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JAHŇATÁ

NOSNICE3 €
1 kus

cena:

50 €
1 kus

cena:

Kŕmne zmesi

OBCHODNÉ CENTRUM
ochranných pracovných prostriedkov
Senica, Kolónia 1483/80
Tel.: 034/651 77 35, 0903 410 378

 
 

 

Otvorené: Po - Pia: 8.00 - 16.30, So: 9.00 - 12.00 
 

Pozrite si našu ponuku na  www.cammino.sk

• PRACOVNÉ I VOĽNOČASOVÉ ODEVY,
   OBUV, RUKAVICE
• OCHRANNÉ OKULIARE A PRILBY
• RESPIRÁTORY A CHRÁNIČE SLUCHU
• HYGIENA
• POTREBY PRE PRÁCU VO VÝŠKACH
• A VŠETOK OSTATNÝ TOVAR PRE OOPP

h prostriedkových
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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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www.bomont.sk

0905 478 303
Vally 9, Skalica

správny pomer kvality a ceny od roku 1998

Imitácie dreva v nástreku
 

GARÁŽOVÉ BRÁNY   A

- koniec zlúpaným fóliám
 

VJAZDOVÁ TECHNIKA
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PRONÁJEM ZAŘÍZENÉ NOVÉ
KAVÁRNY!!

Vnorovy u Strážnice                                          +420 722 638 606
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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

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

Pocta priateľstvu

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Taký zvláštny deň, s prazvláštnou 
príchuťou, s pribúdajúcim vekom 
skôr pachuťou. Deň najlepších 
priateľov. Vo svete sa, zrejme aj tak 
trošku pre častú falošnosť slova 
priateľstvo, potichu pripomína 8. 
júna.

Deň najlepších priateľov je dňom 
oslavy pravého priateľstva. Počiatkom 
bolo stretnutie asi štyridsiatich mla-
dých ľudí v Richmonde v roku 2001, 
ktorí oslavovali svoje priateľstvo. Od 
tohto dňa sa stretávajú ľudia každo-
ročne v rôznych mestách, aby strávili 
spolu spoločné chvíle a dôstojne si pri-
pomenuli svoj vzťah.

Mať skutočného priateľa je veľkým 
darom. Naozajstného priateľa, člove-
ka, ktorý nás sprevádza skoro celým  
životom. Takého, ktorý stojí pri nás v 
dobrom aj v zlom, povzbudí a nezá-
vidí, dopraje a veľa nežiada.  Filozof 
Aristoteles poukazuje na štyri znaky, 
respektíve charakteristiky dokonalé-
ho priateľstva. Pojmom priateľ možno 
podľa neho označiť toho, „kto chce a 
robí dobro, alebo to, čo sa dobrom zdá, 
kvôli priateľovej osobe, alebo ten, kto 
chce aby priateľ bol a žil kvôli priate-
ľovi…“ a ďalej toho, „kto zdieľa s nami 
život a rozhoduje sa pre tie isté veci ako 

my alebo toho, kto sa delí o bolesť a ra-
dosť s priateľom…“ 

Kto takého našiel, našiel poklad. 
Slovo priateľ sa však u nás veľmi zne-
hodnotilo. Za priateľa nás považujú, 
ak máme vplyv na niečo – postavenie 
či zisky, ak nás potrebujú, hoci len 
na krátenie svojho inak nudného dl-
hého času. Ak sa staneme dočasnou 
kratochvíľou na kohosi ceste k jeho 
šťastiu. To naše, či už v podobe pohody 
alebo aj nešťastia pre takýchto ľudí nie 
je vôbec zaujímavé. Vraví sa, že lepšie 
je mať čestných nepriateľov, od ktorých 
viete, čo môžete čakať, ako bezcharak-
terných „priateľov“, ktorí vás podrazia 
v momente, keď sa im to hodí. A vy už 
nie ste súčasťou ich plánov.

Nuž, ak máte čo osláviť, oslávte ra-
dostne. Ak nie, aspoň si pripomeňte, že 
nie každý so sladkými rečami a úsmev-
mi je váš priateľ. Povedzte si 
to skôr, ako zažijete boles-
tivé sklamanie. Osprave-
dlnené trápne a egoistic-
ky slovami toho, koho ste 
za priateľa považovali 
bez pochybovania 
-„veď mám právo“.
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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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KĽÚČOVÁ SLUŽBA
VLOŽKY, ZÁMKY

ZRKADLÁ NA MIERU
RÁMOVANIE OBRAZOV
SCHRÁNKY, TREZORY

Mazúrová 9, Skalica
(oproti Grafobalu)
Tel.: 0918 586 322
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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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Poskytujem výživové poradenstvo založené
na kvalitnom a skutočnom jedle - žiadne
krátkodobé diéty, hladovky, predpripravené
jedlá ani jedlá v prášku. Dlhodobo udržateľná
zmena životného štýlu je tá správna cesta k dobrej
postave a silnému zdraviu.

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

Aj malé zmeny môžu
priniesť veľké výsledky
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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš
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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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VÝROBA
A PREDAJ

0918 645 802
0907 784 324

PALIVOVÉHO
DREVA
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Obecný podnik Jablonica s.r.o.
ponúka na predaj betónové výrobky

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

• Studničné skruže priemer 100 a 80
• Kanalizačné rúry priemer 60, 40, 30, 20
• Poklopy
• Konusy, stĺpky
• Dlažby, kocky, záhon. obrubníky
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ŽALÚZIE
ROLETY
SIEŤKY

ZAMERANIE
A MONTÁŽ ZADARMO

MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY

OPRAVY

T. ČÁRSKY: 0903 463 904

0905 915 033

INZERCIA
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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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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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• 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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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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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
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Predajňa Farby Laky PAINT

PRESŤAHOVANÁ

Námestí mieru 2, Holíč (nad poštou)
Parkovanie pre zákazníkov vo dvore

Nájdete nás na
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

0907 211 797

63
-0

01
7

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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• JEDNODUCHÉ
• PODVOJNÉ 
• DPH, MZDY
• DAŇOVÉ PRIZNANIE

ÚČTOVNÍCTVO

Čáry / 0908 43 55 81
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POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

