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SENICKO-SKALICKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 31 000 domácností

Smutné Slovensko

v piatky
padajú

dvadsiatky!!!

-20% na VŠETKO
Akcia platí 21. 6. a 28.
6. 2019

NO

Ponúkame kompletný sortiment farieb, lakov,
riedidiel, príslušenstva a ďalších produktov,
ktoré sú potrebné pri maľovaní a natieraní
+ kolorovacie centrum PRIMALEX.
PO - PIA: 7.30 - 17.00, SO: 8.00 - 12.00

predaj - montáž - servis
Predajňa: Nádražná ul., Malacky

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

94-0091-1

Najlepší výber KOTLOV

41-0011

PIATOK SVIATOK

VOO

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

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

VÝPREDAJ
SKLADOVÝCH
ZÁSOB

Pozývame Vás na slávnosti folklóru
a dychovej hudby

29. 6. 2019

OBKLADY
DLAŽBA

od 9:00 hod.

od 2
/m
3,30 €

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

MIREX Holíč

www.mirex.sk

0910 933 663, 034 668 3064

15-0118
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63-0045

SADROKARTÓN

41-0072

Pred nami je na záver posledného

Už 15. júna pre vás otvárame nové
FARBY - LAKY s miešacím centrom
PRIMALEX, v Holíči, na Kátovskej ul. 24,
v Záhradnom centre ROSA

ENÉ

Povedala mi 87 – ročná spolucestujúca na pravom sedadle, keď sme
nedávno cestovali dolu Považím. Nie
po diaľnici, ale po okresných cestách,
cez mestá a dedinky. Nuž, podeli sa. Do
slovenskej nemilosti. O kvety sa totiž
treba starať a my sme si akosi prirýchlo
zvykli na to, že prioritou sme my sami,
že sa máme starať v prvom rade o seba,
o svoje blaho, o svoj dostatok, o svoj
pokoj. Samosprávy vysádzajú okrasné rastliny medzi chodník a cestu, no
udržiavajú ich zamestnanci na verejnoprospešné práce. Vlastníci domov,
pred ktorými tieto záhony krášlia náš
svet, na ne kašlú. Ani ich len nepolejú. Ale tie plechovice z predzáhradok
umývajú, leštia. Aj viackrát za týždeň.

jarného týždňa Deň kvetov. Je určený
záhradkárom a milovníkom zelene,
ktorí oslavujú život. Nie majetky. Nie
statky. Deň kvetov oslavujú milovníci
kvetov na celom svete. Každá krajina
má svoje typické zvyky a podujatia,
ktorými sa teší z príchodu leta. K teplu
a ostrému slnku bezpochyby patria tisícky farebných voňavých kvetov i liečivé byliny. 21.6. nás čaká najdlhší deň
v roku a tiež aj Deň kvetov. Zázraku prírody, ktorý odjakživa umožňoval nielen život, ale pôsobil radosť a potechu
v ľuďoch, ktorých aspoň na chvíľku
odpútal od bežných starostí, trápení a
problémov. Vráťme kvety
do nášho sveta, čoraz
temnejšieho a bezfarebnejšieho.
Ukradnime
pre ne trochu betónu,
dlažby, asfaltu, ale aj
strácajúcej sa ľudskosti v nás.

O
TV R

„Kam sa podeli kvety? Kde sú muškáty? Okná sú úplne prázdne, v predzáhradkách, kde kedysi kvitli ruže,
ľalie, pivonky a iné kvety, sú dnes parkoviská, smutný svet...“
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POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

+ v párnom týždni navyše:
Radimov, Letničie, Petrová Ves,
Čáry, Smolinské, Kuklov, Borský
Mikuláš
+ v nepárnom týždni navyše:
Brodské, Chropov, Sobotište, Rybky, Koválovec, Smrdáky, Častkov,
Hlboké, Cerová, Prievaly, Šajdíkove Humence, Dojč, Rohov, Koválov a Lieskové
Skalica
Holíè

Senica
Borský Mikuláš

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

západné Slovensko
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bratislavsko Východ
bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
nitriansko
novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
topoľčiansko+PE+BN
trenčiansko+DCA+IL
trnavsko
zlatomoravsko

www.sosskalica.edupage.sk

Čáry / 0908 43 55 81
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29.000
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82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

41-0021

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

LUX JR Sobotište

NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

RÁMOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY
AKCIOVÉ CENY NA NOVOSTAVBY V HLINÍKOVOM
PROFILE ALUPROF + PLASTOVOM PROFILE
SALAMANDER BLUEVOLUTION - NERECYKLOVANÝ

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

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

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE
HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF
AKCIA:

TEPLÝ
MEDZISKLENNÝ
RÁMIK
ZDARMA
Sobotište 314, objekt reštaurácie MATULŮV DVŮR
sobotiste@lux-sobotiste.sk

ŽALÚZIE VŠETKÝCH
DRUHOV
MARKÍZY A TEXTILNÉ
ROLETKY
ZA NAJNIŽŠIE CENY
V REGIÓNE

Work

Pri predložení konkurenčnej
ponuky Vám vypracujeme
nižšiu cenovú ponuku.

tel. 0908 702 522
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ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

0944 716 337

...stačí 2x zazvoniť a my zavoláme, prídeme a urobíme bezplatnú ponuku...
41-0038

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

0902 112 185

• JEDNODUCHÉ
• PODVOJNÉ
• DPH, MZDY
• DAŇOVÉ PRIZNANIE

Stredné Slovensko
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SERVIS ELEKTRICKÉHO
RUČNÉHO NÁRADIA

ÚČTOVNÍCTVO

Stredná odborná škola strojnícka Skalica
ponúka na prenájom
plochu na reklamnú tabuľu
na budove školy.
Bližšie informácie na internetovej stránke školy:

Andrej Budovič - Servis

63-0093

DIStrIbúcIa (31.000 domácností)
Každý týždeň: v Senici, Skalici,
Holíči, Jablonici, Radošovciach,
Mokrom Háji, Vrádišti, Prietržke, Trnovci, Kopčanoch, Pop.
Močidlanoch, Dubovciach, Kunove, Čáčove, Štefanove, Kátove a
Rovensku

