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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 31 000 domácností 

SENICKO-SKALICKO
Č. 22 / 31. MÁJ 2019 / 23. ROČNÍK
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VÝROBA
A PREDAJ

0918 645 802
0907 784 324

PALIVOVÉHO
DREVA
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ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

ODŤAH ZDARMA
výkup oceľového šrotu a farebných kovov

zber elektroodpadu
VAMAMETAL s.r.o., Priemyselná 277, Senica

email: vamametal@gmail.com
0903 145 588, 0903 728 588

0908 979 377

INZERCIA
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Stredná odborná škola strojnícka Skalica
ponúka na prenájom

plochu na reklamnú tabuľu
na budove školy.

Bližšie informácie na internetovej stránke školy:
www.sosskalica.edupage.sk
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ŽALÚZIE
ROLETY
SIEŤKY

ZAMERANIE
A MONTÁŽ ZADARMO

MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY

OPRAVY

T. ČÁRSKY: 0903 463 904
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2HOLÍČ, KÁTOVSKÁ 1138 • www.prodomis.sk

0917 423 259 • holic@prodomis.sk

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

Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

Predajňa: Nádražná ul., Malacky
0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk
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REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY

InzercIa

 

SENICKO-SKALICKO

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 

Každý týždeň: v Senici, Skalici, 
Holíči, Jablonici, Radošovciach, 
Mokrom Háji, Vrádišti, Prietr-
žke, Trnovci, Kopčanoch, Pop. 
Močidlanoch, Dubovciach, Kuno-
ve, 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, Ryb-
ky, Koválovec, Smrdáky, Častkov, 
Hlboké, Cerová, Prievaly, Šajdíko-
ve Humence, Dojč, Rohov, Ková-
lov a Lieskové

skalicko@regionpress.sk

redakcia: Potočná 16 
SKaLIca

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

Holíè

Skalica

Senica

Borský Mikuláš

DIStrIbúcIa (31.000 domácností)

bV 57.000 bratislavsko Východ
bz 67.000 bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
Ga 30.000 Galantsko+Šaliansko
Hc 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
Ma 25.500 Malacko
nr 48.000 nitriansko
nz 35.000 novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
Pn 32.500 Piešťansko+NM+MY
Sc 25.000 Senecko
Se 31.000 Senicko+Skalicko
tO 38.000 topoľčiansko+PE+BN
tn 52.000 trenčiansko+DCA+IL
tt 45.500 trnavsko
zM 18.000 zlatomoravsko

bb 51.100 banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
Lc 30.000 Lučenecko+VK+PT
Mt 39.250 Martinsko+TR
Or 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
Pb 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
zV 36.500 zvolensko+DT+KA
zH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
za 52.000 Žilinsko+BY

bJ 29.000 bardejovsko+SK+SP
Ge 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
Ke 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
Sn 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

Vraj mesiac ruží

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Vstupujeme do posledného mesia-
ca prvého polroka. Privítame leto a 
dni sa začnú nebadane skracovať.

Podľa storočného Valašského ka-
lendára je jún mesiacom ruží. Vraj 
nádherne kvitnú a tešia nás. Dokážete 
sa ešte potešiť z kvitnúcich ruží? Z ich 
vône? Alebo už len z nákupu, zo suse-
dovej škody a neúspechu tých, ktorým 
často iba hlúpo závidíme? O vnútornú 
radosť sa treba starať. Práve tak, ako o 
tie ruže, ktoré bránime pred škodcami.

Istý africký kmeň má zvláštny 
zvyk. Keď niekto robí zlé veci, vezmú 
členovia kmeňa túto osobu do cen-
tra dediny a všetci sa postavia okolo 
nešťastníka. Niekoľko hodín mu roz-
právajú o všetkých dobrých veciach, 
ktoré kedy urobil. Tento kmeň totiž žije 
v presvedčení, že každý človek prichá-
dza na svet ako dobrá bytosť a tiež, že 
každý chce cítiť ochranu, lásku, mier 
a šťastie. Niekedy to však človek necíti 
dostatočne silne. A potom koná aj zlo. 
Spoločenstvo toho kmeňa všetky zlé 
skutky vidí ako nedostatok lásky, mie-
ru a ochrany. A tak robia všetko preto, 
aby ten, ktorý zablúdil, toto všetko 
opäť pocítil a aby pochopil, že on je 

dobrý človek. 

Sawabona je zas pozdrav používa-
ný v južnej Afrike a v preklade zname-
ná:  „Ja si ťa vážim, som tu pre teba. Si 
pre mňa dôležitý.“ Niet šťastia a radosti 
sociálne normálneho jednotlivca, keď 
niekto iný je nešťastný. Keď urobíme 
aj my denne radosť niekoľkým ľuďom, 
náš život sa bude napĺňať radosťou. 

Nenávisti je u nás už akosi priveľa. 
Spolu s ňou závisti. Pritom – recept je 
asi naozaj jednoduchý – nájsť si niečo, 
čo poteší. Hoci aj tie ruže.

V júni sa začína leto. Všimli ste 
si, že keď slnko príjemne hreje, ľudia 
sa viacej usmievajú? Je to spôsobené 
tým, že slnečné svetlo výrazne zvyšu-
je úroveň endorfínov a a produkcia vi-
tamínu D sa nám stará o ich 
dostatok. Výborným rie-
šením je fyzická aktivita 
na čerstvom vzduchu po-
čas slnečného dňa.

Užívajte si jún 
naplno, ako sa 
len dá!
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0904 549 546
www.tvaroznik.sk

6,-€
8,90 €

ZĽAVOVÝ POUKAZ
PLATNOSŤ DO

30.06.2019

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

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

41
-0

00
9

ABC OKNÁ Holíč  | Výroba plastových okien a dverí

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

tel.: 034/668 33 87 kl. 66, 0903 761 642
0948 344 401, 0911 761 642Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San) 

JARNÁ AKCIA
Najnižšie ceny na okná a dvere

Zľavy na novostavby

Garážové brány
Vonkajšie žalúzie
Rolety

Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
Markízy
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KOPČANSKÁ 1747/70, 908 51 Holíč

ČERPANIE BETÓNU
ZABEZPEČENIE BETÓNU

A DOVOZ BETÓNU
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Andrej Budovič - Servis

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

SERVIS ELEKTRICKÉHO
RUČNÉHO NÁRADIA
0902 112 185
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UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.
Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže
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Vaše objednávky prijímame na tel.:
034/659 2101, 0905 471 325

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

od 86 €/t
od 200 €/t
 od 160 €/t

HNEDÉ UHLIE
ČIERNE UHLIE

od 295 €/tKOKS
BRIKETY
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PRONÁJEM ZAŘÍZENÉ NOVÉ
KAVÁRNY!!

Vnorovy u Strážnice                                          +420 722 638 606
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Farby Laky PAINT
Holíč, Námestie Mieru 2

Dôležitá informácia pre vás je, že počas celého
dňa ZÍSKAVATE ZĽAVU 10% z celého nákupu.

Tešíme sa na Vás.

6.6.2019 od 9:00 hod.
vás pozývame na PREZENTAČNÝ DEŇ.

