa toho už popísalo o deťoch
ešte nenarodených. Veď v poriadku, ale prečo nie aj o tých už narodených? O deťoch, ktoré sú zdravé, žijú v ekonomicky i sociálne
dobrom prostredí, no chýba im to
hlavné – otec, matka, rodina. Nie
iba v rodnom liste.

0903 342 475

rttrade@rttrade.sk

63-0079

01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ

Aj narodené deti stoja za slovo

16-0154

Občianska
riadková
inzercia

5
BÝVANIE
SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ OKNÁ
A ZIMNÉ ZÁHRADY

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

320 €

370 €

41-0017

480 €

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou

GARÁŽOVÉ BRÁNY A
VJAZDOVÁ TECHNIKA

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

OBKLADY
DLAŽBA

od 3 €/m2

od 2
/m
3,30 €
ZRUBOVÝ PROFIL,
SAUNOVÝ PROFIL, PALUBOVKA,
DREVENÉ LIŠTY...

MIREX Holíč

VSTAVANÉ
SKRINE

MURÁRSKE
A OBKLADAČSKÉ
PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
63-0098

0903 607 781

ZĽAVA -30%

63-0061

Prenájom zabehnutej, zariadenej
reštaurácie v centre mesta Senica
tel.: 0905 521 867

0910 933 663, 034 668 3064

63-0023

správny pomer kvality a ceny od roku 1998

www.mirex.sk

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

Vstavané skrine Ondrúš

63-0007

- koniec zlúpaným fóliám

41-0072

VÝPREDAJ
SKLADOVÝCH
ZÁSOB

Imitácie dreva v nástreku

FASÁDNE
ŠTÚDIO
Holíč, Bratislavská ul., oproti reštaurácie Jozef II
tel.: 0911 71 83 00, mpsr@ltcnet.sk

miešanie farieb a omietok • zatepľovacie systémy • grafický návrh zdarma

PRÍSTREŠKY a PERGOLY
MIMORIADNA AKCIA!

A
ZĽAVA N
OBKLADY
STEGU
20 – 40%

FÁSÁDNE OBKLADY

VZORKOVÁ
Á VÝSTAVA
Ý
DLAŽIEB
Ž
A ZÁHRADNÝCH PRVKOV V HOLÍČI NA BRATISLAVSKEJ UL.
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63-0076

-25%

6
PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY

16 ZOZNAMKA
R16_ZOZNAMKA
» Muž 51r. bez záväzkov hľadá
kamarátku, čas viac, len zo
Skalice.Tel. 0944096549
» Muž 52r. hľadá ženu na
vážny vzťah, len zo Skalice.Tel.
0907127508
» Hľadám priateľku na ID od
40 - 50 r..Tel. 0915204433
» 50/175/78 Nezadaný abstinent mladšieho vzhľadu hľadá priateľku do 50 rokov.Foto
na výmenu.Tel. 0915341553
» Hľadám úprimnú ženu od
50-57r., ktorá vie ľúbiť a mať
rada.Tel. 0907369234
» Ahoj mám 47r. a rád by som
sa zoznámil so štíhlou ženou.
SMS.Tel. 0917655780
» Muž hľadá ženu na občasné
stretnutie, káva, pokec, Skalica a okolie.Tel. 0910736222

Za účelom vydedenia môže poručiteľ spísať listinu o vydedení, ktorá
môže predstavovať súčasť závetu alebo samostatnú listinu. Listina o vydedení musí spĺňať určité náležitosti
predpokladané zákonom. Pokiaľ ide
o formu, zákon pozná listinu o vydedení napísanú vlastnou rukou poručiteľa, listinu o vydedení nenapísanú
vlastnou rukou poručiteľa a listinu
o vydedení napísanú vo forme notárskej zápisnice. Listina o vydedení
musí obsahovať konkrétne dôvody

20 rokov na trhu!

NOVÉ TVARY
POMNÍKOV
2019

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

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

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

Murárske práce
0904 259 971

0907 211 797

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

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

KAMENÁRSTVO - POLÁK - SENICA

VÝROBA
A PREDAJ

PALIVOVÉHO
DREVA

Príďte sa presvedčiť!