41-0011

InzercIa

Erika Herzáňová
0905 915 033
Silvia Lukúvková
0908 979 377
Distribúcia:
Silvia Lukúvková
0908 979 377
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

63-0017

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

aktívnejší poslanecký klub, je pre nich nič.
Program s 500 konkrétnymi riešeniami, je
pre nich nič...
Dnes majú svojich spasiteľov, s ich
správnymi „hodnotami“ ... a vôbec im nevadí, že vtedy, keď my sme riskovali v boji
za ľudí a Slovensko možno aj životy, spasitelia si v klídku užívali pohodlný život v
bezpečnom ústraní.
Je to choré, prepáčte. Správate sa nie
ako poctiví hľadači pravdy, ale ako pravdy
majitelia. Nie je vám to trápne? Profesionálna česť vám nehovorí nič? Či v pohode?
Hlavne, že vám to dobre robí? To je vaše
poslanie? Úbohé.
ps. Samozrejme, že “pisálkami” myslím
tých akoženovinárov, ktorí si o sebe len myslia, že novinármi sú, ktorí s pocitom bohorovnosti šíria akýkoľvek
blud ... lebo oni môžu.
Obávam sa, že falošná kolegialita voči
takýmto akoženovinárom len úplne zbytočne znevažuje prácu
naozajstných profíkov
vo svojom fachu, napr.
Monika Tódová či
Marek Vagovič.
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work.byvanie@gmail.com

41-0010

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Za posledné dni
a týždne sa hitom
mnohých našich pisálkov stal nejaký
blázen. Vraj za roky
v politike neurobil
absolútne nič. Neprišiel s nejakou myšlienkou. Nemá žiadny
program. Nemá žiadnu víziu, aké by to naše
Slovensko malo vlastne byť. Neurobil nič pozitívneho a len vniesol do politiky nedôstojný bordel ... a že veľmi držia palce Kiskovi,
aby ho vo voľbách konečne dorazil ... a aby
nám tu už v parlamente konečne nezavadzal
aj s tým jeho trápnučkým hnutím.
Prečo to robia? Lebo im nepasujeme do
krámu. Vedia totiž, že nikdy neboli tak blízko svojmu vysnívanému ultraliberálnemu
Slovensku ako v nasledujúcich voľbách. A
vedia, že ak nás nedokážu do volieb dostať
na kolená, a my sa napriek ich vôli a urputnej snahe ublížiť, do parlamentu dostaneme,
tak ich sníček sa im rozplynie.
Preto vypisujú bezbožné lži a spoliehajú sa, že ľudia sú hlúpi ... že majú krátku pamäť ... a tí istí ľudia mi potom píšu, že tie nenávistné reči pisálkov už ani nedokážu čítať.
Náš neúnavný zápas za očistu Slovenska od korupcie, je pre nich nič. Odvážny
vytrvalý boj holými rukami zoči-voči absolútnemu zlu, je pre nich nič. 8-my rok naj-

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Potočná 16
SKaLIca
skalicko@regionpress.sk

63-0047

redakcia:

UŽ STE TO POČULI?

41-0083

SENICKO-SKALICKO
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EDITORIÁL / SLUŽBY

Najlepšia sezóna
na nové Suzuki

ZIMNÉ KOLESÁ

V CENE
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O ČOM SA HOVORÍ / SLUŽBY

04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM
» Prenajmem garzónku v
centre mesta Skalica.Tel.
0910981956
» Prenajmem zariadenú
izbu v rodinnom dome v
Skalici.Tel. 0904449477
» Dlhodobo prenajmem
zrekonštruovanú čiastočne zariadenú garzónku v
Skalici, na Clementisovej
ul. pre 1 osobu bez zvieraťa, nájom + energie 250 €
mesačne.Tel. 0907739216
» Prenajmem 2-izbový
byt v Skalici, 1.posch. blízko mesta, dlhodobo.Tel.
0903731787
05 DOMY / predaj
R05_DOMY_PREDAJ
» Predám novostavbu
samostatne stojaceho rodinného domu na pozemku o výmere 584 m2. Je v
Holíči v novovybudovanej
lokalite A. Dubčeka. Dom
je skolaudovaný v roku
2014. Má rozlohu zastavanej plochy 194 m2 a 143
m2 úžitkovej plochy. Dom
je úplne dokončený ako z
interiéru, tak z exteriéru.
Dom je možné si pozrieť aj
na portále nehnutelnosti.
sk. Cena 210.000 €.Tel.
0903342475
06 POZEMKY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ
» Predám pozemok na
zahrádkach v Skalici, Darmovisy, pekné prostredie.
Tel. 0944161961

Chcete si podať inzerát?

Sobota 15.06.: X-MEN: Dark Phoenix 3D 13:00 , Veľký zlý lišiak a iné príhody + Šarkan 13:40, Bleskový Manu 14:10, Muži
v čiernom: Globálna hrozba 2D ČD 15:30, Psia duša 15:50,
Uzly a pomaranče 16:20, Muži v čiernom: Globálna hrozba
3D ST 18:00, Godzilla II: Kráľ monštier 2D 18:10, Rodičia pod
parou 18:20, Ted Bundy: Diabol s ľudskou tvárou 20:30, Muži
v čiernom: Globálna hrozba 2D ST 20:40, X-MEN: Dark Phoenix 2D 20:50
Nedeľa 16.06.: PREDPREMIÉRA- Tajný život maznáčikov 2
15:30, X-MEN: Dark Phoenix 3D 13:00 , Bleskový Manu 14:10,
Psia duša 13:30, 15:50, Uzly a pomaranče 16:20, Muži v čiernom: Globálna hrozba 3D ST 18:00, Godzilla II: Kráľ monštier
2D 18:10, Rodičia pod parou 18:20, Ted Bundy: Diabol s ľudskou tvárou 20:30, Muži v čiernom: Globálna hrozba 2D ST
20:40, X-MEN: Dark Phoenix 2D 20:50
Pondelok 17.06.: Muži v čiernom: Globálna hrozba 2D ČD
15:30, Psia duša 15:50, Uzly a pomaranče 16:20, Muži v čiernom: Globálna hrozba 3D ST 18:00, Godzilla II: Kráľ monštier
2D 18:10, Rodičia pod parou 18:20, Ted Bundy: Diabol s ľudskou tvárou 20:30, Muži v čiernom: Globálna hrozba 2D ST
20:40, X-MEN: Dark Phoenix 2D 20:50
Utorok 18.06.: ARTMAX FILMY – Láska medzi regálmi
18:10, Muži v čiernom: Globálna hrozba 2D ČD 15:30, Psia
duša 15:50, Uzly a pomaranče 16:20, Muži v čiernom: Globálna hrozba 3D ST 18:00, Rodičia pod parou 18:20, Ted Bundy:
Diabol s ľudskou tvárou 20:30, Muži v čiernom: Globálna
hrozba 2D ST 20:40, X-MEN: Dark Phoenix 2D 20:50
Streda 19.06.: Muži v čiernom: Globálna hrozba 2D ČD 15:30,
Psia duša 15:50, Uzly a pomaranče 16:20, Muži v čiernom:
Globálna hrozba 3D ST 18:00, Godzilla II: Kráľ monštier 2D
18:10, Rodičia pod parou 18:20, Ted Bundy: Diabol s ľudskou
tvárou 20:30, Muži v čiernom: Globálna hrozba 2D ST 20:40,
X-MEN: Dark Phoenix 2D 20:50