R01_AUTO_PREDAJ

R02_AUTO_MOTO_INE
» ČZ-JAWA odkúpim Moto-
cykel/Diely-DOHODA ISTÁ.
Tel. 0908205521 
» Kúpim havarované alebo 
motoricky poškodené auto, 
motocykel.Tel. 0905218938

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 poscho-
dí, + 3 m2 pivnica, cena 
121.900 €. Bližšie info.Tel. 
0903158851

R04_BYTY_PRENAJOM
» Prenajmem 1-izb. byt v 
centra mesta Skalica.Tel. 
0951170822 
» Prenajmem garzónku v 
centre mesta Skalica.Tel. 
0951170822 
» Dám do prenájmu izbu v 
rodinnom 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 sko-
laudovaný v roku 2014. Má 
rozlohu zastavanej plochy 
194 m2 a 143 m2 úžitkovej 
plochy. Dom je úplne do-
končený ako z interiéru, tak 
z exteriéru. Dom je možné si 
pozrieť aj na portále nehnu-
telnosti.sk. Cena 210.000 
€.Tel. 0903342475

R06_POZEMKY_PREDAJ

R07_REALITY_INE
» Kúpim rodinný dom, SP 
alebo byt 35 km od Bratisla-
vy.Tel. 0903765606

R08_STAVBA
» Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlakovú 
skúšku.Tel. 0905925991 
» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

R09_DOMACNOST
» Predám digestor Mora 
chrome 3 - rýchlostný, málo 
používaný, cena 60 €.Tel. 
0903929397 
» Predám sedaciu súpra-
vu vzorový plyš hnedý. 

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    

Niečo tu nesedí

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Slovensko plné 
kresťanov, ale kres-
ťanské strany volí 
len zanedbateľný 
zlomok ľudí. Evi-
dentne preto, lebo 
si kresťanské strany 

za 30 rokov vytvorili imidž, že by najradšej 
len zakazovali, prikazovali a cez kukátko 
do cudzej spálne nakúkali ... a tak zo 100 
kresťanov na Slovensku len 6 volí kresťan-
skú stranu, 53 volí hocičo iné a 41 radšej 
nevolí stranu žiadnu.

Tridsať rokov kresťanské strany ro-
bili politiku, ktorá bola úplne odtrhnutá 
od života obyčajných ľudí. Bohužiaľ. Za 
vrchol svojej akože kresťanskej politiky 
považovali predloženie zákona o zákaze 
interrupcii a raz aj s návrhom na väzenie 
pre ženy za ne ... ale ani len zmienka o po-
moci matkám, ktoré sa vyskytli v sociálnej 
núdzi a na potrat zvažovali ísť, lebo svoje 
dieťa, si uživiť netrúfli.

Rozhodli sme sa preto založiť „OD-
VÁŽNE - hnutie obyčajných kresťanov“, 
ktorého cieľom nie je brať voličov KDH a 
ani iných kresťanských strán. Práve nao-
pak - chcem vytvoriť priestor pre ľudí, kto-
rí tieto strany voliť nedokážu.

ODVÁŽNE - hnutie obyčajných kres-
ťanov, ktoré spojí odvážnych ľudí, ktorí sa 

cítia obyčajnými, či nedokonalými kresťan-
mi. Ktorí až tak nederú kostolné lavice, ani 
necítia potrebu rečniť o Bohu na uliciach. 
Ktorí netrpia pocitom vyvolenosti či nadra-
denosti. Ktorým záleží na tom, aby sme sa 
na Slovensku všetci cítili doma - bez ohľadu 
na to, ktorej národnosti sme. Ktorým rov-
nako záleží na katolíkovi, protestantovi či 
liberálovi. Ktorým záleží na chudobných, 
chorých a slabých, lebo bohatí, zdraví a sil-
ní sa zaobídu aj bez našej pomoci. Chcem 
spojiť kresťanov, pre ktorých nie je menej-
cennou rodinou slobodná či rozvedená 
matka s dieťaťom. Kresťanov, ktorí evanje-
lium hlásajú radi skutkami, a nie rečami.

Poďte do toho! Ukážte, že obyčajní 
kresťania môžu rozhodnúť voľby a pomô-
žu na Slovensku nastoliť toľko vytúženú 
zmenu. My robíme pre 
to gesto, aké nemá na 
Slovensku obdobu - 
dávame obyčajným 
kresťanom k dispo-
zícii polovičku miest 
na našej kandidátke 
a polovičku všetkých 
peňazí. Jednoducho 
ODVÁŽNE myslíme 
VÁŽNE.
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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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KOPČANSKÁ 1747/70, 908 51 Holíč

ČERPANIE BETÓNU
ZABEZPEČENIE BETÓNU

A DOVOZ BETÓNU
JA

RN
Á 

AK
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A!
35

€/
ho
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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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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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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

0908 979 377

INZERCIA
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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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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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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700

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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• 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
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Ako nová. Cena 350 € a 
pánsky bicykel 120 €.Tel. 
0902093622

R10_ZAHRADA A ZVERINEC
» Predám cápka a kozič-
ku, odber koncom júna.Tel. 
0905442706 
» Darujem mačiatka.Tel. 
0910580496 
» Predám domáce vajcia v 
obci Prietržka, 10ks za 1,50€.
Tel. 0910299273 
» Predám pávy.Tel. 
0949225092 
» Darujem mačiatka. Krás-
ne, odčervené, s hygienický-
mi návykmi. Odber v Holíči. 
Volať od 12,00 do 19,00.Tel. 
0904400362 
» Darujem mačiatka.Tel. 
0903414309

R11_HOBBY A SPOTR
» Kúpim rôzne starožit-
nosti aj poškodené.Tel. 
0903753758 
» Kúpim staršiu vzdu-
chovku alebo babetu.Tel. 
0907374235

R12_DETOM

R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám invalidný skúter 
a bicykel skladačka-hliníko-
vá, cena dohodou. Informá-
cie na.Tel. 0905759457 
» Predám pánsky elektric-
ký bicykel, cena dohodou 
- zdravotné dôvody.Tel. 
0915239029 
» Predám zachovalý barový 
pult s regálmi do pohos-
tinstva, možnosť zakú-
penia stoly a stoličky.Tel. 
0905254090