Odborne Vám poradia a výrobky
názorne predvedú vyškolení odborníci.
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PREDAJ STREŠNÝCH KRYTÍN

Borský Mikuláš, Na výhone 1654 (žel. stanica)

• ODKVAPOVÝ SYSTÉM
• STREŠNÉ OKNÁ
• OHÝBANIE PLECHOV
• STAVEBNÉ REZIVO
• REALIZÁCIE
• ŠTRKY, PIESKY

lanza@covering.sk  | 0944 992 822
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POLITICKÁ INZERCIA, BÝVANIE

R01_AUTO_PREDAJ

R02_AUTO_MOTO_INE
»  Kúpim starú  JAWU PERAK 
250, 350, ZETKU 125, 150, JAWA 
90, aj diely.Tel. 0949150398  
»  ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/ Diely-DOHODA ISTÁ .Tel. 
0908205521

R03_BYTY_PREDAJ
»  PREDÁM slnečný 3-izb byt 
77 m2 v centre mesta Ma-
lacky na Malom námestí, 
nepriechodné izby, špajza, 
6 m2 terasa smerovaná na 
juh, jedna izba podkrovná, 
na 3 nadzemnom poschodí, 
+ 3 m2 pivnica, cena 121.900 
€. Bližšie info.Tel. 0903158851

R04_BYTY_PRENAJOM
»  Prenajmem 1-izb.byt v 
Skalici, čiastočne zariadený, 
kompletná rekonštrukcia.Tel. 
0905568471  
»  Dám do nájmu izbu v ro-
dinnom dome v Skalici.Tel. 
0904449477

R05_DOMY_PREDAJ
»  Predám novostavbu sa-
mostatne stojaceho rodin-
ného domu na pozemku o 
výmere 584 m2. Je v Holíči v 
novovybudovanej lokalite A. 
Dubčeka. Dom je skolaudo-
vaný v roku 2014. Má rozlohu 
zastavanej plochy 194 m2 a 
143 m2 úžitkovej plochy. Dom 
je úplne dokončený ako z in-
teriéru, tak z exteriéru. Dom 
je možné si pozrieť aj na por-
tále nehnutelnosti.sk. Cena 
210.000 €.Tel. 0903342475 
»  Predám rodinný dom so 
zariadením 4+1 /140 m2/ na 
pozemku 204 m2 v Holíči.
cena: 125 000 Eur, RK NEVO-
LAŤ!.Tel. 0948080978

R06_POZEMKY_PREDAJ
»  Predám pozemok 900 m 2 
v obci Dubovce, cena doho-
dou.Tel. 0902495749

R07_REALITY_INE

R08_STAVBA
»  Predám sklolamináto-
vé žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vodo-
merné plastové šachty. Cena 
od 650 €. Doveziem, osadím, 
vykonám aj tlakovú skúšku.
Tel. 0905925991  
»  Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682  
»  Darujem kamene, betóno-
vé stĺpy do základov za od-
voz, Prietržka.Tel. 0917984126

R09_DOMACNOST
»  Predám digestor Mora 

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

Ďakujeme

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Dobrý úmysel 
sa podaril. Peter 
Pollák sa stal prvým 
rómskym europo-
slancom, a ja som 
patrične hrdý na na-
šich voličov. Chceli 

sme ukázať, že naši voliči sú iní, že sú nad 
vecou, a že dokážu do Európy za nás všet-
kých poslať signál, že nie sme rasistická ani 
fašistická krajina.

Peter Pollák vyrastal v osade. Veľakrát 
mu bolo dávané najavo, že je z menejcennej 
rasy. Peter sa tomuto osudu vzoprel, vyštu-
doval vysokú školu, má doktorát a dnes on 
sám učí na vysokej škole. Je to človek, na 
ktorého môže byť naša krajina právom hrdá.

Voľba Peťa je však zároveň aj voľba 
naslovovzatého odborníka, ktorý dokázal 
Európsku komisiu prehovoriť, aby nám po-
skytla 380 miliónov eur na riešenie rómske-
ho problému - t.j. aby sme nemuseli platiť nič 
z nášho štátneho rozpočtu.

Voľba Peťa Polláka je o odvahe posta-
viť sa čelom predsudkom. Je to najlepšia 
odpoveď slovenským náckom, ktorí opäť ho-
voria o menejcenných ľuďoch. Voľba Peťa je 
šancou vymazať hanbu z úspechu fašistov.

Zároveň platí, že promovať dobrého 
Róma na Slovensku body neprináša. Áno, 
boli ľudia, ktorí nás kvôli tomu nedokázali 

voliť. Nevadí. Jednoducho opäť sme sa roz-
hodli urobiť správnu vec, ľudia nás podržali 
a dokázali sme to. Môžeme byť na nás hrdí.

Politika nemôže byť len o populár-
nych riešeniach, krokoch a rozhodnu-
tiach. Politik musí byť schopný urobiť aj roz-
hodnutie, ktoré bude ťažké vysvetliť svojim 
voličom. My sme ho týmto krokom urobili. 
Napriek tomu, že nás mnohí odsúdili, že mi 
mnohí napísali nenávistné maily, som na 
nás všetkých úprimne hrdý.

Petra som spoznal na jednej debate 
na vysokej škole. Ani som na neho dob-
re nevidel, ale počul som z druhej strany 
auly človeka, ktorému veľmi veľmi záleží 
na tom, aby deti v osadách mali iný osud. 
Hovoril o tom, že ani jedno z nich nemôže 
za to, kde sa narodili. Hovoril o tom, že do-
stať tieto deti do škôlky 
je základ, lebo len 
tak sa z nich nesta-
nú ďalší poberatelia 
sociálnych dávok.  
Lebo len tak nebude-
me na nich doplácať, 
ale budú rovnako ako 
my ostatní do štátneho 
rozpočtu odvádzať 
dane a odvody.
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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš
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od
3,30 €/m2

ZRUBOVÝ PROFIL,
SAUNOVÝ PROFIL, PALUBOVKA,
DREVENÉ LIŠTY...

VÝPREDAJ
SKLADOVÝCH
ZÁSOB

OBKLADY
DLAŽBA od 3 €/m2

MIREX Holíč
0910 933 663, 034 668 3064

www.mirex.sk
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• JEDNODUCHÉ
• PODVOJNÉ 
• DPH, MZDY
• DAŇOVÉ PRIZNANIE

ÚČTOVNÍCTVO

Čáry / 0908 43 55 81
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KLIMATIZÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

0905 963 819

AKCIA
2,5 kw – cena 720 EUR s DPH
3,5 kw – cena 780 EUR s DPH vr
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0903 342 475
r�rade@r�rade.sk

MAĽOVANIE
NATIERANIE

STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY

SADROKARTÓNY

Pri predložení
konkurenčnej ponuky

vám spravíme
lepšiu cenu + 10%
vernostná zľava

M
NA

kkkkyyyyyy
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SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

§

€

MZDY, PERSONALISTIKA

VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

Sme plátci
DPH

FO �p A, B a právnických osôb

Senica | 0911 521 767
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VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

0944 716 337
work.byvanie@gmail.com

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie

fasády
murárske a obkladaèské práce

Work
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PRENÁJOM
VYSOKOZDVIŽNEJ
PLOŠINY
pracovná výška 17 m
bočný dosah 9 m

0905 106 735
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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• 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

Okná plné nápadov

CIA PLAST s.r.o. • 0910 168 661 • holic@incon.eu
K PARKETT, KÁTOVSKÁ 25, HOLÍČ
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

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

CELKOVÉ CENY

Pri výmene okien posky-
tujeme vymaľovanie

interiéru s 10% zľavou

320 € 370 €

480 €

Príklady montáže
okien:PLASTOVÉ OKNÁ

A ZIMNÉ ZÁHRADY
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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 ...