ská Streda, Komárno, Žiar nad Hronom,
Galanta či Nitra, - vyplýva z meraní SHMÚ.
Podľa veľmi opatrných odhadov
organizácie Greenpeace mala radiácia
z Černobyľa spôsobiť na našom území
celkovo 450 až 1 200 predčasných úmrtí,
väčšinou v dôsledku rakoviny vyvolanej ožiarením. Presná štúdia, koľko ľudí
zomrelo v dôsledku černobyľskej katastrofy, však neexistuje.
Na Slovensku sa stala havária v jadrovej elektrárni A1 už v roku 1976. Palivo
sa vymieňalo priamo počas prevádzky.
Palivový článok však vystrelil do výšky,
trafil žeriav a rozbil sa. Okamžite došlo k
úniku oxidu uhličitého, ktorý sa používal na chladenie reaktora. K druhej havárii v reaktore A 1 došlo 22. februára
1977 pri výmene palivového článku. Po
zavezení palivového článku do reaktoru
nemohlo chladiace médium voľne prúdiť
a lokálne prehrievanie spôsobilo roztavenie palivových prútov a prepálenie rúry
nádoby moderátora. Tým prišlo k prieniku moderátora, ktorým bola v tomto prípade ťažká voda, do primárneho okruhu
a v dôsledku toho k rýchlemu nárastu vlhkosti, ktorá následne viedla k rýchlemu
poškodeniu pokrytia paliva nachádzajúceho sa v reaktore.
V dôsledku tejto havárie bola jadrová elektráreň A-1 uzavretá a od roku 1979
prebieha jej likvidácia.

MESIAC JÚN 2019

-20% REMAL PLUS
4 kg
7,5 kg
15 kg
25 kg
40 kg

6,90 €
11,60 €
22,10 €
33,50 €
50,90 €

AKCIA
AKCIA
AKCIA
AKCIA
AKCIA

5,50 € / 1,37 €/kg
9,30 € / 1,24 €/kg
17,70 € / 1,18 €/kg
26,80 € / 1,07 €/kg
40,70 € / 1,01 €/kg

Farby Laky PAINT

» Juraj Bochňa, Klub nadšencov historickej techniky a remesiel

Námestie mieru 2, Holíč (nad poštou)

63-0080

03 BYTY / predaj
R03_BYTY_PREDAJ
» PREDÁM slnečný 3-izb
byt 77 m2 v centre mesta
Malacky 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

Černobyľ. Opäť v centre pozornosti,
najmä vďaka seriálu renomovanej televíznej spoločnosti. Udalosť, ktorá sa
zdá v jej stvárnení ako dokumentárny
horor. Udalosť, ktorá hororom bola.
Seriál sa nezmieňoval podrobnejšie
k tomu, čo sme zažili u nás, ani k skúsenostiam, ktoré s jadrovými haváriami na
Slovensku máme. Treba však ešte vysvetliť titulok. Černobyľská havária spôsobila
katastrofu, obrovskú a tragickú. Avšak
– štvrťstoročie pred ňou bola úroveň radiácie aj nad Československom vyššia, ako
po aprílovej havárii v roku 1986 v Černobyle. Bolo to v dôsledku jadrových testov,
ktoré mocnosti bez obmedzenia uskutočňovali aj vo voľnom ovzduší.
Ide o najhoršiu jadrovú haváriu v histórii jadrovej energetiky. Počas experimentu a testu nového bezpečnostného systému došlo k prehriatiu a následne explózii
reaktora typu RBMK-1000 sa do vzduchu
uvoľnil rádioaktívny mrak, ktorý postupoval cez západnú časť Sovietskeho zväzu,
Východnú Európu a Škandináviu. Boli
kontaminované rozsiahle oblasti Ukrajiny,
Bieloruska a Ruska, čo si vyžiadalo evakuáciu a presídlenie asi 200 000 ľudí.
Nad územím Československa preletel černobyľský mrak celkovo trikrát:
30. apríla, 3. až 4. mája a 7. mája 1986. Druhá vlna najviac zasiahla územie západného Slovenska. Boli to najmä okresy Dunaj-

0905 915 033

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

Pomôžeme Vám

Murárske práce
0904 259 971

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

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

Návod nájdete na strane 8 dolu.
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• kompletné rekonštrukcie
domov a bytov
• sadrokartonárske práce
• zatepľovacie práce
• ploty, zámková dlažba

63-0008

02 AUTO-MOTO / iné
R02_AUTO_MOTO_INE
» Kúpim havarované alebo motoricky poškodené auto, motocykel.Tel.
0905218938

Program kina Cinemax

75-24

01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ
» Predám Ford Fiesta
1,6 diesel, rok 2007, stk
2021, nízka spotreba,
dobrý stav, farba tmavosivá, cena 1500 €.Tel.
0903232072

Černobyľ bol zlý, ale nie najhorší

41-0012

Občianska
riadková
inzercia

5
BÝVANIE

A-izolacie Striekaná izolácia pur penou

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.