MÁJ – JÚN

0918 645 802
0907 784 324

ZĽAVY
%
AŽ DO -35

Vtipy
týždňa

OTV.: Pon - Pia: 09.00 - 16.00 h

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

ZADARMO:

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

» - Janko, od koho si počul
také neslušné slovo?
- Od otca.
- A vieš ty vôbec čo to slovo
znamená?
- Ako by nie. To je, že auto
nechce štartovať!

16-0002

Ak nemôžete prísť, radi Vás navštívime.

SE19-21 strana -
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15-0004

ENVIRO DATA s.r.o. / 0903 489 433
• Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti
odpadového hospodárstva, ochrany
ovzdušia, vôd
• Sprostredkovanie a manažment služieb
v oblasti životného prostredia
• Činnosť vodohospodára
• Spracovanie podkladov
pre dokumentáciu
v oblasti životného
prostredia

ZĽAVY
PRE SENIOROV

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

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.

ER

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

NAJVÄČŠÍ výber
vystavených pomníkov

Chcete si
podať
inzerát?

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

ZĽAVAEZ

Iné dôvody vydedenia ako ustanovuje zákon nemožno použiť. V súvislosti s jednotlivými dôvodmi vydedenia je taktiež potrebné uviesť, že
tieto musia existovať v čase spísania
listiny o vydedení, inak nemôže dôjsť
k platnému vydedeniu. Po spísaní listiny o vydedení môže dôjsť k náprave
rodinných vzťahov medzi poručiteľom a vydedeným potomkom. V takom prípade môže poručiteľ listinu
o vydedení zrušiť viacerými spôsobmi, a to fyzickým zničením listiny
o vydedení, jej písomným odvolaním,
či zahrnutím osoby prv vydedenej ako
dediča v neskoršom závete.

» Rodinka sedí pri stole a
všetci jedia melón. Zrazu
matke vystrekne šťava z
melóna priamo do oka malého Janka.
- Prepáč, synček! - ospravedlňuje sa matka.
- To nevadí, mamička, teraz aspoň vidím svet na
ružovo!

» redakcia

63-0053

15 HĽADÁMPRACU
PRÁCU
R15_HLADAM

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

63-0008

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

V zmysle zákona sa pod vydedením rozumie právny úkon poručiteľa
smerujúci k tomu, aby dedič nedostal
svoj dedičský podiel. Hneď na úvod
je potrebné uviesť, že pre vydedenie
stanovuje zákon určité podmienky,
bez splnenia ktorých nemôže nastať
vydedenie. Okrem toho si je potrebné
uvedomiť komu možno uprieť dedičský podiel, t. j. koho možno vydediť.
V zmysle zákonnej dikcie sa jedná
výlučne o potomkov poručiteľa, t. j.
jeho priamych potomkov.

komínov

vydedenia, pričom tieto musia byť
podložené a preukázané skutočnosťami opísanými v listine o vydedení.
To znamená, že nestačí ak poručiteľ
v rámci listiny o vydedení uvedie jeden či viacero dôvodov uvedených
v zákone a tieto bližšie nevysvetlí,
resp. neopíše. Takáto listina by v prípadnom súdnom spore neobstála, keďže nespĺňa zákonné náležitosti.

63-0060

13 RÔZNE / predaj
R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám invalidný skúter a
bicykel skladačka-hliníková,
cena dohodou. Informácie na.
Tel. 0905759457
» Predám zánovný benzínový motor 7HP, cena 105€.Tel.
0944295367

V medziľudských vzťahoch, v rodinných vzťahoch nevynímajúc,
dochádza nezriedka k hádkam,
ktoré môžu mať za následok ich
rozvrat. V krajnom prípade môže
na základe takýchto nezhôd v rodinných vzťahoch dôjsť až k vydedeniu.

41-0015

12 DEŤOM
R12_DETOM
» Kto daruje rodine v ťažkej
finančnej situácii oblečenie,
obuv, školské pomôcky, hračky, drogériu, potraviny. ĎAKUJEM.Tel. 0948710036

Frézovanie

Vydedenie

16-0001

Občianska
riadková
inzercia

7
SLUŽBY

ŤAŽNÉ

Môžete si vybrať
asi zo 100 druhov
pomníkov

ZARIADENIA

Skalica, ul. Horská

0902 624 774 • 034/664 87 86

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

0904 832 593

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR

16-0190

NAJLACNEJŠIA

Príďte sa presvedčiť

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

59-0161

AZBESTOVÝCH STRIECH
0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

NAŠA FIRMA MÁ 28 ROKOV

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

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

41-0039

Montáž aj u zákazníka

Pozrite na facebook: KAMENÁRSTVO KAMAX PILÁT

50% ZĽAVY

AKCIA: ŠPECIÁLNE ZĽAVYY
NA EXKLUZÍVNE MATERIÁLY
Á

PRONÁJEM ZAŘÍZENÉ NOVÉ
KAVÁRNY!!