R14_ROZNE_INE
» Darujem drevený stojan 
na kryt na keyboard a 2 dre-
vené dvojdielne poličky na 
stenu.Tel. 0949429145 
» Kúpim po starence z húre 
staré sukne, spodničky, 
prucleky, čepce a vyšívané 
plachty.Tel. 0904582551 
» Hľadám nejakú súkrom-
nú osobu/investora, ktorý 
by mi požičal 1000 €. Úroky 
akceptujem môžem ručiť aj 
autom. Všetko cez notára.
Tel. 0944207268

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 
» Muž hľadá ženu na ob-
časné stretnutie, káva, 
pokec, Skalica a okolie.Tel. 
0910736222 

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    

Prof. PhDr. Dušan Katuščák, 
PhD. je univerzitný profesor. Popred-
ný odborník, inovátor a vizionár v 
oblasti informačnej vedy. Je rešpek-
tovaný v domácom i medzinárodnom 
meradle. Expert Európskej komisie 
pre oblasť digital humanities. Ako 
slovenský vlastenec je orientovaný 
proeurópsky.  Usiluje o napredovanie 
Slovenska a o jeho vyrovnanie sa naj-
vyspelejším krajinám Európy. 

Kultúra a kultúrnosť v politike. Je 
to oxymoron? Protirečenie?

Tak, ako je protirečením výraz 
zdravý nemocný, tak pre väčšinu na-
šich politikov sedí oxymoron bohatý 
chudák. Politici sú väčšinou tí bohatí 
chudáci. Nie sú to nositelia kultúry 
a kultúrnosti. Snažia sa o priazeň 
umelcov. Pritom na kultúru a kul-
túrnosť zvysoka kašľú. Ani jedna 
vláda doteraz nepovažovala kultúru 
a vzdelanie za svoju prioritu. Doznie-
va boľševický koncept o základni a 
nadstavbe. Najprv ekonomika, teda 
plné bachory a potom zábava. Za tú 
zábavu považujú naši politici akurát 
pretŕčanie sa na folklórnych festiva-
loch, vernisážach a v Smotánke. Za 
tridsať rokov, napriek politikom, nie 
ich zásluhou, a mimo dosahu politi-
kov, u nás predsa len zapustila kore-
ne sloboda umeleckej tvorby. Svedčí 
to o sile slobodného tvorivého ducha 
tvorcov kultúry. Funguje to, na čo 

štát a politici nemajú vplyv. Politici 
cez našich ľudí znefunkčnili štátne 
kultúrne inštitúcie. 

Je na Slovensku ešte možná ná-
prava po rokoch hrubej devastá-
cie základných civilizačných no-
riem a hodnôt?

Hviezdoslav v sa v jednej básni 
pýta: Kto zapríčinil tento úpadok, 
zosurovenie, zdivočenie mravov? 
Ak na rovinu, tak poviem, že poli-
tici! Úpadok spôsobili politici, ktorí 
si osedlali demokraciu kadejakými 
prívlastkami a ochromili nás cen-
tralizáciou. Po roku 1989 som si na-
ivne myslel, že už bude len lepšie. 
Že múdri demokratickí politici sa 
o všetko postarajú, že bude dobre. 
Mýlil som sa. Ukazuje sa, že sme sa 
nechali učičíkať, uspať. Znehybne-
li sme a prenechali sme iniciatívu 
nehodným chytrákom, egoistom a 
politickým gaunerom, ktorí rátajú s 
našou pasivitou, ľahostajnosťou, ne-
záujmom. Ktorí si našu slušnosť vy-
svetľujú ako slabosť. Ale 
to je omyl. Potrebujeme 
reset a reštart. Potrebu-
jeme decentralizáciu.
Dokončenie 
rozhovoru 
o týždeň
ib

Potrebujeme reset a reštart I.

» Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.
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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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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

00
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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

0905 915 033

Vtipy 
týždňa

» Chuck norris išiel do krč-
my a pri bicykli si nechal 
papierik, „neodporúčam 
kradnúť CHUCK NORRIS.“ 
O hodinu vyšiel z krčmy a 
uvidel lístok „neoporúčam 
naháňať PETER SAGAN.“

» Chuck Norris beží tak 
rýchlo, ze sa vidí zo zadu.

» Chuck Norris dokázal dať 
v šachu gól iba s jedným 
esom.

» Chuck Norris dokáže 
sadrovať hodinu bez toho 
aby mu stvrdla sádra. Pri 
Chuckovi Norrisovi je každý 
mäkký.

» Chuck Norris vie napočí-
tať donekonečna . Dva krát 
za sebou.

» Jeden muž sa pýta 
Chucka že či je to pravda 
že ho poštípala mamba 
kráľovská, A Chuck odpo-
vedá: „Áno ale po piatich 
dňoch ukrutnej bolesti had 
zomrel.“

     » redakcia
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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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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA

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 1190 € • 2-hrob od 1490 €

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

ZADARMO: w
w

w.
ka

m
en

ar
st

vo
-b

oc
an

.s
k

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2390 € • 1-hr. 1790 €

41
-0

01
6

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

Ce
ny

 s
ú

vr
át

an
e 

D
PH

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

ZN
ÍŽ

EN
IE

CI
EN
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70 %

Srdečne vás pozývame na predvádzaciu akciu
ZOZNÁMTE SA S ROBOTICKÝMI KOSAČKAMI
HUSQVARNA AUTOMOWER®!
 Spoznajte svet robotického kosenia.
 Využite možnosť konzultácie s odborníkmi priamo na mieste.
 Zoznámte sa s novými trendmi a prielomovými technológiami.

KDE………............……….......….....................................................................……….

 KEDY………............……….......….......................................................................……

DEŇ S ROBOTICKÝMI KOSAČKAMI 
HUSQVARNA AUTOMOWER®

Srdečne vás pozývame na predvádzaciu akciu
ZOZNÁMTE SA S ROBOTICKÝMI KOSAČKAMI

p ý pp ý p

HUSQVARNA AUTOMOWER®!
 Spoznajte svet robotického kosenia.
 Využite možnosť konzultácie s odborníkmi priamo na mieste.
 Zoznámte sa s novými trendmi a prielomovými technológiami.