• Izolácia bez tepelných mostov

tel.: 0944 958 096

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

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

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

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

• S vysokým tepelným odporom

e-mail: aizolacie@gmail.com

16-0195

Aj malé zmeny môžu
priniesť veľké výsledky

-10%

41-0051

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

63-0055

AKCIA

Soňa Janičková

• Súčiniteľ tepelnej vodivosti
λ 0,036

ODŤAH ZDARMA
výkup oceľového šrotu a farebných kovov
zber elektroodpadu

63-0005

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

a plast-hliníkové okno

0903 342 475

41-0005

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

DVERE
INTERIÉROVÉ

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

PLECHOVÉ POZINKOVANÉ

VÝROBA
A PREDAJ

PODLAHY
LAMINÁTOVÉ PVC KORKOVÉ

PALIVOVÉHO
DREVA

AKCIOVÉ SETY
41-0015

0918 645 802
0907 784 324

UŽ OD 110
DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA

EUR

CENTRUM DVERÍ

ŽALÚZIE
ROLETY
SIEŤKY

KOMPOMENTY

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

ZAMERANIE
A MONTÁŽ ZADARMO
MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY

+421 918 536 949
infoklucnik.sk
CentrumDveríKlucnik

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

41-0068

OPRAVY

T. ČÁRSKY: 0903 463 904

BEZPEČNOSTNÉ

PROTIPOŽIARNE

63-0100

0907 211 797

VCHODOVÉ

EXTERIÉROVÉ
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41-0006

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

M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

00-0000

rttrade@rttrade.sk

6
ZDRAVIE / SLUŽBY

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

VSTAVANÉ
SKRINE
SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

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

FO typ A, B a právnických osôb

370 €

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou

480 €

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

AKCIA

1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1490 €
Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2390 € • 1-hr. 1790 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

ZADARMO:

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

SE19-24 strana -
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MZDY, PERSONALISTIKA
Senica | 0911 521 767

Sme plátci
DPH

63-0088

§

CELKOVÉ CENY

320 €

Vstavané skrine Ondrúš

€

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

A ZIMNÉ ZÁHRADY

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

63-0007

ZĽAVA -30%

0917 625 934 | www.helpetbau.sk

PLASTOVÉ OKNÁ

32-0045-6

0905 915 033, 0908 979 377

HELPET BAU

• MURÁRSKE PRÁCE
• SADROKARTÓNOVÉ PRÁCE
• OBKLADY, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, CHODNÍKY
• PLOTY, BRÁNY

12 DEŤOM
R12_DETOM
R13_ROZNE_PREDAJ
13 RÔZNE / predaj

Inzerát, ktorý predáva

KLIMATIZÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS
AKCIA

2,5 kw – cena 750 EUR s DPH
3,5 kw – cena 810 EUR s DPH

0905 963 819

63-0040

11 HOBBY AAŠPORT
R11_HOBBY
SPOTR
» Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu.Tel.
0907374235
» Kúpim staré knihy, mince, bankovky, odznaky,
pohľadnice a rôzne starožitnosti.Tel. 0903753758
» Kúpim ľudové kroje.Tel.
0902708047

STAVEBNÁ RODINNÁ FIRMA

0948 773 180

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

59-0161

10 ZÁHRADA AAZVERINEC
R10_ZAHRADA
ZVERINEC
» Predám cápka a kozičku, odber koncom júna.
Tel. 0905442706
» Darujem mačiatka.Tel.
0910580496
» Darujem mačiatka.
Krásne, odčervené, s hygienickými návykmi. Odber v Holíči. Volať od 12,00
do 19,00.Tel. 0904400362
» Darujem mačiatka.Tel.
0903414309
» Predám tohtoročné
seno v malých kockatých
balíkoch, cena 2€/ kus, po
dohode môžem doviezť.
Tel. 0907704948
»
Predám
pávy.Tel.
0949225092
» Predám domáce vajcia v
Prietržke, cena za 10ks je
1€.Tel. 0910299273

Svet zdravia - poliklinika Senica

vrátane
montáže

09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST
» Predám digestor Mora
chrome 3 - rýchlostný,
málo používaný, cena 60
€.Tel. 0903929397
» Predám sedaciu súpravu vzorový plyš hnedý.
Ako nová. Cena 350 € a
pánsky bicykel 120 €.Tel.
0902093622

Chudnutie
s odborníkmi vám
dáva 2�–�4 krát väčšiu
šancu, že schudnete
a váhu si udržíte.

63-0018

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

ZDRAVÉ
CHUDNUTIE

41-0017

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

Poradňa pre

Z historického hľadiska skladba stra- ktorých druhov rýb a morských plodov.
• Strava má súčasne preventívny
vy je vždy daná prirodzenou dostupnosťou k potrave. Preto je naša strava účinok pred vznikom rakoviny až
iná, ako strava Grékov alebo Talianov. o vyše 50 percent, hlavne prsníka a
hrubého čreva.
Stredomorská strava má svoj pôvod
• Priaznivý vplyv má aj na kompenvstrave južného Talianska, Grécka a záciu cukrovky a bráni pred jej vzniŠpanielska. Aj keď sa ináč stravujú kom o 20-30 percent.
Gréci ako Taliani a obaja inak ako Špa• Napomáha správnej funkcii nernieli, niečo majú spoločné a rozdielne vového systému, bráni pred vznikom
od našej stravy – málo nasýtených demencie, Parkinsonovej a Alzheimetukov, málo červeného mäsa a jedno- rovej choroby.
duchých cukrov. Typické je veľa zeleniny a ovocia, veľa rýb a mastných
Stačí, ak si spomenieme dovolenkyselín prospešných pre zdravie.
ku na juhu Európy a zvyklosti, ktoré
môžeme, prenesieme k nám. MD je
Významne nižší výskyt srdcovo- vhodná v primárnej prevencii – teda
-cievnych ochorení na juhu Talianska v predchádzaní ochorení, ale aj v sea v prímorskom Grécku či Španielsku kundárnej, keď ochorenie už je prímá svoj pôvod práve v vplyve stravy tomné, ale úspešne bráni zhoršeniu.
a aj spôsobe života. Medzi diétami sa Stredomorská diéta spolu
stredomorská strava, nazývaná aj me- s diétou DASH dlhoditeriánska diéta (MD) stala tou, ktorú dobo obsadzujú prvé
medicína odporúča už dlhodobo naj- dve priečky medzi najviac, lebo:
zdravšími stravovací• Chráni pred srdcovocievnymi mi spôsobmi.
ochoreniami o takmer 30 percent.
(dokončenie
• Pomáha pri udržaní hmotnosti, aj
nabudúce)
napriek tomu, že obsahuje pomerne » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
veľa tukov, ktoré sú ale zdraviu proDiabetologička, odborníčka na poruchy
spešné, hlavne z olivového oleja, niemetabolizmu a výživy