Vnorovy u Strážnice

+420 722 638 606

• výber z 300 nápisných tabúl • 5-ročná záruka

KAMAX PILÁT

0908 742 287

41-0078

63-0017

ZAVOLAJTE NÁM, UROBÍME VÁM NAJLEPŠIU CENU

41-0044

1-HROB 500 € | 2-HROB 700 €

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

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk
NOVINKA
UVÁDZACIA
CENA

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

41-0007

0903 526 876 | 0910 114 407

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

ÚČTOVNÍCTVO
• JEDNODUCHÉ
• PODVOJNÉ
• DPH, MZDY
• DAŇOVÉ PRIZNANIE
Čáry / 0908 43 55 81

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

SE19-21 strana -
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0910 902 635•0905 323 022

www.kamenarstvo-bocan.sk

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

63-0011

» Pedagogický zbor
zo senickej ,,obchodky“

ZAMERANIE · MONTÁŽ
· OPRAVY

68-06

Stojíme pred tabuľou. Je čistá, nepopísaná. Lavice sú nezvyčajne pekne zoradené, stoličky obrátené
hore nohami. Trieda je úhľadná.
Vnímame tento poriadok ako niečo pozitívne a
hovoríme si, konečne je tu poriadok. Pocit je ale len
krátky.
Prázdna nástenka, okná bez kvetináčov, lavice
bez zabudnutých kníh a zošitov, chýbajúca triedna
kniha na katedre a k tomu nezvyčajné ticho. To nás
presviedča o tom, že deň odchodu je tu.
Nechali nám iba krásne kvety. Pokiaľ budú živé,
živé budú aj spomienky. Potom si ale uvedomíme,
že sú nenávratne preč. Vykročili do sveta veľkých...
,,Vykroč pravou nohou, tú bude sprevádzať rozum. Ale potrebuješ aj ľavú nohu, aby si pokročil.
A tú nech sprevádza tvoje srdce. Ak si to uvedomíš,
pôjdeš priamym krokom a budeš v rovnováhe. Je
veľmi dôležitá pre náš život.“ To boli naše posledné
úprimné slová.
Milí absolventi, želáme vám veľa zdravia, trpezlivosti a spokojnosti!

63-0047

Vykročili do sveta...

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

41-0074

8
SLUŽBY
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41-0074
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zdravie / SLUŽBY
ZDRAVIE

Ako pomôcť liečbe zlomeniny stravou
Kosť je najtvrdší biologický materiál.
Zlomeniny sú zranenia, ktoré nás
obvykle prekvapia. Náhle vzniknutá Ak by opora tela nebola z kostí, ale ocebolesť a imobilizácia sú ich násled- le, by pre rovnakého človeka vážila aj
kom.
päťnásobne viac. Na rozdiel od kovu ale

Zdroj internet

ilustračné foto

AKCIA

1600

-61%

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

900

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

INZERCIA

Inzerát, ktorý predáva

0908 979 377

SE19-21 strana -
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0905 915 033, 0908 979 377

16-0002

vonku, lebo slnečné lúče sú veľmi dôležité

O kosti sa treba starať ale už od útleho
detstva, dostatok vápnika a vitamínu D je
nevyhnutný celý život. Vekom sa objavujú osteoporotické zlomeniny, ktoré hrozia
vážnymi komplikáciami a pritom je ich
možné ovplyvniť správnou stravou. Ženy
sú k zlomeninám náchylnejšie. Ak strava
nedokáže pokryť potreby, je možné siahnuť po výživových doplnkoch.
» MUDr. Adriana Ilavská, PhD, MBA, MPH
Diabetologická a metabolická ambulancia
Bratislava

2400

Náš tip
Záhradníčenie je považované za najlepšiu aktivitu, ako svoje kosti udržať
zdravé.

pre tvorbu vitamínu D.