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:
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žalúzie · siete · rolety
· roletky · okná · dvere

· zasklenie balkónov
· zimné záhrady

ZAMERANIE · MONTÁŽ
· OPRAVY

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ
0903 526 876  |  0910 114 407

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk
POBOČKA  ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

NOVINKA
UVÁDZACIA

CENA

SIETE RESPILON AIR - RESPILON®

Spoľahlivo ochránia pred ochoreniami,
alergiami a znečištením - pre domov

bez smogu a alergií

0905 915 033

INZERCIA
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HYPOTÉKY × SPORENIE × INVESTÍCIE
ÚVERY × PÔŽIÈKY × STAVEBNÉ SPORENIE

PZP, HAVARIJNÉ × NEHNUTE¼NOSTI
ZODPOVEDNOSTI × ŽIVOTNÉ × NEŽIVOTNÉ

POISTENIE

ÚVERY

KÚPA × PREDAJ × PRENÁJOM
(MOŽNOSŤ INZERCIE ZDARMA)

REALITY

VŠETKO POD JEDNOU STRECHOU

SKALICA - SENICA - MALACKY - BRATISLAVA a okolie 
PÔSOBÍM V OBLASTI

FINANCIE × REALITY

firems@firems.sk
Miroslav Štvrtecký 0903 716 701

FiReMS
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BÝVANIE

chrome 3 - rýchlostný, málo 
používaný, cena 60 €.Tel. 
0903929397  
»  Predám sedaciu súpra-
vu vzorový plyš hnedý. Ako 
nová. Cena 350 € a pánsky bi-
cykel 120 €.Tel. 0902093622

R10_ZAHRADA A ZVERINEC
»  Predám cápka a kozič-
ku, odber koncom júna.Tel. 
0905442706  
»  Predám dve 8-týždňové 
kozliatka.Tel. 0907276042  
»  Darujem mačiatka.Tel. 
0903414309  
»  Kúpime psíka - šteňa 
jazvečíka dlhosrstého (ma-
hagón) bez PP, vek okolo 3 
mesiacov, ponuky na.Tel. 
0903843053  
»  Darujem mačiatka.Tel. 
0910580496  
»  Predám domáce vajcia v 
obci Prietržka, 10ks za 1,50€.
Tel. 0910299273  
»  Predám pávy.Tel. 
0949225092

R11_HOBBY A SPOTR
»  Kúpim rôzne starožitnosti 
pozostalosti aj  poškodené.
Tel. 0903753758

R12_DETOM

R13_ROZNE_PREDAJ
»  Predám invalidný skúter a 
bicykel skladačka-hliníková, 
cena dohodou. Informácie 
na.Tel. 0905759457 
»  Predám pánsky elek-
trický bicykel, cena doho-
dou - zdravotné dôvody.Tel. 
0915239029

R14_ROZNE_INE
»  Darujem drevený stojan na 
kryt na keyboard a 2 drevené 
dvojdielne poličky na stenu.
Tel. 0949429145

R15_HLADAM PRACU

R16_ZOZNAMKA
»  Muž 51r. bez záväzkov hľa-
dá kamarátku, čas viac, len 
zo Skalice.Tel. 0944096549  
»  Muž 52r. hľadá ženu na 
vážny vzťah, len zo Skalice.
Tel. 0907127508  
»  50/175/78 Nezadaný 
abstinent mladšieho vzhľa-
du hľadá priateľku do 50 
rokov.Foto na výmenu.Tel. 
0915341553  
»  Muž hľadá ženu na ob-
časné stretnutie, káva, 
pokec, Skalica a okolie.Tel. 
0910736222  
»  Hľadám ženu v zrelom 
veku zo Skalice na cyklo túry 
do prírody a nielen pre pote-
šenie! (deti neprekážajú) Len 
vážne! SMS.Tel. 0907192837

Občianska
riadková
inzercia

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

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Klúčnik, s.r.o.
Sasinkova 17,
908 51 Holíč
(smer Hodonín)

+421 918 536 949
infoklucnik.sk
CentrumDveríKlucnik

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

CENTRUM DVERÍ

DVERE

PODLAHY

INTERIÉROVÉ    EXTERIÉROVÉ

VCHODOVÉ    BEZPEČNOSTNÉ

PROTIPOŽIARNE

PLECHOVÉ POZINKOVANÉ

LAMINÁTOVÉ   PVC   KORKOVÉ

KOMPOMENTY

KAMENNÉ KOBERCE
TAPETY
KĽUČKY

www.klucnik.sk

AKCIOVÉ SETY UŽ OD 110 EURAKCIOVÉ SETY UŽ OD 110 EUR
DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA
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SobotišteLUX JR
NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

 tel. 0908 702 522

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

AKCIOVÉ CENY NA NOVOSTAVBY V HLINÍKOVOM
PROFILE ALUPROF + PLASTOVOM PROFILE

SALAMANDER BLUEVOLUTION - NERECYKLOVANÝ

RÁMOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

ŽALÚZIE VŠETKÝCH
DRUHOV

MARKÍZY A TEXTILNÉ
ROLETKY

ZA NAJNIŽŠIE CENY
V REGIÓNE

AKCIA:
TEPLÝ

MEDZISKLENNÝ
RÁMIK

ZDARMA

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF

Pri predložení konkurenčnej
ponuky Vám vypracujeme

nižšiu cenovú ponuku.

Sobotište 314, objekt reštaurácie MATULŮV DVŮR
sobotiste@lux-sobotiste.sk

...stačí 2x zazvoniť a my zavoláme, prídeme a urobíme bezplatnú ponuku...
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0903 570 321

SPRACOVANIE
PÚ, JÚ

A MZDOVEJ 
EVIDENCIE
PRE FIRMY AJ

ŽIVNOSTNÍKOV
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

0907 211 797

FIRMA KIPA ∙ SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, KOKS,
ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700
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∙ Rekonštrukcie
   bytov a RD
∙ Zatepľovanie RD
∙ Kúpeľne na kľúč
∙ Montáž
   sadrokartónu
∙ Požičovňa lešenia
∙ Maliarske práce
∙ Domy na kľúč
∙ Dovoz materiálu
www.krajcirteam.sk

igorkrajcir01@gmail.com
0908 420 353
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SmartShell Services |  support@smartshell.eu
0903 448 998  Živica, 0902 267 399 Adamík

NECHAJTE PROFESIONÁLOV PRACOVAŤ ZA VÁS

Elektroinštalácie bytov a RD
vrátane bleskozvodov

Montáže a zapojenia elektrospotrebičov
Rekonštrukcia elektrických rozvodov

Oprava a výmena elektroinštalácie
Servis a opravy

ELEKTROINŠTALAČNÉ
SLUŽBY

Elektroinštalácie bytov a RD
vrátane bleskozvodov

Montáže a zapojenia elektrospotrebičov
Rekonštrukcia elektrických rozvodov

Oprava a výmena elektroinštalácie
Servis a opravy

ELEKTROINŠTALAČNÉ
SLUŽBY
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0904 832 593

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA
Montáž aj u zákazníka
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ŠAŠTÍN - STRÁŽE
Prev.: Štúrova 958, Šaštín-Stráže, tel.: 0907 186 222

www.pohrebnasluzba-sastinstraze.sk

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

POHREBNÁ SLUŽBA

DOJČ
Prev.: è. 444, Dojè doèasne uzatvorená, objednávky
pohrebov, výkopových prác a i. vybavuje Ing. Hovan-
èíková, 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

PEKAR SRs s.r.o.
POHREBNÁ SLUŽBA

Komplexné pohrebné služby, maloobchod,
svieèky, kahance, vence, ikebany, vázy a i.

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:
0907 928 212, 0915 732 830
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PEKARr s.r.o., Skalica

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

Stála služba pri
prevoze zosnulých

tel.: 034 / 651 14 11

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

0907 928 212, 0915 732 830
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POHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:
0907 928 212, 0915 732 830
www.pohrebnictvo-holic.sk

prevádzka: BRATISLAVSKÁ 6, HOLÍČ, tel.: 0918 688 066
(v priestoroch tržnice)

Komplexné pohrebné - cintorínske služby
maloobchod - sviečky, kahance, kvety, urny...

medzinárodná preprava zosnulých
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Pozrite na facebook: KAMENÁRSTVO KAMAX PILÁT

AKCIA: ŠPECIÁLNE ZĽAVY
NA EXKLUZÍVNE MATERIÁLY

50% ZĽAVY

• výber z 300 nápisných tabúl • 5-ročná záruka

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

0908 742 287

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

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

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

Odťahová služba zadarmo
Poskytujeme doklad o likvidácii
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA NA ROK 2019

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

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

s podložkou 

1-hrob od 1140 € • 2-hrob od 1440 €

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

ZADARMO: w
w

w.
ka

m
en

ar
st

vo
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an
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k

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2300 € • 1-hr. 1700 € 63
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~ VÝSTAVBU NOVÝCH DOMOV
~ KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE DOMOV, BYTOV
~ KOMPLETNÉ BYTOVÉ JADRÁ
~ OBKLADY, DLAŽBY
~ OMIETKY, ZATEPLENIE, FASÁDY
~ ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE
~ VODOINŠTALÁČNÉ PRÁCE
~ SÁDROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE

Firma LEA INTERIÉR, s.r.o. ponúka:

tel.: 0903159 856 
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Stačí zavolať a my vás navštívime.