www.kamenarstvo-bocan.sk

» Predám pozemok 900
m2 v obci Dubovce, cena
dohodou.Tel. 0902495749

Mediteriánska diéta

63-0011

Občianska
riadková
inzercia
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SLUŽBY

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

Borský Mikuláš, Na výhone 1654 (žel. stanica)
Frézovanie

Môžete si vybrať
asi zo 100 druhov
pomníkov

komínov

41-0091

lanza@covering.sk | 0944 992 822
Skalica, ul. Horská

0902 624 774 • 034/664 87 86

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

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

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR
Príďte sa presvedčiť

15-0004

ER

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

NAŠA FIRMA MÁ 28 ROKOV

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

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

41-0039

ZĽAVAEZ

Pozrite na facebook: KAMENÁRSTVO KAMAX PILÁT

50% ZĽAVY

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

AKCIA: ŠPECIÁLNE ZĽAVYY
NA EXKLUZÍVNE MATERIÁLY
Á

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

ZAVOLAJTE NÁM, UROBÍME VÁM NAJLEPŠIU CENU
63-0003

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

1-HROB 500 € | 2-HROB 700 €
• výber z 300 nápisných tabúl • 5-ročná záruka

SE19-24 strana -
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KAMAX PILÁT

0908 742 287

41-0044

Poskytujeme doklad o likvidácii

8
BÝVANIE

KRTKOVANIE

» Predám invalidný skúter a bicykel skladačka-hliníková, cena dohodou. Informácie na.Tel.
0905759457
» Predám zachovalý barový pult s regálmi do
pohostinstva, možnosť
zakúpenia stoly a stoličky.
Tel. 0905254090
» Predám magnetoterapeutickú podložku IMED s
15 regeneračnými programami.Tel. 0907329660
» Predám výkonnú šnekovú štiepačku, cena dohodou.Tel. 0944295367
» Predám plynový kotol +
2x obehové čerpadlo.Tel.
0910255659

KANALIZÁCIE

ČISTENIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
0915 213 700

KONTAKTUJ
T

E NÁS

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

» „Vychýrenosť sa niekedy
podobá hube, o ktorej Plínius hovorí, že je najväčším
zázrakom prírody, pretože
vyrastá z ničoho a nemá
korene.“
Thomas Fuller, anglický
kňaz a historik 1608 – 1661
» „Kto nič nerobí, má vždy
veľa pomáhačov. Príroda
nepozná prestávky vo svojom vývine a trestá každú
nečinnosť.“
Johann Wolfgang von
Goethe, nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749
– 1832

NOVINKA
UVÁDZACIA
CENA

SIETE RESPILON AIR - RESPILON®

ZAMERANIE · MONTÁŽ
· OPRAVY

Spoľahlivo ochránia pred ochoreniami,
alergiami a znečištením - pre domov
bez smogu a alergií

0903 526 876 | 0910 114 407
PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

41-0007

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

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

terasy

zimné záhrady
splátky od 35 €

splátky od 149 €

ZĽAVY NA JÚN 35%
www.balkona.eu
0948 787 777

splátky od 98 €

Možnosť výhry 350 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

» „Nedokážem vyjadriť,
aká je príroda ľudská a ako
v nej cítiť možnosť stať sa
človekom v tom najčistejšom, a predsa nevyčerpateľne hlbokom význame.“
Romano Guardini, nemecký
teológ a kňaz 1885 – 1968
» „Príroda opakuje večne a
stále v širších rozmeroch tú
istú myšlienku.“
Christian Friedrich Hebbel,
nemecký básnik a dramatik 1813 – 1863

63-0054

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

0908 420 353

» „Človek je podistým už
od prírody veľmi zlý, lebo
každá neznáma radosť ho
hlboko zarmucuje.“
Anatole France, francúzsky
spisovateľ, nositeľ Nobelovej ceny 1844 – 1924

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

15 HĽADÁM PRÁCU
R15_HLADAM
PRACU

Chcete si
podať
inzerát?

igorkrajcir01@gmail.com

Výroky
o prírode

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

14 RÔZNE / iné
R14_ROZNE_INE

16 ZOZNAMKA
R16_ZOZNAMKA
» Muž 51r. bez záväzkov
hľadá kamarátku, čas
viac, len zo Skalice.Tel.
0944096549
» Muž 52r. hľadá ženu na
vážny vzťah, len zo Skalice.Tel. 0907127508
» Muž hľadá ženu na občasné stretnutie, káva,
pokec, Skalica a okolie.Tel.
0910736222
» Hľadám ženu v zrelom
veku zo Skalice na cyklo
túry do prírody a nielen
pre potešenie! (deti neprekážajú) Len vážne! SMS.
Tel. 0907192837

16-0010

NON STOP

www.upchaty-odpad.sk

NEJDE VÁM
BIZNIS?

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

16-0059

Občianska
riadková
inzercia

» „Dobre, že príroda si nedá
vynútiť zmenu telesných
funkcií na želanie ľudí!“
Decimus Iunius Iuvenalis,
staroveký rímsky básnik
58 – 140
» „Všetko, čo hovorí príroda, je múdre.“
Decimus Iunius Iuvenalis,
staroveký rímsky básnik
58 – 140

Príklad:
RP SE 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, SE zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk
technicChcete
si podať inzerát?
ky
zabezpečuje
s.r.o.
Návod
nájdete naELET,
strane
8 dolu.