1600

vorodenec má vyše 300, počas vývoja sa
niektoré spájajú a v dospelosti je ich okolo
206, nie každý musí mať rovnaký počet.
Kosti predstavujú 15-20 percent hmotnosti
tela.
Ak je to možné, treba zaradiť aj pobyt

1600

je kosť schopná rastu, obnovy a opravy.
Kosť má dobrú regeneračnú schopnosť. Najpevnejšou kosťou je najdlhšia kosť
Na hojení sa najviac podieľa okostica periost a bunky, tvoriace novú kosť – osteoblasty. Vytvorí sa kalus, ktorý neskôr
Čo zaradiť do jedálnička:
spevnie, osifikuje, až stopa po zlomenine
1. Ryby – sardinky, losos, tuniak. Obväčšinou úplne zmizne. Podľa lokality sa
sahujú dostatok vitamínu D, preto
zlomenina lieči 3-8 týždňov znehybneby mali byť v strave štandardne 2-3x
ním postihnutej oblasti.
do týždňa, pri zlomeninách častejšie.
Okrem vitamínu D sú zdrojom vápnika, prospešných omega-3-mastných
kyselín a bielkovín.
Strava po zlomenine musí obsaho2. Mliečne výrobky – jogurt, tvaroh,
vať:
tvrdé syry, mlieko. Sú dôležitým zdro1. Vápnik (kalcium) – odporučenú
jom vápnika a bielkovín.
dennú dávku 800 mg treba zvýšiť na
3. Mak je najbohatší zdroj vápnika,
1200-1500 mg, aby mali kosti materiál
obsahuje ho až 1200 mg v 100g
na obnovu po úraze
4. Zelenina a ovocie. Zelené šaláty,
2. Horčík (magnézium) – pri metašpenát, brokolica, citrusové plody. Sú
bolizme vápnika je nevyhnutný horčík
zdrojom vitamínu K a C.
a preto sa odporúča v pomere 2:1
5. Strukoviny – sú zdrojom vápni3. Vitamín D - Odporúčaná dávka je
ka, horčíka a bielkovín.
400 IU (medzinárodných jednotiek)
denne, vo vyššom veku 800 IU.
4. Vitamín C – o jeho potrebe sved- stehenná kosť. Je silnejšia ako betón a
čí aj ľudový názov skorbutu, choroby
pri tom je dutá. Kubický centimeter kosti
prejavujúcej sa aj zlomeninami kostí
dokáže zniesť tlak až 500 kilogramov. Hoci
- kostižer. Odporúčaná dávka je 100sú pevné, celý život v nich prebieha látko130 mg, počas liečby zlomeniny možvá výmena.
no zvýšiť na 250 mg/deň
5. Bielkoviny – zvýšiť príjem o 10-20g
Počet kostí v tele sa mení vekom, no-
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EURÓPSKE VOĽBY

Vyberáme si našich zástupcov
v Európskom parlamente
Aj tieto voľby majú pre náš každodenný život mimoriadny význam

Demokratické priame voľby poslancov Európskeho parlamentu sa uskutočňujú v členských
krajinách EÚ od roku 1979, vždy po piatich rokoch systémom pomerného zastúpenia.

?

Europarlament
po Brexite

Prečo ísť voliť
v európskych voľbách

My Európania čelíme mnohým výzvam, od migrácie po zmenu
klímy, od nezamestnanosti mladých ľudí po ochranu osobných údajov. Žijeme v stále globalizovanejšom, konkurenčnom svete. Referendum o brexite zároveň ukázalo, že EÚ nie je nespochybniteľný projekt. A hoci väčšina z nás považuje demokraciu za samozrejmosť, zdá
sa, že je stále viac ohrozená, a to vo svojom myšlienkovom základe,
ako aj v praxi. EÚ sa angažuje vo všetkých týchto a mnohých ďalších
otázkach – od oživenia obchodu po ochranu spotrebiteľov a podporovanie výskumu.