Skalica, ul. Horská
0902 624 774 • 034/664 87 86

www.kamenarstvostapav.sk

Môžete si vybrať
asi zo 100 druhov

pomníkov

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

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

NAŠA FIRMA MÁ 28 ROKOV

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR

Príďte sa presvedčiť
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MALIARSKE
A NATIERAČSKÉ

PRÁCE

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

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

Murárske práce
0904 259 971
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma

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

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ

0905 915 033

VIZITKY
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ACN, POZOR LIEK / SLUŽBY

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera SE medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, SE zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Evanjelizácia neznamená robiť 
členský nábor alebo reklamnú kam-
paň. A nie je to ani zákaznícky servis 
založený na premyslených plánoch. 
Jedinou jej podstatou je nasmerovať 
pohľad a srdce človeka na Ježiša, 
pretože len v ňom nám Boh definitívne 
zjavuje, kým skutočnosti je, že je lás-
ka. Spoznať ho znamená stať sa jeho 
učeníkom, ktorý mu dôveruje, kráča 
po jeho cestách a riadi sa jeho slovami 
ako svojím životným kompasom. „On 
vždy svojou novosťou dokáže obnoviť 
náš život a naše spoločenstvo, a aj keď 
sa ho dotkli temné obdobia a slabosti 
Cirkvi, kresťanské posolstvo nemôže 
nikdy zostarnúť. Ježiš Kristus dokáže 
tiež prelomiť nudné schémy, v ktorých 
sa ho niekedy pokúšame uväzniť, a 
vie nás prekvapiť svojou neustálou 
Božou tvorivosťou,“ píše pápež Fran-
tišek v Evangelii gaudium. 

Aj v krajinách s kresťanskou kultú-
rou sa neraz vytráca skutočné pozna-
nie, prečo a  v  koho vlastne veríme. 
Evanjelizácia je preto potrebná 
vždy a všade. Marcello Candia (1916 
–1983), bohatý taliansky podnika-
teľ, ktorý ako 50-ročný všetko pre-
dal a  odišiel do Brazílie ako laický 
misionár, rozpráva o  svojej misijnej 
skúsenosti s výstavbou nemocnice 
v amazonskom pralese: „Môj spôsob 
myslenia sa celkom zmenil. Ako pod-
nikateľ v priemysle som si vždy najprv 

robil prognózy, plány, projekty. Uva-
žoval som o peniazoch a  bankách, 
ako financovať moje podnikanie, 
všetko podľa presnej matematickej lo-
giky. Postupne som si ale začal uvedo-
movať: ak sa niekto vydá na cestu s 
Bohom, účty sa vyrovnávajú inak. 
V misijnej nemocnici si mohlo zaplatiť 
liečenie len 10 percent ľudí, 40 per-
cent bolo tých, ktorí mali zdravotné 
poistenie, a všetci ostatní nemohli dať 
za ošetrenie a liečbu nič iné ako seba 
samých. A tak som pochopil: ak má 
nemocnica pre chudobných fungovať 
dobre, musí byť stále v deficite.“

Túto skúsenosť má za svoje vyše 
70-ročné pôsobenie aj pápežská 
nadácia ACN – Pomoc trpiacej 
Cirkvi. Hoci pre svoje prísľuby pomo-
ci je stále „v deficite“, účty boli doteraz 
vždy vyrovnané. Vďaka tisícom dob-
rodincov, pre ktorých je evanjelium 
neustálym prameňom novosti a mla-
dosti.

Vo svete je najmä obrovský defi-
cit viery, nádeje a lásky. Boh ho chce 
pokryť naším misionárskym zápalom 
a vkladom. Naše šance a devízy nikdy 
neboli väčšie, ako sú teraz, len potre-
bujeme nabrať odvahu a v dôvere v Je-
žišovo slovo „vykročiť na vodu“. 

Deficit viery, nádeje a lásky

» www.acn-slovensko.sk
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A-izolacie    Striekaná izolácia pur penou

tel.: 0944 958 096           e-mail: aizolacie@gmail.com

AKCIA
-10%

• Izolácia bez tepelných mostov

• Súčiniteľ tepelnej vodivosti 
   λ 0,036

• S vysokým tepelným odporom
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Podľa údajov Národného centra 
zdravotníckych informácií sa v 
Slovenskej republike na lekársky 
predpis vlani vydalo takmer mi-
lión balení individuálne pripravo-
vaných liekov. 

V  poslednej dobe možno badať 
úspešné využitie individuálnej prí-
pravy niektorých liekov pri čoraz 
častejších výpadkoch ich hromadne 
vyrábaných verzií. Pri výpadku lokál-
nych liekových foriem (masti, krémy, 
gély, roztoky) je príprava pomerne 
rýchlo zvládnuteľná a všeobecne 
známa – a dermatológovia sú lekári, 
ktorí predpisujú individuálne pripra-
vované lieky asi najčastejšie. Avšak 
každá lekáreň zvládne aj náročnej-
šie formy ako sú prášky, kapsuly, či 
čapíky – dokonca viaceré nemocničné 
lekárne pripravujú aj náročné sterilné 
formy ako infúzie, či očné lieky. Práve 
nedostupnosť očných liekov jedného 
výrobcu v súčasnosti v jednotlivých 
regiónoch zachraňujú práve tieto le-
kárne.

Avšak individuálne pripravované 
lieky nepredstavujú zdroj neočaká-
vaného zbohatnutia, dokonca mož-
no konštatovať, že pri požiadavkách 
kladených na prevádzku laboratória 
v lekárni ide o stratovú činnosť, kto-
rej cena je prísne regulovaná ce-
novým predpisom ešte z roku 2007. 
„Vďaka“ už spomínaným výpadkom 

mnohých hromadne vyrábaných lie-
kov sa do lekárenských laboratórií 
výrazne vrátila príprava viacerých lie-
kových foriem. Napríklad dlhodobo 
nedostupné hromadne vyrábané ča-
píky s obsahom prednisonu, ktoré sa 
užívajú pri život ohrozujúcich stavoch 
(alergia, laryngitída) sú dnes výhrad-
ne pripravované v lekárňach, pričom 
ide o pomerne náročný druh liekovej 
formy s dôrazom na presné dávkova-
nie silne účinnej látky. Regulátor si 
túto prácu cení na 3,75 €. Príprava 200 
ml tzv. umelej žalúdočnej šťavy, ktorá 
pri dodržaní všetkých technologic-
kých postupov zaberie niekoľko ho-
dín práce je ocenená na 1,33 €. Masti, 
krémy, gély a podobné liekové formy, 
s  ktorými snáď prišiel do kontaktu 
každý, kto niekedy navštívil derma-
tológa majú pri dvestogramovom ba-
lení cenu práce 1,56 €. Tridsať kusov 
práškov pre novorodenca s vrodenou 
srdcovou vadou, pri ktorých banálny 
„omyl“ môže viesť k fatálnym násled-
kom, lekárnik pripravuje približne ho-
dinu za 3,68 €... Toto nie je sťažovanie 
sa – to je suchý popis reality.