» „Kto prírodu opravdivo
miluje, nachádza všade
krásu.“
Vincent Van Gogh, holandský post-impresionistický
maliar 1853 - 1890

16-0001

» „Príroda je najozajstnejší
boh.“
Baruch Spinoza, holandský filozof 1632 – 1677
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9
BÝVANIE

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

Vtipy
týždňa

JARNÁ AKCIA

Z Murphyho zákonov:

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

» Pracovitosť sa ešte len
bude vyplácať, ale lenivosť
sa vypláca teraz.

» redakcia

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES
+421 917 622 472
stavebninykrajn@krajn.sk

tel.: 034/668 33 87 kl. 66, 0903 761 642
0948 344 401, 0911 761 642

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)

Inzerát, ktorý predáva

0905 915 033, 0908 979 377

INZERCIA

0905 915 033

vítame leto akciami
Vyberte si a kúpte za super ceny
všetko na jednom mieste:
hutnícky • stavebný • spojovací
kanalizačný materiál •
ohybáreň betonárskej ocele

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

SE19-24 strana -
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16-0215

» Ak si vložil údaj do pamäti počítača, vlož si ho do
svojej, kam si si ho uložil.
.

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

41-0009

Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
www.abc-okna.sk Markízy

» Čím ďalej sa stala katastrofa, alebo nehoda,
tým viac mŕtvych a zranených je potrebných na to,
aby sa správa stala zaujímavou.

10
ACN / SLUŽBY

Žime s Bibliou

duchovný asistent ACN

VJAZDOVÁ TECHNIKA
Imitácie dreva v nástreku
- koniec zlúpaným fóliám

-61%

OD

00

1500 3
EUR
» www.acn-slovensko.sk

Deň maturantov SSOŠ
Via Humana Skalica
1. júna tento rok neoslavovali iba deti, ale aj naši
maturanti. V priestoroch Jezuitského kostola, tak
ako každoročne, si 1. júna 2019 za prítomnosti pedagógov, rodičov, príbuzných a priateľov prevzalo
v slávnostnej atmosfére svoje maturitné vysvedčenia vyše päťdesiat absolventov Súkromnej strednej odbornej školy VIA HUMANA Skalica. Opäť
nechýbali ocenenia tých najlepších.

34EU5R

1200

21EU0R

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

3x

BONUS

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

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ
CENY
V REGIÓNE

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

AKCIA

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

OD

OD

2100

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!
PREDOKENNÉ
ROLETY,
za
VONKAŠIE najlepšie
ceny
v regióne
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

0918 500 492

OD

900

20EU2R

POSLEDNÉ
2 TÝŽDNE
MAXIMÁLNYCH
ZLIAV

CENTRUM
DVERÍ
...ked´sú
dvere dverami
v = 2000 mm
š = 900 mm
a jednostranná
laminácia

39R
4EU

15R
5EU

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

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

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy
VIA HUMANA Skalica udelila pochvalu za reprezentáciu školy a aktivity počas štúdia študentom:
- v odbore služby a súkromné podnikanie so
zameraním na marketing: Ondrejovi Kvaltínovi,
Karolíne Ivičičovej, Tamare Lipovej, Davidovi Frühaufovi, Tereze Maříkovej, Vanese Vaškovej, Filipovi Bojanovskému, Dominikovi Rekošovi
- v odbore služby v cestovnom ruchu: Tereze
Hodúlovej, Lucii Hurbanovej, Henriete Riškovej,
Karin Krajsovej
- v odbore obchodné a informačné služby so zameraním na informatiku a informačné systémy:
Dominikovi Kosírovi, Alexandrovi Ladislavovi
Križánkovi, Andrejovi Matejovi, Adamovi Mečířovi, Dávidovi Rapantovi, Erikovi Šiškovi, Jergušovi
Škápikovi, Rastislavovi Škojcovi, Tiborovi Vanekovi, Richardovi Vaňkovi

» Dokončenie na strane 11
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AKCIA

1600

správny pomer kvality a ceny od roku 1998

10

63-0023

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

16-0002

» P. Martin Mária Barta

GARÁŽOVÉ BRÁNY A

1600

hovorí pápež František vo svojom predslove v YOUCAT Biblii pre mládež. A
cituje Mahátmá Gándhího: „Vám, kresťanom, bol zverený dokument, v ktorom je toľko dynamitu, že by mohol
rozmetať na kúsky celú civilizáciu,
obrátiť svet hore nohami a priniesť
mier do tohto vojnou rozdeleného
sveta. Ale vy sa k nemu správate,
akoby to bola len dobrá beletria – nič
viac.“ A práve pre túto výbušnú silu Biblie sú kresťania v mnohých krajinách
prenasledovaní, väznení a zabíjaní, a to
len preto, že ju vlastnia alebo ohlasujú
Božie slovo.
Milí priatelia, za knihu by nik z nás
nepoložil život. Za odkaz lásky však
áno! Dajme Biblii ústredné postavenie v našich domovoch, majme ju na
očiach, často z nej čítajme, verme jej
a modlime sa s ňou. Rozmýšľajme nad
jej slovami a premeňme ich na skutky.
Potom Biblia zmení náš život a s ním
aj okolitý svet.
Vďaka pomoci dobrodin- c o v
pápežská nadácia ACN
distribuovala už viac
ako 51 miliónov Biblií
pre deti v 189 rečiach
do celého sveta. Zapojte
sa aj vy.
www.acn-slovensko.org