Pre prípad odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ schválili poslanci Európskeho parlamentuzmenu počtu mandátov jednotlivých
členských krajín. Veľká Británia má 73 poslaneckých kresiel a po jej
odchode by mal počet poslancov EP klesnúť zo 751 na 705. Rozdiel,
ktorý tvorí 46 kresiel sa zmrazí pre prípadné budúce rozširovanie EÚ
a zvyšných 27 kresiel sa prerozdelí medzi medzi 14 členských štátov, ktoré sú na základe súčasného rozdelenia mandátov v EP mierne
znevýhodnené. Slovensko by tak získalo jeden mandát naviac.

Ako voliť ?
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného
na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková
volebná komisia hlasovanie neumožní.

Spôsob hlasovania

tentorazidemvolit.eu

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží
volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo
na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného
hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov.
Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej
schránky.

25. MÁJ 2019
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ŠKOLA / SLUŽBY, ZAMESTNANIE
Sú tu európske voľby a pred nimi sa
stupňovali rôzne snahy o to, aby sa
ich zúčastnilo čo najviac Slovákov.
Nejako vážne berieme rôzne rebríčky a štatistiky. Keď sa v nich umiestnime nízko, spustia sa procesy
nápravy, ktoré nie vždy adekvátne
riešia nízky výsledok.
V ostatných voľbách do európskeho
parlamentu sme mali najnižšiu volebnú účasť v Európskej únii (EÚ). Aj preto nás doslova zahltili výzvy, reklamy,
premyslené marketingy. Aby sa zvýšila
volebná účasť. Pomerne originálny a
účinný počin bol, keď politická strana
pokryla starý kostolík veľkou európskou zástavou. Určite to bol vynikajúci marketingový ťah, ktorý pritiahol
pozornosť mnohých voličov aj za cenu
kontroverzií. Bežne sa v školách hovorí
o rôznych spôsoboch prezentácie, ktorej účinnosť je v dnešnej dobe priam
nevyhnutná. Akoby sa pretekalo, kto
spraví väčší „úlet“. A ten často dosiahne svoj zámer.
Bolo sympatické, že strana zvolila
propagáciu EÚ namiesto toho, aby využila svoje insígnie. Pritiahnuť pozornosť
k európskym voľbám je záslužný počin.
Ozvali sa však hlasy, že prikrytie kostola zástavou znehodnotilo túto stavbu,
zohyzdilo ju či narušilo vieru. Ak si
pomyslím, čo sa na Slovenskú robí (či
nerobí) s rôznymi významnými pamiatkami... Čítal som aj názor, že politika

08-0 TT18

Kostol v modrom hábite
takto, symbolicky, vstúpila do cirkvi,
kresťanstva. Hm, a nie sme svedkami,
že cirkev priamo, nie symbolicky, vstupuje do politiky? Aj európska politika je
politikou. No pritiahnuť pozornosť k záujmu o ňu takýmto gestom je adekvátne, moderné a nemyslím si, že by došlo
k zneucteniu sakrálnej stavby.
Viera sa zneucťuje skôr pokryteckými postojmi niektorých veriacich,
ktorí sa správajú inak v kostole a inak
mimo neho. Možno chcel tvorca nápadu naznačiť aj to, že niektoré európske
témy sú legitímne a pri ich riešení by
sa malo zľaviť z rigidného postoja časti
kléru, veriacich a ultrakonzervatívnych
postojov.
Isté však je, že upozorňovať na význam EÚ by sa malo nie iba symbolicky a
nie iba v čase predvolebnom. Je faktom,
že z členstva v tomto spoločenstve má
Slovensko veľmi veľa výhod a finančných prostriedkov na pretváranie krajiny. Avšak európska politika v zmysle
pôsobenia poslancov je voličom vzdialená. Buď z dôvodu ich nedostatočnej
prezentácie, alebo z dôvodu, že pár poslancov za Slovensko nemá príliš veľkú
silu meniť ozaj zložitý, byrokratický a
ťažkopádny aparát európskych mechanizmov. To spôsobuje, že sa do popredia
dostávajú najmä problematické aspekty fungovania EÚ. A tie nezakryjeme
ani modrou zástavou s hviezdičkami.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