Napriek všetkým trhovým zákoni-
tostiam však stále existuje dosť veľká 
skupina lekárnikov, ktorí vedia, že 
zmyslom ich existencie je pacient. 
Raz si to možno uvedomia aj tí, čo to-
muto zmyslu vymýšľajú (nezmyselné) 
ceny.

Príprava liekov v lekárni

» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0908 979 377

VIZITKY Vtipy 
týždňa

» Rozprávajú sa dvaja su-
sedia:
- Tak čo? Už viete kam idete 
na dovolenku?
- Áno. Ideme do San Juan.
- Ale to sa číta San Chuan 
lebo Španieli čítajú J ako 
Ch. A kedy teda idete?
- Ále, koncom chúna a za-
čiatkom chúla.

» Starší manželia išli na 
dovolenku. Prišli k moru, 
bol zrovna odliv. 
Manžel hovorí žene: 
- Celý život šetríme na do-
volenku a oni ho vypúš-
ťajú.

» - Keď mi dáš peniaze na 
dovolenku pri mori, budem 
myslieť len a len na teba! 
- Pozri sa, a nemohla by si 
myslieť len a len na more 
doma?

» Slovák ma len tri želania 
počas dovolenky: Jemný 
piesok, čistú voda... a aby 
sa miešačka nepokazila.

    » redakcia

0905 915 033

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

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ

CENY
V REGIÓNE

3x
BONUS

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

CENTRUM
DVERÍ

AKCIA

v = 2000 mm
š = 900 mm

a jednostranná
laminácia

439
EUR

515
EUR

...ked sú
dvere dverami 

´

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

za
najlepšie

ceny
v regióne

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

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

0918 500 492

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

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!

1500

16
00

900

24
00

16
00

2100

16
00

1200

AKCIA
300

EUR

OD

345
EUR

210
EUR

202
EUR

-61% OD OD

OD

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

POSLEDNÉ
2 TÝŽDNE

BEZKONKU-
RENÈNÝCH

CIEN
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KAMENÁRSTVO - POLÁK - SENICA

0903 792 674
www.kamex.sk

Hurbanova 2942, Senica

20 rokov na trhu!
NOVÉ TVARY
POMNÍKOV

2019
NAJVÄČŠÍ výber

vystavených pomníkov

ZĽAVY
PRE SENIOROV
Príďte sa presvedčiť!

ZADARMO:
doprava, montáž, zlatá váza
a svietnik, chodníky okolo

hrobu, záruka 36 mes.

OTV.: Pon - Pia: 09.00 - 16.00 h

Ak nemôžete prísť, radi Vás navštívime.

MÁJ – JÚN
ZĽAVY

AŽ DO -35%

Môj kamarát žije na dedine. Chcel 
opraviť maštale po skrachovanom 
družstve a presvedčiť ľudí v obci, aby 
si každá rodina kúpila jednu kravu. 
Kravy by spásali lúky, na družstve by 
sa robili syry, chovali prasatá a vyrá-
bali klobásy. Mal to premyslené, ale 
nevyšlo to. Ľudia sa báli, že by na tom 
zbohatol. V mnohých dedinách chátra 
obecný majetok z podobného dôvodu 
– niekto by na ňom mohol zbohatnúť. 
Sú ľudia a spoločenstvá, ktoré pohŕda-
jú peniazmi. A potom hľadajú sponzo-
rov, namiesto toho, aby premýšľali ako 
ich zarobiť s talentom, ktorý dostali. 

Skutočné bohatstvo sa neme-
ria peniazmi ani majetkom. Napriek 
tomu, sú peniaze potrebné. Keď začne 
mladý človek podnikať a povie si, že 
peniaze nie sú dôležité a nebude ich 
sledovať, tak môže skrachovať a ohro-
ziť svoju rodinu hneď na začiatku. 
Samozrejme, že záleží na tom, čomu 
dáme prioritu – zarábaniu peňazí ale-
bo rozvoju ľudí a ich potenciálu. Keď sa 
sústredíme len na výsledky, môže byť 
úspech krátkodobý. Sústredenie sa na 
ľudí prináša dlhodobé bohatstvo.

Vidím na Slovensku veľa ľudí, 
ktorí chcú niečo vlastniť. Ich myseľ 
ja nastavená na nedostatok, v ktorom 

kedysi žili ich starí rodičia. Aj naše 
ego nás niekedy vzďaluje od veľkého 
bohatstva. Myslíme si, že sme lepší 
ako tí druhí. Profesor chce svoju ka-
tedru, pracovník svoje oddelenie ale-
bo vlastnú firmu. Spomínam si, ako si 
za socializmu ľudia z podnikov nosili 
domov veci, ktoré im nepatrili a nieke-
dy ich ani nepotrebovali. Hovorilo sa, 
že čo je doma, to sa počíta. Som pre-
svedčený, že viac sa počíta to, čo sme 
nezištne dali, ako to, čo sme si sebec-
ky zobrali. Ľudia nie sú bohatí preto, 
že si zo sveta niečo privlastnili, ale 
preto, že ho niečim obohatili. V rodi-
ne sa tešíme s úspechov svojich detí. 
Dávame, delíme sa a nezávidime si. 
Neprajnosť a závisť sú biedou ducha. 
Podeľme sa s druhými ľuďmi s tým, 
čo sme dostali a dostaneme ešte viac. 
Tešme sa z úspechu 
druhých tak, ako sa 
tešíme z úspechov 
našich detí. Nauč-
me sa spájať naše 
prostriedky a talen-
ty, lebo skutočné 
bohatsvo je 
v dávaní.

Len aby sme nezbohatli

» Ján Košturiak

63
-0

05
4

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

ZĽAVY NA JÚN 35% Možnosť výhry 350 €

balkóny terasyzimné záhrady 

Jednota dôchodcov 
Slovenska v Kútoch 
oslávila deň matiek 
a otcov

Prišiel máj, ten najkrajší mesiac v roku, keď sa 
príroda oblieka do pestrofarebného rúcha kvetov, 
kvitnúcich stromov a aj tieto symboly života sú prí-
značným príspevkom k našej oslave.

Oslava dňa matiek a otcov sa konala dňa 
15.05.2019 v zaplnenom kultúrnom dome v Kútoch. 
Zahájenie a privítanie hostí, seniorov a seniorky 
uskutočnila predsedníčka JDS pani Anežka Vala-
chovičová. Pozvanie prijali predsedníčka OO JDS 
pani Mária Jamrišková s manželom a predseda 
JDS obce Čáry s manželkou. 

O kultúrny program sa postarali deti z EUŠ, 
členky JDS v Kútoch. Báseň ku dňu matiek pred-
niesla pani Mária Kozinová. 

Veď mama – štyri písmenká, ktoré skrývajú 
mnoho, najmä však nehu, krásu, radosť, šťastie, 
budúcnosť, teplo láskavého srdca a milého slova.

Mama – ktorá na vonok pôsobí krehko, bezbran-
ne, skrýva však v sebe energiu, obetavosť, lásku, 
dokáže odpúšťať a milovať.

Privítali sme medzi nami aj mužov – otcov na-
šich deti a aj im popriali, aby vnášali teplo do svo-
jich rodín, domov v zdraví, láske, milého slova a 
úsmevu.

Pri dobrom občerstvení, káve, zákusku, prebe-
raní tomboly, nám do tanca a na počúvanie vyhrá-
vala hudba pána Bolebrucha.

Seniori a seniorky s krásnymi zážitkami sa za-
bávali až do večerných hodín.

» Anna Macejková
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Obdarovanie je medzi ľuďmi bež-
né a  nikto sa zvyčajne nezamýšľa 
nad otázkou vrátenia daru, kým 
sú vzťahy medzi darcom a obdaro-
vaným korektné. Ak sa však tieto 
vzťahy zhoršia nie je v praxi vylúče-
ný prípad, že bude darca žiadať, aby 
obdarovaný prijatý dar vrátil. 