1600

„Aké by to bolo, keby sme s Bibliou
zaobchádzali rovnako ako so svojím
smartfónom? Keby sme ju niekoľkokrát
za deň otvorili a čítali v nej správy od
Boha, ako čítame esemesky v telefóne?“
spýtal sa raz na audiencii pápež František.
Biblii – ako najprekladanejšej, najrozšírenejšej, najpredávanejšej a najčítanejšej knihe na svete – prislúcha veľa
superlatívov. Avšak nie je to kniha,
ktorú si stačí raz prečítať a potom
odložiť na policu. Biblia hovorí o Bohu,
ale predovšetkým sa v nej Boh prihovára
nám. Vo Svätom písme ma Boh osobne
oslovuje, posiela mi akoby textovú správu alebo, ešte krajšie, zaľúbený list. A
kto by nechcel dostať list alebo správu
priamo od Boha?
Biblia je inšpirovaná a napísaná
pod vedením Ducha Svätého. Iste,
autori biblických kníh boli ľudia svojej
doby, a preto na vyjadrenie večných právd používali im vlastné slová, štýl a reč.
Jednotlivé knihy Biblie sú zviazané so
svojím historickým a kultúrnym kontextom. Prostredníctvom viery však vnímame za jednotlivými vrstvami textov
niečo hlbšie ako len literárne dielo. Historická postava Ježiša, ako o ňom píšu
evanjeliá a viera v neho ako Božie slovo,
sú kľúčom k ich výkladu celej Biblie.
„Lebo živé je Božie slovo, účinné a
ostrejšie ako každý dvojsečný meč“
(Hebr 4, 12). Božie slovo preniká naše
myšlienkami a pohnútky srdca, vyvracia ideológie. „Biblia je knihou ohňa,“
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POLITICKÁ IINZERCIA / SLUŽBY

Stačilo už cirkusov
Niekedy počúvam, že som nudný
a politiku beriem
príliš vážne. Vraj
náš program ani
naši odborníci nebudú ľudí zaujímať. Hovoria mi, že
mám byť viac útočný, viac provokovať
a občas urobiť nejaké divadlo. Mohol
by som. Nevie sa to, ale okrem ekonómie som vyštudoval aj divadelnú
dramaturgiu. Ale nechcem. Zákony, o
ktorých hlasujem ovplyvňujú životy
5,5 milióna ľudí. Pre mňa je to záväzok. Správa krajiny je vážna vec.
Politické cirkusy a osočovanie sú
chvíľu zaujímavé, časom však unavia a znechutia. Vyostria emócie a
znepriatelia aj možných partnerov.
A ľuďom nič neprinesú – ani vyššie
platy, ani dostupnejších lekárov, ani
dôstojnú starobu. Živia iba beznádej,
že na Slovensku to inak nejde.
V SPOLU veríme na politiku riešení, programov, najlepšie pripravených ľudí a spojenectiev. Politiku,
ktorá prináša výsledky. Vieme, že
keď budeme súčasťou vlády, čakajú
nás neľahké úlohy. Vymeniť stranu,
čo za dvanásť rokov obsadila Slovensko od východu na západ „svojimi
ľuďmi“. Stranu, za ktorej vlády sa darilo barónkam, čo žili na úkor malých
poľnohospodárov a “tetám Ankám”,
čo sa priživovali na chátrajúcom
zdravotníctve.
Bude to náročné. Všetci, ktorí veríme, že na Slovensku môže byť lep-

šie, budeme musieť držať spolu. Preto
budujeme spojenectvá a otvárame
dvere k spolupráci s inými politickými stranami. Uvedomujeme si, že Slovensko je rôznorodé a všetci máme
priority a záujmy. No je dôležité, aby
sme vedeli spoločne žiť a vychádzať.
A postaviť sa za to, čo je pre nás všetkých a pre budúcnosť podstatné.
Spojenectvá nie sú ľahké, nebudem vám klamať. Preto o nich všetci
radi rečnia, ale činy chýbajú. No bez
spájania sa, bez dohody sa nikam nepohneme. Preto sme minulý týždeň
uzavreli koaličnú dohodu s Progresívnym Slovenskom. Nerečníme, konáme. Do parlamentných volieb ideme spoločne, aby sme boli schopní
spravovať krajinu od prvého dňa vo
vláde.
Víťazstvo v eurovoľbách chápeme ako signál, že ľudia si želajú politikov schopných dohodnúť sa. Naše
spojenectvo je premyslené, pretože
musí vydržať štyri roky vládnutia,
nielen kampaň do parlamentných volieb. Politika je pre nás vážna vec, a
tak k nej pristupujeme. Bez cirkusu.
Zato s rozvahou a odhodlaním zlepSlovensk
šovať život ľudí na Slovensku.

» Mi
Miroslav
l B
Beblavý
bl

predseda strany
SPOLU - občianska demokracia

ŤAŽNÉ

ZARIADENIA

Cenu riaditeľky tento rok získali Ondrej Kvaltín
a Dominik Kosír za vzornú reprezentáciu školy.
Za výborné výsledky dosiahnuté pri maturitnej
skúške boli ocenení študenti Filip Mlýnek, Dominik Tichý a Tibor Vanek.
Príjemným spestrením slávnostného dopoludnia bolo spevácke vystúpenie Tamary Bízekovej a
prednes Sašky Iršovej, študentiek 3. ročníka.
V rozlúčkovom prejave našich maturantov zaznelo:
„Nadišiel čas sa rozlúčiť. Prajem si, aby sa nám
splnili všetky sny, aby nám bolo minimálne tak
dobre ako doteraz a aby sme boli vždy zdraví a
spokojní. Želám si, nech sa naše cesty nikdy úplne
nerozídu.“
„Vyrazme na cestu. Skúmajme. Snívajme. Objavujme. Tešme sa zo života!“
A my sa pripájame. Všetko naj... želá Vaša Via
Humana.

» Adriana Ilčíková

Montáž aj u zákazníka

IDM Car, spol. s r. o.
ponúka na predaj
ý
zo svojich nadmerných
zásob
» strešné nosiče
» ťažné zariadenia
CENA DOHODOU
» hliníkové disky
» letné a zimné pneu
» zabezpečovacie zariadenia Construct
na vozidlá značiek Renault, Dacia, Hyundai a Opel

IDM-CAR spol. s r. o., Priemyselná 5482, MALACKY
tel.: 034/772 43 40, 0911 437 099
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15-0020

- v odbore výživa a šport: Adamovi Ambrovi,
Bianke Barcajovej, Matúšovi Bačovi, Erikovi Laclavíkovi, Daniele Nálepovej, Markovi Porubskému,
Branislavovi Tomanovi, Paulíne Drýmalovej

16-0214

0904 832 593

» Pokračovanie zo strany 10
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» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

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

● VODIČ SANITNÉHO
VOZIDLA DZS

/sk. B - 2 roky praxe, ZZM: 624 €
+ príplatky/ Tel.: 034/69 69 146

● REFERENTA STRAVOVACEJ
PREVÁDZKY
/úplne SOU, ZZM: 728 €/

ZZM = základná zložka mzdy

Tel.: 034/69 69 271, -416
Supermarket EURO-DISKONT Kúpalisko Holíč
prijme do pracovného pomeru na plný úväzok

PREDAVAČKU
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.