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

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

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

63-0078

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

INZERCIA

0905 915 033

Inzerát, ktorý predáva

0905 915 033, 0908 979 377

INZERCIA

0908 979 377
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ZAMESTNANIE

INTERIÉRY ÁUT Z PRÍRODNEJ A SYNTETICKEJ KOŽE

Aktuálne otvorené pracovné pozície

OPERÁTOR VÝROBY, ŠIČKY
• Stabilné zamestnanie (nie cez agentúru)
• Nástupná brutto mzda 700 € +
dochádzkový bonus 50 €
• Mesačné prémie (produktivita 40 €,
kvalita 75 €)
• Nárast mzdy po zapracovaní sa vo funkcii
• Odmena za odporučenie nového kolegu
500 €
• Vernostné finančné odmeny
• Príspevok 1% na doplnkové dôchodkové
sporenie
• Stravovanie - 0,31€/ jedlo

Práca v kancelárii

po zapracovaní

975 €

• Príplatky nad rámec Zákonníka
práce (poobedná zmena 0,17 €/hod.)
• Možnosť pracovných ciest do
zahraničia
• Prehodnotenie miezd každý rok
• Možnosť kariérneho rastu
• Lístky na kultúrne podujatia
• Odmeny za zlepšovateľstvo
• Letný a zimný peňažný bonus

MANAŽÉR VÝROBY

od 2000 €

MAJSTER VÝROBY

od 1100 €

AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP A PO

od 1500 €

Eissmann Automotive Slovensko s.r.o. | Lesná 880/1 | 908 51 Holíč |
Kontaktná osoba: Ing. Eva Beneková
Telefón +421 907 962 902, praca@eissmann.com alebo Profesia.sk

SE19-21 strana -

13

63-0034

mzda závisí od skúseností kandidáta

14
RADÍME / ZAMESTNANIE

Prvá pomoc po nehode
GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica
prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozície:

• obsluha polygrafického stroja
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

personalne@grafobal.sk

034 6967330, 0914 222 739
Přijmeme do pracovného
poměru i na ŽL pro
lakovnu ve Strážnici

Spoločnosť ORNOX Invest s.r.o. hľadá nových
kolegov pre pracovné zaradenie/pozíciu

STROJNÍK, OBSLUHA
KOLESOVÉHO NAKLADAČA

Lakýrníka – natěrače
– přípravkáře

do prevádzky kameňolomu
v Podbranči (okres SE).

Praxe není podmínkou,
zaučíme. Výhodné
platové podmínky.

Požiadavky: VP skupiny C a strojnícky preukaz
výhodou. Nástup ihneď, pozícia vhodná aj pre
občanov iných členských štátov EÚ.

Kontakt: ornoxinvest@ornoxinvest.sk
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41-0014

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

+420 602 562 434
kubica@tiscali.cz

41-0078

ho do hĺbky 5-6 cm.
Dýchame za zraneného
Po 30 stlačeniach hrudníka zakloníme hlavu postihnutého a vytiahneme
mu bradu. Aplikujeme dva záchranné
vdychy. Stlačíme mu nos ukazovákom
a palcom ruky položenej na čele, čím
Len žiadnu paniku
Je mimoriadne dôležité zareagovať. zabránime úniku vzduchu. NadýchnePamätajme si, ako hovorí MUDr. Viliam me sa a pevne obopneme našimi ústami
Dobiáš, že aj „nesprávna prvá pomoc je ústa zraneného. Vdychujeme vzduch do
lepšia než žiadna“. Pacienti nezomierajú postihnutého približne sekundu a slepri nehodách preto, že sanitka prišla ne- dujeme, či sa mu zdvíha hrudník.
skoro, ale preto že im nikto nepomohol. Pamätajme si
Pomer 30 : 2 – teda 30 stlačení hrudníZásada 5T
Najskôr na zraneného zvoláme čo ka a dva záchranné vdychy. Opakujeme
najhlasnejšie – „Počujete ma?“ Ak je pri do príchodu záchranky alebo kým nevedomí, zisťujeme, či nám odpovedá na začne zranený sám dýchať a preberať sa.
naše otázky, či ho niečo bolí a kontrolu- ABC záchrany života
A – airway – spriechodnenie dýjeme prípadné poranenia – krvácanie,
popáleniny, zlomeniny a pod. Riadime chacích ciest – opatrným otočením
sa známou skratkou 5T – ticho, teplo, postihnutého na chrbát, zaklonením
tíšenie bolesti, transport, tekutiny.
hlavy a nadvihnutím brady. Položte
Privolať pomoc
ruku na jeho čelo a jemne zakloňte hlaAk je účastných viac svedkov neho- vu dozadu. S prstami pod špičkou brady
dy, poveríme inú osobu vytočením čísla nadvihnite bradu, aby ste spriechodnili
155/112. Ak sme pri ňom sami, nastaví- dýchacie cesty.
B – breathing – sledujeme dýchame si na mobile odposluch a vytáčame
155/112. Riadime sa pokynmi dispečera. cie pohyby – či sa zranenému zdvíha
Ak pacient nedýcha a nezistíme mu hrudník, počúvame uchom pri jeho
nahmataním na predlaktí alebo krku ústach, ak sa nám dýchanie akokoľvek
tep, začíname s oživovaním. Kľakne- nezdá, uskutočníme oživovanie.
C – circulation – zisťujeme krvný
me si vedľa postihnutého, zomkneme
si dlane medzi prstami a naše zápästia obeh – na krku, na zápästí alebo priaumiestnime na dolnú časť hrudníka zra- mo v oblasti srdca pod hrudnou kosťou a
neného. Lakte musíme mať vystreté. Na- kontrolujeme prítomnosť tepu.
» Miško Scheibenreif
kloníme sa kolmo na hrudník a stláčame