KDE………............……….......….....................................................................……….

KEDY………............……….......….......................................................................……

DEŇ S ROBOTICKÝMI KOSAČKAMI
HUSQVARNA AUTOMOWER®

Potočná 13, Skalica (pri predajni Husqvarna)

13. 6. 2019 od 9 do 15 hod. 

0905 915 033, 0908 979 377

Inzerát, ktorý predáva

0905 915 033

VIZITKY

Vtipy 
týždňa

» Chuck Norris kopol elek-
trinu.

» Chuck Norris musel pre-
stať prať bielizeň v oceáne. 
Tsunami zabíjalo. 

» Chuck Norris dokáže vyžiť 
zo slovenskej výplaty.

» Keď Matej Bel vymyslel 
telefón už mal dva ne-
prijaté hovory od Chucka 
Norrisa.

     » redakcia
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Chyby vo výžive zohrávajú kľúčovú 
úlohu pri vzniku väčšiny ochorení. Na-
priek tomu, že to vieme, je to veľmi častá 
príčina a týka sa mnohých. Ľudia často 
volajú po zázračnej všetko-zachraňujú-
cej diéte.  

Každá nová správa o „zaručenej“ diéte 
vyvolá takmer senzáciu na mnoho rokov. 
Diéta Diamondovcov, Atkinsova, Roseda-
leova, Dukanova, nordická, delená strava, 
keto, paleto, raw, volumetrická, flexitari-
ánska, tukožrútska, 16:8, 90-dňová, 5:2, 
trojfarebná, ryžová, grapefruitová, podľa 
krvných skupín, pôsty a hladovky ako sú-
časť stravovacieho plánu, ... 

Ktorá je tá zázračná? Ktorá je liečebná? 
Ktorá je zdravá? Odpoveď závisí vždy od 
toho, kto ju chce dodržiavať a čo chce do-
siahnuť –  udržať si hmotnosť, alebo schud-
núť, či mať svoje ochorenia pod kontrolou, 
alebo predísť ochoreniam. A samozrejme 
od pevnej vôle a vytrvalosti. Niektoré diéty 
sú experimentom, niektoré experimentom 
s vlastným zdravím. Niektoré sú určené iba 
pre zdravých, iné majú liečebný charakter. 
Niektoré sú vhodné na dlhodobé užívanie, 
iné nie. Niektoré majú silné vedecké dôka-
zy, iné žiadne, alebo iba slabé. Niektoré sú 
rokmi osvedčené, iné sú aktuálnym hitom.

Podstatou je, aby diéta 
• obsahovala všetky potrebné živiny 
   a stavebné látky
• dala sa dlhodobo dodržiavať
• bola vedecky podložená
• striktne a dlhodobo nevynechávala 
   niektoré skupiny potravín

• nezaberala veľa času na prípravu 
   alebo zháňanie surovín

Rebríček diét, ktorý zostavuje skupina 
odborníkov na výživu a lekárov špeciali-
zujúcich sa na cukrovku, zdravie srdca a 
chudnutie, existuje v USA. Diéty sú vyhod-
nocované podľa výsledkov v siedmych rôz-
nych kategóriách , hodnotia celkový  efekt 
na zdravie,  jednoduchosť dodržiavania, 
vplyvu na hmotnosť, vplyv na predchádza-
nie chronických ochorení srdca, ciev, vyso-
kého krvného tlaku alebo vzniku cukrovky. 
Poradie v jednotlivých kategóriách sa síce 
mierne mení, ale  po zohľadnení všetkých 
kritérií prospešnosti pre zdravie poradie v  
Top 10 diét pre rok 2019 je:

1. Stredomorská diéta
2. DASH diéta 
3. Flexiteriánska diéta
4.- 5. MIND diéta
4.- 5. WW diéta 
6.- 7. diéta Mayo kliniky
6.- 7. Volumetrická diéta
8. TLC diéta
9.-10. Nordická diéta
9.-10. Ornishova diéta
Pre jednotlivca je z nich 

úspešnou tá, ktorú dokáže 
dodržiavať dlhodobo, vyho-
vuje mu svojou skladbou, 
prijme ju za svoj životný štýl 
a chráni ho pred vznikom 
a rozvojom ochorení. 

Top 10 diét

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy
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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
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PRENÁJOM
VYSOKOZDVIŽNEJ
PLOŠINY
pracovná výška 17 m
bočný dosah 9 m
cena: 80 €/deň

0905 106 735
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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

» Hľadám ženu v zrelom 
veku zo Skalice na cyklo 
túry do prírody a nielen 
pre potešenie! (deti nepre-
kážajú) Len vážne! SMS.Tel. 
0907192837

Občianska
riadková
inzercia

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.

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

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

Regionálna organizácia SPZ so síd-
lom v Senici usporiadala na strelnici 
RgO SPZ v Senici časť Čáčov dňa 26. 
mája 2019 Verejný strelecký pretek v 
streľbe na olympijskej batérii. Jednalo 
sa už o XIV. ročník tohto streleckého 
preteku, ktorého sa s obľubou zúčast-
ňujú pretekári zo susednej českej re-
publiky, ale i strelci zo vzdialenejších 
miest Slovenska. 

Súťažiaci strieľali v štyroch ko-
lách po dvadsaťpäť terčov, takže 
mohli dosiahnuť  maximálny počet 
100 terčov, čo sa doteraz na Čáčovskej 
strelnici nikomu nepodarilo dosiah-
nuť.   Veľa tomu však na tomto preteku 
nechýbalo. 

Vďaka ochote sponzorov podpo-
rovať i takéto športové podujatia sa 
podarilo RgO SPZ so sídlom v Senici 
zabezpečiť atraktívne ceny pre ocene-
nia strelcov na 1-11 mieste. 

Táto motivácia pritiahla skutoč-
ne špičkových brokových strelcov  zo 
Slovenska ale hlavne z Českej repub-
liky. Súťaže sa zúčastnilo 28 preteká-
rov. 

Vzorne pripravený areál strelnice 
a dobrá organizácia prispela k hlad-
kému priebehu tohto XIV. ročníka 
VSP.