Dôvodom pre takéto konanie nemu-
sí byť výlučne zhoršenie vzájomného 
vzťahu medzi darcom a obdarovaným, 
ale môže to byť spôsobené aj zhorše-
nou finančnou situáciou darcu po da-
rovaní hodnotného daru. V  takomto 
prípade sa naskytujú dve možnosti. 
Jednou z nich je možnosť od darovacej 
zmluvy odstúpiť. Táto možnosť však 
nemusí byť dostupná, keďže v  zmys-
le Občianskeho zákonníka môže od 
zmluvy účastník odstúpiť, len ak to 
umožňuje zákon alebo samotná zmlu-
va. V prípade, že to darovacia zmluva 
neumožňuje možno za zákonom sta-
novených podmienok uplatniť  mož-
nosť darcu domáhať sa vrátenia 
daru alebo možnosť obdarovaného 
dar vrátiť. 

Podľa zákona sa darca môže domá-
hať vrátenia daru v prípade, že sa ob-
darovaný správa k nemu alebo členom 
jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje 
dobré mravy. V tejto súvislosti si je po-
trebné uvedomiť, že pod hrubým po-
rušením dobrých mravov nemožno ro-
zumieť akékoľvek neetické správanie, 

ktoré odporuje základným pravidlám 
slušného správania, ale toto konanie 
musí predstavovať porušenie dobrých 
mravov značnej intenzity alebo ich sú-
stavne porušovanie. Hrubým poruše-
ním teda môže byť napr. fyzické násilie 
obdarovaného voči darcovi, neposkyt-
nutie potrebnej pomoci, hrubé urážky 
na adresu darcu a pod. 

Naopak hrubým porušením dob-
rých mravov nie je, ak obdarovaný 
zabudne na darcove narodeniny, či 
darcu pri osobnom stretnutí nepo-
zdraví. Napriek uvedenému je potreb-
né každý prípad posudzovať osobitne, 
keďže pri hodnotení správania môže 
zavážiť aj dôvod, ktorý obdarované-
ho viedol k  takémuto správaniu. Ak 
by napr. darca vyprovokoval hádku 
s obdarovaným a tento by ho v rámci 
hádky urazil, nemožno bez ďalšieho 
povedať, či by takéto konanie obdaro-
vaného bolo kvalifikované ako hrubé 
porušenie dobrých mravov. Obdaro-
vaný má na druhej strane možnosť dar 
vrátiť, a to v prípade, že dar má vady, 
na ktoré darca obdarovaného neupo-
zornil.

Vrátenie daru

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Keď sme ozna-
movali koalíciu 
SPOLU a Progre-
sívne Slovensko do 
eurovolieb, trúfali 

sme si na dvojciferný výsledok. Pa-
mätám si, že aj z toho čísla sme boli 
poriadne nervózni. Že tieto voľby vy-
hráme a získame vyše 20% by som vo 
februári nikomu neuveril. O to silnej-
šia bola naša radosť, ale aj vďaka ľu-
ďom, ktorí nám dali dôveru. Výsledky 
volieb sú pre nás povzbudením, ale 
najmä záväzkom do ešte tvrdšej práce.

Sú to už štvrté voľby v poradí, v 
ktorých ľudia jasne ukázali, že chcú 
zmenu. A my počúvame. Za SPOLU 
budú Slovensko v europarlamente za-
stupovať Vlado Bilčík a Michal Wiezik. 
Dvaja ľudia, ktorí sa na túto prácu pri-
pravovali celý život.

Vlado sa Európskej únii venuje 
vyše dvadsať rokov. Napísal dokonca 
prvú učebnicu o EÚ, z ktorej sa učili 
slovenskí študenti. V Európe je doma 
a vie, ako využiť príležitosti, ktoré pre 
lepší život na Slovensku ponúka.

Michal Wiezik je ochranár telom 
aj dušou. Do europarlamentu ide, lebo 
rozumie, že príroda nepozná ľudské 
hranice a musíme ju chrániť spoločne. 
V dnešných dňoch úspešne bojuje za 
zastavenie nebezpečných leteckých 
postrekov lesov. Slovenskú vodu, 

vzduch a lesy bude chrániť aj z euro-
parlamentu.

V SPOLU veríme, že šťastie praje 
pripraveným. Preto sa poctivo pripra-
vujeme – ľuďmi, programom, aj tým, 
že hľadáme spojencov. Slovensko 
nemá čas na hádky a spory. Musíme 
opraviť nemocnice, zlepšiť školy, za-
bezpečiť skutočnú podporu pre rodi-
ny či umožniť ľuďom zarábať vyššie 
mzdy. Niektorí vravia, že sme príliš 
ambiciózni. Áno, sme. V tom, čo všet-
ko chceme zlepšiť. Veríme, že o tom 
má byť politika. Nie o výhovorkách, 
nie o kriku, nie o egách politikov. Má 
byť o hľadaní spôsobu, ako problémy 
ľudí vyriešiť.

Vieme, že to najťažšie nás ešte len 
čaká. Ak chceme zmeniť pomery na 
Slovensku, potrebujeme pripravených 
ľudí, kvalitný plán a pevné spojenec-
tvá. Preto pokračujeme v koalícii s 
Progresívnym Slovenskom do parla-
mentných volieb. A k rokovaciemu 
stolu opäť pozývame Andreja Kisku. 
Tí, ktorým záleží na Slovensku, musia 
držať spolu. Ako vidieť na výsledku 
eurovolieb, má to zmysel. 

Vyhrali sme! Čo ďalej?

» Miroslav Beblavý
predseda strany 
SPOLU - Občianska demokracia

eurovolieb, má to zmy

» Miroslav Bebl ý

ysel. ysel

Ministerka rozoslala otvorený list, 
aby pripomenula, že politická agi-
tácia nepatrí do škôl. Nezabudla 
pripomenúť to, že ak sa tak deje, ide 
o porušenie zákona, veď riaditelia 
majú podobných hrozieb málo. 

Zaujímavé, ako rýchlo konajú. Kiež 
by tak rýchlo postupovali v oveľa zá-
važnejších témach.

Isto, pustiť do školy politika, ktorý 
bude propagovať stranu, je problém. 
Ide o výnimky. Avšak čo s politikmi, 
ktorí navštevujú školy, otvárajú sa dis-
kusiám o problémoch v školstve alebo 
skrátka rečnia o rôznych témach, aktu-
álne o Európskej únii? A sú spätí s kon-
krétnou stranou? Máme aj medzi poli-
tikmi odborníkov, ktorí môžu dať veľa 
mladým  občanom. Aj expremiér rea-
lizoval diskusie na školských pôdach. 
Rovnako sa producírujú ministri škol-
stva. Na rozdiel od bežných politikov 
sú ich reči diplomatické a odkláňajú 
témy, ktoré súvisia s kritikou. 

Kolegovia uvádzali zážitky, ako ich 
poučovali pred návštevami vládnych 
politikov: čo sa patrí a čo nie. Takže sa 
diskusie selektovali a to je účelovejšie 
ako návšteva bežného politika, ktorý 
so žiakmi otvorene diskutuje bez toho, 
aby propagoval svoju stranu. Zneuží-
vateľov vstupu do školy je veľmi málo 
na to, aby sa súčasná ministerka takto 
aktivizovala.

Diskusie v zmysle tematizovania 

problémov štátu nemožno považovať 
za nežiaduce a postihovateľné. Takéto 
diskusie sú dôležité pre politickú gra-
motnosť, ktorej nízka úroveň vedie ku 
kontroverzným preferenciám. Neobá-
val by som sa ani kritiky, aj tá sa musí 
stať súčasťou vyučovania tak, ako sa 
kriticky nazerá na rôzne vlády a histo-
rické obdobia v histórii. Politika je exis-
tenčnou súčasťou našich životov. 