41-0075

Na cesty vyšli milovníci cyklistiky
a motoriek. Ak sa niekedy stanete
svedkom ich nehody, je treba aj ako
laik okamžite zranenému pomôcť.
Ide totiž o čas!
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ZAMESTNANIE
ČAŠNÍKA/ČAŠNÍČKU s praxou

prijme

Ponúkame: trvalý pracovný pomer • mzda 3,20 € – 5 € / h
• pracovný čas 8.00 - 14.30 /pondelok - piatok/ + každý
druhý týždeň piatok do 22.00, sobota 11.00 – 22.00,
nedeľa príležitostne

ČLENOV STRÁŽNEJ
SLUŽBY

V prípade záujmu kontaktujte nás na 0915 713 685
alebo priamo vo Vinárni Pri hájku, Teheľňa 39

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

na objekty v Skalici

63-0097

63-0099

Hľadáme
nových kolegov

0903 435 184
0903 918 949

NOBA - MERK FOOD, Staničná 1522/20, Holíč
prijme na trvalý pracovný pomer

volať po - pia: od 8 - 14 hod.

Požiadavky: vodičský preukaz "C". Nástupný plat
1100 EUR brutto.
Info: 0905 219 869

Ako nám pomáha

“Sme šťastní, že sme boli úspešní pri získavaní finančných prostriedkov z programu Erasmus+ . Okolo 50 učiteľov a ostatných zamestnancov školy bude
benefitovať z realizácie projektu a možností, ktoré im
poskytne skúsenosť nadobudnutá v zahraničí“
Viac informácií o možnostiach finančnej podpory
projektov nájdete na: www.erasmusplus.sk

» Mária Škrovánková“

75-06-3

Životopis zasielajte na: office@ttcontrols.sk, tel. kontakt: 034/778 20 90,
www.ttcontrols.sk alebo osobne Radlinského 23, Malacky 90101
po – pia 8:00-12:00 / 12:30 – 16:00

16-0192

Ponúkame: plat - operátor/ka: 800 € brutto/mesačne + prémie 0 – 140 € +
dochádzkový bonus, plat - vodič VZV: 780 € brutto/ mesačne + prémie 0 – 160 €
+ dochádzkový bonus, doprava zabezpečená, príspevok na ubytovanie, zálohy
a iné benefity. Miesto výkonu práce: Lozorno, Malacky

Vďaka získaným finančným prostriedkom sa dve
učiteľky z materskej školy zúčastnili odborného semináru pre pedagógov materských škôl v Olomouci
v Českej republike. Odborný seminár bol zameraný
na zvyšovanie profesijných kompetencií učiteľov
materských škôl. Trval päť dní. V každom dni sa pod
vedením odborníkov s mnohoročnou praxou uskutočňovali aktivity na rôzne témy, ktoré sú aktreditované MŠMT ČR. (Výtvarná dílna, Předškoláček,
Proč zase zlobíš aneb emoční a sociální rozvoj osobnosti, Jak vést obtížný rozhovor, Syndróm vyhoření).