Hlavný rozhodca Ing. Ján Kavický 
z Vrboviec mohol vyhlásiť výsledky a 
odovzdať ceny krátko po sedemnástej 

hodine. 
Víťazom preteku sa stal Jaromír 

Zapletal, 97 b., zo Zlín – Štípa ČR, na 
druhom mieste skončil Miroslav Ma-
tějík, 94 b., zo Záhorovice ČR, tretí 
skončil Milan Kovár 94 b., z Malaciek 
SR, štvrtý skončil František Macho 93 
b., z Nitry SR, na piatom mieste skon-
čil Miroslav Pavlíček 93 b., z Topol-
čian SR, šiesty skončil Tomáš Slovák 
92 b.,   zo Senca SR, siedmy skončil 
Andrej Tóth 92 b., z Galanty SR, na 
ôsmom mieste sa umiestnil Jozef Šedi-
vý 91 b., zo Skýcova SR, deviaty skon-
čil Pavel Krčma 91 b., z Nezdanice ČR, 
na desiatom mieste skončil Jaromír 
Ondrúšek  91b., zo Záhorovice ČR a na 
jedenástom mieste sa umiestnil Jozef 
rak 90 b., z Nemšovej ČR. 

O celodenné občerstvenie v bufete 
sa postaral pán Ivan Mertel  zo Senice. 

Verejný strelecký pretek
v streľbe na olympijskej batérii  

» Jozef Bachratý        
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LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES vítame leto akciami
+421 917 622 472
stavebninykrajn@krajn.sk Ak prvú letnú sobotu 22.6.

u nás nakúpite za viac ako 20,- eur, máte

cigánsku pečienku alebo guláš
ak nakúpite nad 150,- eur, dostanete k tomu

ešte fľašu vína
Sledujte na tomto mieste o týždeň - prezradíme

akcie na vybrané druhy
materiálov!

15
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2

Rodinné domy
Pod lesíkom
už vo výstavbe

Borský Mikuláš
Detvianska ulica
Tel.: +421 905 340 056

10
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11
6

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

16
-0

00
1
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0034/321 3251, 0911 437 100, idmcar.opel@gmail.com, www.idm-car.sk

IDM Car, spol. s r. o., Bratislavská 1381, 908 01 Kúty

IDM Car, spol. s r. o.
ponúka na predaj
zo svojich nadmerných
zásob

ý

na vozidlá značiek Renault, Dacia, Hyundai a Opel

» strešné nosiče
» ťažné zariadenia
» hliníkové disky
» letné a zimné pneu 
» zabezpečovacie zariadenia Construct 

CENA DOHODOU

Minulý rok Hornošarišské osveto-
vé stredisko zorganizovalo prvý 
ročník Majstrovstiev Slovenska 
podomácky vyrobených detských 
kár. Podujatie malo veľmi pozitív-
ny ohlas, preto ho tento rok táto 
nezisková organizácia pripravuje 
celoštátne. 

Jediným obmedzením pre prípad-
ných účastníkov je podmienka, že káry 
si deti s rodičmi vyrobia svojpomocne. 
Organizátormi sú Hornošarišské osve-
tové stredisko a Klub nadšencov histo-
rickej techniky a remesiel.

Klub vznikol v roku 2016. Združuje 
šikovných ľudí, ktorí si radi opravujú 
staré veci, aby ich nemuseli vyhadzo-
vať. Preto robia pre širokú verejnosť 
rôzne školenia, ako si opraviť, alebo 
udržiavať staré bicykle, hračky, spot-
rebiče, oblečenie, autá. Nadšenci sú 
presvedčení, že to, čo si šikovní do-
máci majstri opravia sami, si viac aj 
vážia a chcú ľudí inšpirovať k zmene 

konzumného správania.  

Minulý rok usporiadali prvý ročník 
Majstrovstiev Slovenska doma vyrobe-
ných detských kár z odpadu a dosák, 
presne takých, aké zažili ich rodičia, 
keď boli ešte deťmi. Zúčastnilo sa 36 
súťažiacich a vyše 3000 divákov prišlo 
podporiť malých pretekárov.  Tento rok 
sa uskutoční DRUHÝ ROČNÍK MAJ-
STROVSTIEV SLOVENSKA doma vy-
robených detských kár. 

Tieto káry si budú môcť vyrobiť na 
tvorivej dielni v piatok 14. 6. pri ga-
rážach Hornošarišského osvetového 
strediska, kde im s tým pomôžu dobro-
voľníci –  profesionálni automechanici. 
S rodičmi káry vyrobia a deti si ch na-
maľujú podľa svojich predstáv. Súťažiť 
budú aj v kategórii o najkrajšiu a naj-
bláznivejšiu káru. Preteky sa uskutoč-
nia v nedeľu 16. júna na Komenského 
ulici v Bardejove. Táto ulica bude kvôli 
pretekom uzavretá, preteky sa uskutoč-
nia na ceste.  