Nepriamej propagácii politickej 
strany sa nevyhneme a tej priamej by 
mal zabrániť riaditeľ či moderátor dis-
kusie. To si uvedomuje väčšina z nás 
a nie je potrebné, aby ministerka roz-
vírila v strachu o preferencie vládnej 
strany zástupnú tému. Skôr by som 
odporučil politikom zodpovedným za 
školstvo, aby začali viac navštevovať 
školy. Jednak aby zistili, o čom škola 
je, jednak aby čelili svojej nečinnosti a 
nekoncepčným zásahom v realite. Obá-
vam sa však, že to by si vyžiadalo priam 
návštevné turné, aby sa stihli vyhovo-
riť zo zlých rozhodnutí, proti ktorým sa 
periodicky zjavujú vlny odporu. Chcelo 
by to aj trošku odosobnenia, aby sa mi-
nisterka neurážala na stretnutiach, keď 
sa niekto prejaví kriticky. Na druhej 
strane sa takto nemusia namáhať, veď 
po tom všetkom, čo vyviedli, idú ďalej, 
odpor stíchne, všetci sú spokojní.

Nuž, nie vždy treba zájsť do školy, 
aby ste boli úspešnými politikmi.

Politici v školách

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava 
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KONTAKTUJ NÁS TELEFONICKY +421 901 902 313

• *
ZÁKLADNÁ MZDA

• *
ZÁKLADNÁ MZDA

PRACUJ S NAMI
DEVÍNSKA NOVÁ VES

nabor_wv_medzimestsky_A5_2019-01.indd   1 08/01/2019   09:11

Program kina Cinemax
Piatok 31.05.: Aladin 2D 15:20, Bleskový Manu 

15:40, Pokémon Detektív Pikachu 2D 15:50, Godzi-
la II: Kráľ monštier 3D 17:50, Šprtky to chcú tiež 
18:00, Wick 3: Parabellum 18:10, Godzila II: Kráľ 
monštier 2D 20:20, Rocketman 20:40, Mama 20:50 

Sobota 01.06.: DEŇ DETÍ – Lego príbeh 2 2D 
15:30, Aladin 2D 13:00, 15:20, Bleskový Manu 13:10, 
15:40, UglyDolls 13:20, Godzila II: Kráľ monštier 
3D 17:50, Šprtky to chcú tiež 18:00, Wick 3: Para-
bellum 18:10, Godzila II: Kráľ monštier 2D 20:20, 
Rocketman 20:40, Mama 20:50 

Nedeľa 02.06.: Aladin 2D 13:00, 15:20, UglyDo-
lls 13:00, Bleskový Manu 13:10, 15:40, Pokémon De-
tektív Pikachu 2D 15:30, Godzila II: Kráľ monštier 
3D 17:50, Šprtky to chcú tiež 18:00, Wick 3: Para-
bellum 18:10, Godzila II: Kráľ monštier 2D 20:20, 
Rocketman 20:40, Mama 20:50

Pondelok 03.06.: Aladin 2D 15:20, Bleskový 
Manu 15:40, Pokémon Detektív Pikachu 2D 15:50, 
Godzila II: Kráľ monštier 3D 17:50, Šprtky to chcú 
tiež 18:00, Wick 3: Parabellum 18:10, Godzila II: 
Kráľ monštier 2D 20:20, Rocketman 20:40, Mama 
20:50 

Utorok 04.06.: Aladin 2D 15:20, Bleskový Manu 
15:40, Pokémon Detektív Pikachu 2D 15:50, Godzi-
la II: Kráľ monštier 3D 17:50, Šprtky to chcú tiež 
18:00, Wick 3: Parabellum 18:10, Godzila II: Kráľ 
monštier 2D 20:20, Rocketman 20:40, Mama 20:50 

Streda 05.06.: PREDPREMIÉRA – X-MEN: 
Dark Phoenix 2D 20:20, Aladin 2D 15:20, Bleskový 
Manu 15:40, Pokémon Detektív Pikachu 2D 15:50, 
Godzila II: Kráľ monštier 3D 17:50, Šprtky to chcú 
tiež 18:00, Wick 3: Parabellum 18:10, Rocketman 
20:40, Mama 20:50 

» red

Fest Fiesta 2019
Príďte si s nami užiť komorný multikultúrny fes-

tival Fest Fiesta, ktorý sa aj tento rok predstaví na 
Kunovskej pôde, aby s vami túžobne privítal leto 
dobrou hudbou v príjemnom prostredí. 

Časy minulé aj časy prítomné nás 15. júna po-
myselne prenesú na ihrisko plné bezprostrednej 
radosti a nikdy sa nekončiacej letnej zábavy. 

Zahrať (sa) prídu kapely z lokálnej i širšej sloven-
skej hudobnej scény. Tešiť sa môžete tradične aj na 
osvieženie v podobe divadelného predstavenia, 
ping-pongový turnaj či spoločenské hry a skutoč-
né detské ihrisko ;)

Príďte sa aj vy spolu s nami zahrať na FEST FIES-
TA 2019. Spoločenský dom Kunov, Senica

FEST účinkujúci: NVMERI, STO MÚCH, NINA 
ROSA (SK/CZ), TUSTÉ BALETKY, PÁNKO, SKU-
BAN BAND, CRAGGY COLLYDE (SK/GB), FEST DJS

DIVADLO: DS DRIM A JEDNOSMERKA
Počet lístkov v predpredaji je limitovaný. Deti do 

12 rokov (vrátane) majú vstup zdarma. 
Festival sa uskutoční za podpory Mesta Senica, 

Trnavského samosprávneho kraja, Taste okná, GH 
Studio, Elmont J.M. a Zamestnaneckého grantové-
ho programu Nadácie Orange.

» red

„Zaspívajme kamarádzi“
Spevácky zbor Záhoráci - Smolinčané Vás sr-

dečne pozývajú na 2. ročník „Zaspívajme kama-
rádzi“, vystúpenie mužských speváckych skupín 
zo Záhoria a Moravy, 15.6.2019, v obci Smolinské 
od 16,00 hod. v prírodnom areáli pri Obecnom 

úrade. V programe sa predstavia mužské spevác-
ke súbory: Záhoráci - Smolinčané zo Smolinského, 
FSk Lanšper zo Závodu, Mužský zbor z Prušánek, 
Mužský zbor z Dolního Nemčí, Enem tak z Lozor-
na, Mužský zbor z Vacenovic,

Mužský zbor z Prietržky, Mužský zbor z Lanžho-
ta. Na záver spoločné spievanie všetkých súborov. 
O občerstvenie je postarané, vstupné dobrovoľné.

» red

Čabelkovci sa budú opäť 
vzdelávať v zahraničí

Stalo sa tradíciou, že naša škola sa pravidelne 
zúčastňuje projektu Erasmus+.  I tento rok bol pro-
jekt schválený. Schválená suma je 38 060€. Naši 

študenti si budú môcť v školskom roku 2019/2020 
zdokonaliť praktické zručnosti na stážach v Českej 
republike. Deväť študentov odboru logistika sa 
podrobne oboznámi so železničnou dopravou a 
jej stúpajúcim významom v oblasti logistiky. Vy-
skúšajú si spôsoby riadenia dopravy a podmienky 
prepravy jednotlivých komodít. Piati naši tlačiari  
sa stanú súčasťou kolektívu jednej z najmodernej-
ších tlačiarní v Európe. Osem študentiek  odboru  
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 
si, okrem iného, vyskúša edukačné činnosti v rám-
ci environmentálnej výchovy. Budú mať možnosť 
konfrontovať zručnosti získané v materských ško-
lách na Slovensku a v Českej  republike. 

Prajeme im veľa hodnotných, užitočných skúse-
ností a zážitkov!.

» red
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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.

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. 