Projekt získal financovanie v rámci Kľúčovej akcie
1 programu Erasmus+.
KA 1- Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
KA 101- Mobilita pracovníkov v oblasti školského
vzdelávania.

0908 979 377

• OPERÁTOR / OPERÁTORKA NA MONTÁŽNEJ LINKE
• VODIČ VZV

Základná Škola s materskou školou Gbely bola
úspešná pri získavaní financovania z programu Erasmus+.

Erasmus+ je programom Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport s rozpočtom 14,7 miliárd eur na obdobie rokov 2014 až 2020.
Na Slovensku je program administrovaný organizáciami SAAIC (v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy) a Iuventa (v oblasti mládeže a športu).

INZERCIA

Spoločnosť pôsobiaca v automobilovom a strojárenskom
priemysle prijme s nástupom ihneď:

Inšpiratívny projekt „ Učiteľka materskej školy v
dnešnej dynamickej spoločnosti“ sa môže realizovať
vďaka financovaniu z programu Erasmus+.

Výsledkom projektu bude, že všetky získané
informácie, skúsenosti a praktické zručnosti môžeme využívať v každodennej praxi v celej materskej
škole, nakoľko zúčastnené učiteľky postupne odovzdávajú získané kompetencie ostatným členom
pedagogického zboru v rámci spoločných zasadnutí
metodického združenia. Nadobudnuté informácie sú predávané formou prezentovania vlastných
vytvorených prezentácií, poskytnutím získaných
metodických materiálov zo seminárov a organizovaním tvorivých dielní.

41-0073

VODIČA

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

Istota práce s fixnou platovou
zložkou. 800 € + provízie.
Fixný pracovný čas od pon - pia.
Chceš vedieť viac? Pošli životopis.
zvonek@p-mc.sk, 0904 426 544

SBS PROFI V+K

Vináreň Pri hájku v Skalici hľadá do svojho kolektívu

63-0012

PRACOVNÁ PRÍLEŽITOSŤ
V SKALICI

16
EDITORIÁL / SLUŽBY

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

Dojel jsi ze zakázky
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Možnosť výhry 300 €

OBNOVA STRIECH
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www.konstrukter.sk

sk
info@konstrukter. - 0905 218 177

Tel.: 0908 914 180

Komunikatívna znalosť
Nemeckého jazyka
Platné povolenie
na prepravu zvierat

t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

85_0348

32-0063

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

Facebook: aiwsk

ponúkame celoročnú
prácu na turnusy
plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko
cesta a bývanie ZADARMO

Práca na živ
Práca
živnosť
živnos
nosťť (For
((Formulár
Formul
mulár
ár A1)
- ubytovanie zabezpečené
Požadujeme:
- zodpovednosť
- 2 až 4 členná partia
(jeden z partie musí ovládať AJ)
- vlastné auto
- prax a znalosť v odbore

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

T l 0915 850 620
Tel.:
Mail: infodanska@gmail.com
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t 20 ROČNÁ ZÁRUKA
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

Lešenári
a stavbári pozor!

A SADROKARTONISTO
SADROKARTONISTOV

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

www.aiw.sk

ka

0944 720 932

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

PRACUJTE
V DÁNSKU
PRIJMEME 0 EUR/hod.
2
TESÁROV

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

www.fuchs-fleisch.de
job@simon-fleisch.de

NON STOP lin

VYKONÁVAME OPRAVY:
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Nemecká pracovná zmluva
Vybavíme všetko potrebné
pre prácu
Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

+49/ 15145093826

BEZ DEMONTÁŽE !

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

+421 907 780 698
+421 948 672 122

www.facebook.com/alukogroup

94-0020

preprava hovädzieho
dobytka
3000 € - 3500 € brutto

Slovenská
firma

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

85-0005

VODIČ
KAMIÓNA

63-0096

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

www.balkona.eu
0948 787 777

85_0359

AKCIA ZĽAVA DO 30%
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4 00
00 €/rrok a víc
ce
na HPP 24
��������4
40 00
00 €/ro
ok a více
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Tak se ozvi naší Máji na
hum
men
nne
e@allma
ark.czz
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83 705
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85_0344

ZEDN
NÍK
KY, FAS
SÁDNÍK
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