Majstrovstvá Slovenska detských kár

» Juraj Bochňa, Klub nadšencov historickej techniky a remesiel

INZERCIA

0908 979 377

Program kina Cinemax
     
Sobota 8.6.: DETSKÉ KINO: Čarovný park 2D 
13:40, Psia duša 2D 13:10, 18:00, Pokémon Detek-
tív Pikachu 2D 13:50, X-MEN: Dark Phoenix 3D 
ČD15:30, Rocketman 15:40, Bleskový Manu 16:10, 
John Wick 3: Parabellum 18:10, Môj dedo padol z 
Marsu 18:20, Godzilla II: Kráľ monštier 2D 20:10, X-
-MEN: Dark Phoenix 2D ST 20:30, Ted Bundy: Dia-
bol s ľudskou tvárou 20:50 
Nedeľa 9.6.: DETSKÉ KINO: Čarovný park 2D 
13:40, Psia duša 2D 13:10, 18:00, Pokémon Detek-
tív Pikachu 2D 13:50, X-MEN: Dark Phoenix 3D 
ČD15:30, Rocketman 15:40, Bleskový Manu 16:10, 
John Wick 3: Parabellum 18:10, Môj dedo padol z 
Marsu 18:20, Godzilla II: Kráľ monštier 2D 20:10, X-
-MEN: Dark Phoenix 2D ST 20:30, Ted Bundy: Dia-
bol s ľudskou tvárou 20:50 
Pondelok 10.6.: X-MEN: Dark Phoenix 3D ČD15:30, 
Rocketman 15:40, Bleskový Manu 16:10, Psia duša 
2D 18:00, John Wick 3: Parabellum 18:10, Môj dedo 
padol z Marsu 18:20, Godzilla II: Kráľ monštier 2D 
20:10, X-MEN: Dark Phoenix 2D ST 20:30, Ted Bun-
dy: Diabol s ľudskou tvárou 20:50 
Utorok 11.6.: BABSKÁ JAZDA – Podfukárky 18:00, 
ARTMAX FILMY – Šťastný Lazzaro 18:10, Môj 
dedo padol z Marsu 15:20, X-MEN: Dark Phoenix 
3D ČD15:30, Rocketman 15:40, Psia duša 2D 18:00, 
Godzilla II: Kráľ monštier 2D 20:40, X-MEN: Dark 
Phoenix 2D ST 20:30, Ted Bundy: Diabol s ľudskou 
tvárou 20:50 
Streda 12.6.: X-MEN: Dark Phoenix 3D ČD15:30, 
Rocketman 15:40, Bleskový Manu 16:10, Psia duša 
2D 18:00, John Wick 3: Parabellum 18:10, Môj dedo 
padol z Marsu 18:20, Godzilla II: Kráľ monštier 2D 
20:10, X-MEN: Dark Phoenix 2D ST 20:30, Ted Bun-
dy: Diabol s ľudskou tvárou 20:50                     » red
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V prípade záujmu zmluvných strán 
uzavrieť v budúcnosti zmluvu, 
môžu tieto ešte pred jej uzavretím 
uzavrieť tzv. predbežnú zmluvu, t. j. 
zmluvu o budúcej zmluve. 

Predmetom takejto zmluvy je zá-
väzok oboch zmluvných strán uza-
vrieť v budúcnosti, do určitej vopred 
dohodnutej doby ďalšiu, tzv. hlavnú 
zmluvu, ktorú z  určitých dôvodov 
zatiaľ nevedia alebo nechcú uzatvo-
riť. Zmluva o budúcej zmluve má len 
predbežný charakter a má ju v bu-
dúcnosti nahradiť iná zmluva, teda 
budúca zmluva. Zmluvu o  budúcej 
zmluve možno uzavrieť v súvislosti 
s rôznymi hlavnými zmluvami, či už 
pomenovanými alebo nepomenova-
nými. Dôležité však je si uvedomiť, že 
zmluvu o budúcej zmluve môžu uza-
tvoriť jedine strany, ktoré zamýšľajú 
byť zmluvnými stranami takejto bu-
dúcej zmluvy. V zmysle Občianskeho 
zákonníka musí byť zmluva o budú-
cej zmluve uzavretá písomne, pričom 
sa v nej strany musia dohodnúť o jej 
podstatných obsahových náležitos-
tiach. 

To znamená, že na základe ústnej 
dohody zmluva o budúcej zmluve ne-
vznikne. Jednou z podstatných nále-
žitostí zmluvy o budúcej zmluve je aj 
doba, do kedy má byť budúca zmluva 
uzavretá. Ak do tejto doby zaviazaná 
strana nesplní záväzok uzavrieť bu-

dúcu zmluvu podľa zmluvy o budú-
cej zmluve, môže oprávnená strana 
požadovať, aby obsah zmluvy určil 
súd. Zaviazaná strana má povinnosť 
uzavrieť budúcu zmluvu len vtedy, 
ak ju na to vyzvala oprávnená strana, 
a to v časovej lehote určenej v zmluve 
o budúcej zmluve. 

V prípade, že by oprávnená strana 
nevyzvala v určenej lehote zaviazanú 
stranu, aby uzavrela budúcu zmlu-
vu, tento záväzok zaviazanej strany 
zaniká a tým pádom sa na súde ne-
možno domáhať nároku na uzavretie 
budúcej zmluvy. Ak oprávnená stra-
na podala včas návrh na súd, tento 
určí obsah budúcej zmluvy podľa 
účelu sledovaného zmluvou o budú-
cej zmluve, pričom zoberie do úvahy 
okolnosti, za ktorých sa dojednala 
zmluva o budúcej zmluve. 

V zmysle Občianskeho zákonní-
ka záväzok uzavrieť budúcu zmluvu 
zaniká v prípade, že okolnosti, z kto-
rých strany vychádzali pri uzatvá-
raní zmluvy o budúcej zmluve, sa 
do takej miery zmenili, že nemožno 
spravodlivo požadovať, aby sa zmlu-
va uzavrela.

Zmluva o budúcej zmluve

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

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

Začína sa hlavná dovolenková sezóna. 
Čoraz viac v nej využívame leteckú 
dopravu a často nevieme, aké sú naše 
práva.

Tieto práva si môžete uplatniť v prípa-
de, ak odlietate z ľubovoľného letiska v 
EÚ, alebo prilietate do EÚ s leteckou spo-
ločnosťou z EÚ, resp. z Nórska, Švajčiar-
ska alebo Islandu.

V prvom rade vám pri kúpe letenky 
nesmú spoločnosti naúčtovať vyššiu cenu 
z dôvodu vašej štátnej príslušnosti alebo 
miesta, kde si  ju kupujete. 

Ak vám bol odmietnutý nástup do 
lietadla, váš let bol zrušený alebo bola 
prekročená kapacita lietadla, máte nárok 
na presmerovanie do konečnej destinácie 
za porovnateľných prepravných podmie-
nok, alebo vrátenie ceny letenky, poprípa-
de bezplatný spiatočný let do pôvodného 
miesta odletu.

Dlhé meškania - ak váš let mešká mi-
nimálne 5 hodín, máte nárok na vrátenie 
ceny letenky (ak si však uplatníte nárok 
na úhradu ceny letenky, strácate právo na 
ďalšiu cestu alebo pomoc zo strany letec-
kej spoločnosti). 