  ZÁSTUPCA VEDÚCEHO PREDAJNE 
mzda 870 € brutto
(základná zložka 730 € brutto/mesiac + variabilná zložka 
do 140 € brutto/mesiac + príplatky za soboty a nedele)

  HLAVNÝ POKLADNÍK 
mzda 750 € brutto
(základná zložka 624 € brutto/mesiac + variabilná zložka 
do 126 € brutto/mesiac+ príplatky za soboty a nedele)

  POKLADNÍK/PREDAVAČ 
mzda od 650 € brutto
(základná zložka 624 € brutto/mesiac + variabilná zložka 
26 € brutto/mesiac + príplatky za soboty a nedele)

  SKLADNÍK 
mzda 700 € brutto
(základná zložka 624 € brutto/mesiac + variabilná zložka 
do 76 € brutto/mesiac + príplatky za soboty a nedele)

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

STROJNÍK,  OBSLUHA
KOLESOVÉHO NAKLADAČA 

do prevádzky kameňolomu
v Podbranči (okres SE). 

Požiadavky: VP skupiny C a strojnícky preukaz
výhodou. Nástup ihneď, pozícia vhodná aj pre

občanov iných členských štátov EÚ.

Kontakt: ornoxinvest@ornoxinvest.sk 
63
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PRACOVNÁ PRÍLEŽITOSŤ
V SKALICI

Hľadáme
nových kolegov

Istota práce s �xnou platovou
zložkou. 800 € + provízie.

Fixný pracovný čas od pon - pia.
Chceš vedieť viac? Pošli životopis.
zvonek@p-mc.sk, 0904 426 544
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0903 435 184
0903 918 949

SBS PROFI V+K

ČLENOV STRÁŽNEJ
SLUŽBY

prijme

volať po - pia: od 8 - 14 hod.

Preukaz odbornej spôsobilosti
Plat: 3 € - 4 € brutto + príplatky

na objekty v Skalici
(sklady, výrobný podnik)
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Prijmeme na zrekonštruovanú
čerpaciu stanicu na nepretržitú

prevádzku
diaľnica D2 pred Kútami:

0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

• KUCHÁR/KA
      Plat 900 € brutto. V prípade nutnosti
      dovoz zabezpečíme.

• OBSLUHA - POKLADNÍK
      Plat 900 € brutto. Možnosť aj na živnosť.
      Honorár dohodou.

• POMOCNÁ SILA
   DO KUCHYNE / BAGETÁRKA
      Plat 700 € brutto. V prípade nutnosti
      dovoz zabezpečíme.

• SKLADOVÉHO PRACOVNÍKA
      Plat 900 € brutto. Možnosť aj na živnosť.
      Honorár dohodou.
• VODIČ NA ROZVOZ
    PRACOVNÍKOV
      Plat 700 € brutto. Možnosť aj na živnosť.
      Honorár dohodou.
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 - MUŽOV AJ ŽENY - OPERÁTOROV VÝROBY -
(3,85€ /hod. + 150€ BONUSY + PRÍPLATKY)

- ÚDRŽBÁR -
(OD 1200€ /mes. + 150€ BONUSY + PRÍPLATKY)

- NÁSTROJÁR NA VSTREKOLISY -
(OD 1200€ /mes + 150€ BONUSY + PRÍPLATKY)

MIESTO PRÁCE: MYJAVA

- PRACOVNÍKOV/ČKY NA VÝROBU PUKOV -
(520€/mes. + PRÍPLATKY)

Miesto práce: DOLNÉ VESTENICE

UBYTOVANIE ZDARMA. KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk
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STAJAN SLOVAKIA PRIJME PRACOVNÍKOV NA HPP:

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
0905 915 033

INZERCIA

Vtipy 
týždňa

» - Na dovolenke ste dobre 
pribrali, máte také okrúhle 
líca, bola tam taká dobrá 
strava? 
- Ale čoby, každý deň som 
nafukoval matrace. 

» Po Tichom oceáne sa pla-
ví loď. 
Jeden z pasažierov uka-
zuje na otrhaného muža, 
ktorý poskakuje na neďa-
lekom ostrove a máva ru-
kami. Pýta sa kapitána: 
-Kto to je? 
-Netuším, ale kedykoľvek 
tadiaľ ideme, tak má ob-
rovskú radosť. 

    » redakcia
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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

 PrIdajte sa do tímu 
 ProtHerm ProductIoN
 s NástuPNou Hrubou 

 mesačNou  mzdou 780 € 
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GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica
prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozície:

• obsluha polygra�ckého 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       

GRAFOBAL, a.s., personálne oddelenie, Mazúrova 2, 909 01 Skalica
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Přijmeme do pracovného
poměru i na ŽL pro

lakovnu ve Strážnici

+420 602 562 434
kubica@tiscali.cz

Praxe není podmínkou, 
zaučíme. Výhodné
platové podmínky.

Lakýrníka – natěrače
– přípravkáře
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Voľné pracované pozície na hlavný pracovaný pomer:
   

 OPERÁTOR VÝROBY   
- priemerná mzda vo výrobe 780,- Eur/brutto/37,5 hod./týždeň
 UPRATOVAČKA  

- 550,- Eur brutto mzda /37,5 hod./týždeň
 
Pri hlavnom pracovanom pomere ponúkame:
 -  náborový príspevok vo výrobe v 3. výplate 300,- Eur
 - štandardný sociálny program
 - príspevok na DDS
 - dochádzkový bonus
 - výhodná zamestnanecká zľava na naše výroby
 
Taktiež  ponúkame prácu i na BRIGÁDU vo výrobe 3,70 Eur/ hod.                                                                                

Požadujeme: 
 - vek nad 18 rokov
 - zodpovedný prístup k práci

Práca je vhodná pre ženy aj mužov i absolventov.

Syráreň Havran, a.s., Priemyselná 1339, 905 27 Senica
personálne oddelenie: 034/698 71 63, svecovad@syrarenhavran.sk

HĽADÁME 

ZAMESTNANCOV
Máme pre Vás pracovné miesto na pozíciách:
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na nemeckú zmluvu.
Demontážne práce

v chemických závodoch.
Podmienky: VP sk. B,

nemecký jazyk.

PRÁCA V NEMECKU

0915 344 485
Plat 2100 € netto.
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Senici

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup od 17.06.2019.

0905 915 033

INZERCIA
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FRAMAC CNC kovovýroba
prevádzka Hlboké 6 prijme

Mzda od 700 €
ZVÁRAČA/ZÁMOČNÍKA

Tel.: 0905 353 834
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INTERIÉRY ÁUT Z PRÍRODNEJ A SYNTETICKEJ KOŽE

Aktuálne otvorené pracovné pozície

OPERÁTOR VÝROBY, ŠIČKY        po zapracovaní 975 €

MANAŽÉR VÝROBY

MAJSTER VÝROBY

AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP A PO

od 2000 €

od 1100 €

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

• 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                    mzda závisí od skúseností kandidáta

• 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
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754
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Lešenári
   a stavbári pozor!

+421 907 780 698
+421 948 672 122 

cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú
     prácu na turnusy

plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko

Vodič kamiónovej prepravy 
(JIT prepravy) 
- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

prijme do pracovného
pomeru:

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!
Miesto výkonu práce:

Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno 

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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HLEDÁŠ PRÁCI, VE KTERÉ 
�������������������
�������������������

PRÁCE NA HPP 
MÍSTO VÝKONU: ������������ 
MZDA����������������������������

�����������������������������������������������
Tak nám napiš na ������������������

nebo rovnou zavolej na �����������������

ÁÁ

Tak zvedni telefon, zavolej do HAPI 
a promluv si s naší Májou o tvé ideální práci. 

�������������� 
�������������������, 

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

Tel.: 0908 914 180 - 0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 

800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

�������������� 

11 EUR/hod.

����������������� 

(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto

����������������������
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