Jedlo a ubytovanie - V závislosti od le-
tovej vzdialenosti a času meškania máte 
nárok na občerstvenie, jedlo, bezplatné 
telefonické, faxové alebo e-mailové spoje-
nie a prípadne aj ubytovanie. 

Finančná náhrada - V prípade od-
mietnutia nástupu do lietadla, zrušenia 
letu alebo meškania do cieľového miesta 
(uvedeného na vašej letenke), ktoré je dlh-

šie ako 3 hodiny, máte na území EÚ nárok 
na náhradu vo výške 250 až 600 EUR pod-
ľa letovej vzdialenosti.

1 500 km alebo menej - 250 EUR, viac 
ako 1 500 km - 400 EUR
Lety medzi letiskom v EÚ a letiskom 
mimo EÚ 

1 500 km alebo menej - 250 EUR, 1 500 
km až 3 500 km - 400 EUR, viac ako 3 500 
km - 600 EUR

V prípade, že vám dopravca ponúkne 
náhradný let s podobným časovým roz-
vrhom, môže byť náhrada znížená o 50 
percent.

V prípade zrušenia letu vám nevznik-
ne právo na náhradu, ak bolo zrušenie 
spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, 
ktorým sa nedalo zabrániť - napr. veľmi 
nepriaznivé počasie, alebo vás spoločnosť 
o zrušení letu informovala dva týždne pred 
plánovaným časom odletu, alebo vám bol 
ponúknutý náhradný let s podobným časo-
vým rozvrhom ako pôvodný let.

Aj keď vám v prípade meškania z dô-
vodu mimoriadnych okolností nevzniká 
právo na finančnú náhradu, letecký pre-
pravca je povinný vám ponúknuť vrá-
tenie ceny letenky, náhradnú prepravu za 
porovnateľných prepravných podmienok 
do vašej cieľovej destinácie v najbližšom 
možnom termíne, alebo let za porovna-
teľných prepravných podmienok do vašej 
cieľovej destinácie v neskoršom dátume 
podľa vášho výberu (za predpokladu voľ-
nej kapacity).

Práva cestujúcich v leteckej doprave

» red
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Ponúkame prehľad poplatkov a 
pravidiel vzťahujúcich sa diaľničné 
známky pre vozidlá do 3,5 tony v Eu-
rópe v letnej sezóne 2019. 

Česká republika
desaťdňová – 12,50 eur / 310 kč
mesačná – 18 eur / 440 kč

Maďarsko
Známky kúpite štandardne cez internet, 
na hraničných prechodoch a čerpacích 
staniciach. 
desaťdňová - 3 500 forintov
mesačná -      4 780 forintov

Rakúsko
Nálepku si kúpite buď online, na hranič-
ných prechodoch, na pobočkách auto-
motoklubu ÖAMTC alebo na čerpacích 
staniciach.
desaťdňová     - 9,20 eur
dvojmesačná - 26,80 eur

Poľsko
Diaľnice A1, A2 a A4 sú spoplatnené pre 
všetky motorové vozidlá. 
A1 (Gdansk – Toruň)     -  29,90 zlotých
A2 (Świecko – Konin)   -  78,00 zlotých
A2 (Konin – Lodž)         -   9,90 zlotých
A4 (Wroclaw – Gliwice) - 16,20 zlotých
A4 (Katovice – Krakov) - 20,00 zlotých

Švajčiarsko
Diaľničná sieť v tejto alpskej krajine pod-
lieha využívaniu klasických známok. 
Tie si zakúpite primárne na hraničných 
priechodoch, na pobočkách pošty a čer-
pacích staniciach. 
ročná – 40 švajčiarskych frankov 

Spoplatnený je prechod tunelov Grosser 
St. Berhnard (od 18,30 frankov pre moto-
cykle do 31,20 frankov pre vozidlá do 3,5 
tony; väčšie sú sploplatnené individuál-
ne) a Munt-La-Schera (od 13,00 frankov 
pre motocykle do 50,00 frankov pre vo-
zidlá do 3,5 tony.

Slovinsko
Aj Slovinci využívajú systém diaľničných 
známok. Je veľmi podobný tomu nášmu.
týždňová          - 15 eur
mesačná -         - 30 eur

Rumunsko
Diaľničné známky je možné zakúpiť on-
line, ďalej na štandardných predajných 
miestach – čerpacích staniciach, poboč-
kách pošty, v okolí hraničných prechodov.

Bulharsko
Od 17. decembra 2018 sa začal predaj 
elektronických cestných známok vine-
tiek na webstránke bgtoll.bg alebo pros-
tredníctvom mobilnej aplikácie. 
sedemdňová  - 8  eur
tridsaťdňová – 15 eur 

Chorvátsko
desaťdňovádňová … 10 eur
tridsaťdňová … 14 eur

Grécko
Pre predstavu, najdrahší je 500 kilomet-
rový úsek Atény – Solún, ktorý vás bude 
stáť približne 20 eur.
 Diaľnice sa neplatia v krajinách: Bel-
gicko, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, 
Fínsko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, 
Švédsko, Veľká Británia a Ukrajina.

Koľko v lete za diaľnice?

» red

Nie je to prvý raz, čo sa z úradných 
dokumentov pomaly, ale isto vy-
tratil výraz rodina. Niekomu sa to 
môže zdať ako slovičkárenie, ale s 
posunom významov a obsahov už 
máme svoje skúsenosti. 

V poslednej správe o rodovej rov-
nosti za rok 2018 sa spomína aj doku-
ment Európskej komisie – ide o „Ná-
vrh smernice EK o rovnováhe medzi 
pracovným a súkromným životom“ 
- takto doslovne. V médiách sa o tom-
to dokumente už pred časom objavila 
informácia „o rovnováhe medzi prá-
cou a súkromím“. Tak som sa začala 
zamýšľať, prečo bude riešiť Európsky 
parlament „súkromie občanov“ a či 
to neprekáža liberálne zmýšľajúcim 
politikom, do čoho sa to už Európska 
komisia stará. 

Doteraz som si pod rovnováhou 
myslela, že štátu ide o uľahčenie ži-
vota matkám, ktoré pracujú. Dnes sa 
opatrenia týkajú už aj otcov, lebo aj 
oni sú viac zainteresovaní do starost-
livosti o rodinu. Takže má ísť o pomoc 
rodine, aby lepšie fungovala a priná-
šala hodnoty pre štát. Doslova by to 
teda znelo „rovnováha medzi pracov-
ným a rodinným životom“. Slovo „ro-
dinný“ však vypadlo a nahradilo 
sa slovom „súkromný“.  Tak som si 
zalistovala do pôvodného znenia do-
kumentu smernice v anglickom origi-
náli a zistila som, že názov smernice v 

preklade znie: Návrh smernice o rovno-
váhe medzi pracovným a súkromným 
životom rodičov a opatrovateľov. An-
glický originál: Proposal for a Directive 
on work-life balance for parents and 
carers. Takže ešte to čo-to hovorilo o 
rodine a rodičovstve, kým prenesený 
voľný význam tu na Slovensku už ro-
dičovstvo nespomínal vôbec.

Nielenže sa stratil pôvodný ob-
sah skutku – teda záujem štátu z daní 
obyvateľov zlepšiť podmienky rodi-
ne, aby bola posilnená v súdržnosti a 
vo svojej funkcii pre spoločnosť, čo je 
samo osebe nespochybniteľné aj vo 
verejnom záujme.  Výraz „súkromný“ 
však úplne zmaril zmysel tohto verej-
ného záujmu. Čím sa zatlačila rodina 
do čisto súkromnej oblasti. Navyše od-
stránením „rodiny“ z názvu ostal už 
len súkromný život. Súkromný život 
má však každý, či je slobodný alebo 
žije v akomkoľvek zväzku – úradne i 
bez papiera. 

Posunutie výrazu je takýmto 
spôsobom otvorenejšie pre „budúce“ 
možnosti rôznej interpretácie rodiny. 
Je to náhoda, alebo zámer? Je takáto 
úvaha konšpiráciou? Slovenská ústa-
va o zväzku muža a ženy nás zatiaľ ne-
pustí. Ale prečo taká nadpráca zo stra-
ny slovenských orgánov, keď okrem 
„súkromného“ vypadne ešte aj slovo 
„rodičov“, ktoré si pôvodný návrh Eu-
rópskej komisie zatiaľ ponechal?

Keď sa rodina z legislatívy vytráca

» Mária Raučinová, Fórum života
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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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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

0905 915 033, 0908 979 377

Inzerát, ktorý predáva

0905 915 033

INZERCIA
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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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Firma zaoberajúca sa výrobou PET predliskov a HDPE uzáverov
prijme do pracovného pomeru do nepretržitej prevádzky na pozíciu:

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

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

• VEDÚCI ZMENY – OPERÁTOR
• OBSLUHA VSTREKOLISOV
• POMOCNÝ PRACOVNÍK

Viac informácií:
• Tel. číslo:  + 421 910 801 368
• Email: office@generalplastic.sk
• web: www.generalplastic.sk
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Potraviny EURO – DISKONT Holíč Kátovká ul.

Práca vhodná aj pre študentky. Náplň práce:
dokladanie tovaru, kontrola záručnej doby,
upratovanie, pomoc pri prácach spojených

s prevádzkou predajne.
Plat: 3,- EUR netto + príplatky

Info: tel. 034/6685936 

prijmu

na zastupovanie počas letných dovoleniek
BRIGÁDNIČKU
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Supermarket EURO-DISKONT Kúpalisko Holíč

Nástupný plat: 600 brutto + príplatky. Práca aj cez
víkendy a na zmeny. Náplň práce: dokladanie tovaru,
kontrola cien, kontrola záruk, obsluha za lahôdkovým

pultom, práca na pokladni. Nástup: dohodou.
Viac info: v predajni Supermarket Kúpalisko Holíč

Kátovská 1751 alebo na t.č.: 034 651 6542.

prijme do pracovného pomeru na plný úväzok

PREDAVAČKU
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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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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 ihneď!
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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 
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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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FRAMAC CNC kovovýroba
prevádzka Hlboké 6 prijme

Mzda od 700 €
ZVÁRAČA/ZÁMOČNÍKA

Tel.: 0905 353 834
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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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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

0908 979 377

INZERCIA
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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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

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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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 € 

Veľkosť inzerátu
49,5 x 61,5 mm

za sumu

449 €
v počte

1.5000.000 ks

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

PONUKA,
KTORÁ SA OPLATÍ

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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Donáška kvet
ov

v rámci celej SR

www.kvetyvictor.sk
0917 110 990
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 

Možnosť výhry 350 €

terasy

ZĽAVY NA JÚN 35%

balkóny
splátky od 35 € splátky od 149 € splátky od 98 €
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Dovolenka s dotáciou
pre nepracujúcich dôchodcov !!
Pobyt trvá 7 dní / 6 nocí, zahŕňa
plnú penziu, 2 fakultatívne výlety
a bohatý Program !!
  Cena je 178.- EUR
   ( 1 osoba a pobyt )
Voľné termíny: 11.8 – 17.8. | 17.8 – 23.8. |
25.8 – 31.8. | 1.9 – 7.9. | 15.9 – 21.9. |
22.9 – 28.9.2019  a neskôr
Rezervácie: 0918 591 942
recepcia@oravskahoraren.sk
www.oravskahoraren.sk
Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok, Zábava č. 396
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Rekreačné poukazy 
meníme na Vaše zdravie

Pobyt Zdravé leto Prameň zdravia 
na Liptove

044 43 92 828 
kupele@kupele-lucky.sk www.kupele-lucky.sk

• Ubytovanie pre jednu osobu na 5 nocí
• Polpenzia
• Vstupná lekárska prehliadka
•  7x liečebná procedúra
•  5x neobmedzený vstup do vonkajších bazénov

Akciová 
cena do konca 

septembra 290 € 

za pobyt pre 1 osobu

Cena pri použití 
rekreačného 

poukazu 130,50 € 
za pobyt pre 

1 osobu
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 www.domykupele.sk
Facebook:

Rodinné domy - Bardejovské Kúpele

 RODINNÉ DOMY
V BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOCH
/ VHODNÉ AJ AKO REKREÁČNY DOM /
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