75-06-3

k zániku práva ako celku. Táto dvojmesačná lehota má aj hmotnoprávny
charakter, čo znamená, že účastník
pracovnoprávneho vzťahu, ktorého sa
výpoveď týka, musí svoju žalobu na určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou doručiť na súd
najneskôr v posledný deň dvojmesačnej lehoty, a teda nestačí podať žalobu
v posledný deň lehoty na pošte.
Ak zamestnanec alebo zamestnávateľ napriek tejto skutočnosti, t. j. po
márnom uplynutí uvedenej lehoty,
podá žalobu na určenie neplatnosti výpovede, tak musí súd zo svojej úradnej
povinnosti prihliadnuť na zánik práva
a predmetnú žalobu zamietnuť. V prípade splnenia zákonných podmienok
na podanie žaloby na určenie neplatnosti výpovede súd začne konanie vo
veci a môže rozhodnúť, že sa pracovný
pomer skončil neplatne, a že trvá aj naďalej. V takomto prípade musí zamestnávateľ aj naďalej poskytovať prácu
zamestnancovi a zamestnanec musí
pokračovať vo vykonávaní práce.

41-0004

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou je veľmi bežné, tak zo strany
zamestnávateľa, ako i zamestnanca.
Môže však nastať situácia, že tento
spôsob skončenia pracovného pomeru
nebude právne podložený, napríklad
ak je podaná výpoveď v prípadoch, v
ktorých Zákonník práce nariaďuje zákaz výpovede a pod. Ak právny úkon
smerujúci ku skončeniu pracovného
pomeru výpoveďou nespĺňa zákonom
požadované náležitosti, je možné ho
označiť za právne vadný a bude Zákonníkom práce postihnutý neplatnosťou.
V danom prípade však pôjde o relatívnu neplatnosť, čo znamená, že právny
úkon sa považuje za platný, až kým sa
oprávnená osoba nedovolá neplatnosti
na súde.
Dovolávať sa jej teda nemôže ktokoľvek, ale iba konkrétny účastník pracovnoprávneho vzťahu, a to zamestnanec
alebo zamestnávateľ, ktorý je výpoveďou na svojich právach dotknutý.
Zákonník práce umožňuje za presne
vymedzených podmienok domáhať sa
na súde určenia neplatnosti výpovede.
Danú skutočnosť si zamestnanec, ako
i zamestnávateľ môže v zmysle Zákonníka práce uplatniť najneskôr v lehote
dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal
pracovný pomer skončiť. Ak si účastník
toto svoje právo neuplatní na súde najneskôr do uplynutia tejto lehoty, dôjde

FNsP Skalica, a.s.
obsadzuje s nástupom ihneď pozície:

41-0084

Neplatnosť výpovede podľa Zákonníka
práce

VIZITKY

0908 979 377

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

ČERSTVÁ PONUKA PRÁCE
ZÁSTUPCA VEDÚCEHO PREDAJNE
mzda 870 € brutto

POKLADNÍK/PREDAVAČ
mzda od 650 € brutto

HLAVNÝ POKLADNÍK
mzda 750 € brutto

SKLADNÍK
mzda 700 € brutto

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

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

6 HQLF D

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

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

52-0056

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

ZVÁRAČA/ZÁMOČNÍKA

• KUCHÁR/KA

na zastupovanie počas letných dovoleniek

Mzda od 700 €

Plat 900 € brutto. V prípade nutnosti
dovoz zabezpečíme.

Tel.: 0905 353 834

Plat 900 € brutto. Možnosť aj na živnosť.
Honorár dohodou.

FNsP Skalica, a.s.

• POMOCNÁ SILA
DO KUCHYNE / BAGETÁRKA

obsadzuje s nástupom ihneď pozície
bez požiadavky na kvalifikáciu so ZZM
vo výške 520 €:

Plat 700 € brutto. V prípade nutnosti
dovoz zabezpečíme.

• SKLADOVÉHO PRACOVNÍKA

● POMOCNÍK V KUCHYNI

Plat 900 € brutto. Možnosť aj na živnosť.
Honorár dohodou.

● ROZVÁŽAČ STRAVY

• VODIČ NA ROZVOZ
PRACOVNÍKOV

● POMOCNÝ PRACOVNÍK
V ZDRAVOTNÍCTVE

Plat 700 € brutto. Možnosť aj na živnosť.
Honorár dohodou.

0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

SBS GUARDING s. r. o.
v Senici
Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď!
0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

SE19-24 strana -

Tel.: 034/69 69 271, -416

Hľadáš nové
zamestnanie
v okolí Skalice?

príjme strážnikov na prevádzky

36-0007

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

16-0198

ZZM = základná zložka mzdy
41-0004

41-0084

• OBSLUHA - POKLADNÍK

13

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

63-0099

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

prevádzka Hlboké 6 prijme

41-0079

prijmu

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

FRAMAC CNC kovovýroba

Prijmeme na zrekonštruovanú
čerpaciu stanicu na nepretržitú
prevádzku
diaľnica D2 pred Kútami:

Potraviny EURO – DISKONT Holíč Kátovká ul.
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PrIdajte sa do tímu
ProtHerm ProductIoN
s NástuPNou Hrubou
mesačNou mzdou 780 €

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

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

63-0078

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

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica

41-0088

prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozície:

• obsluha polygrafického stroja
Mzda od 650 € do 1200 € (z toho základná zložka mzdy 550 €)
Ponúkame: prácu na hlavný pracovný pomer (2, 3-4 zmenná prevádzka) •
príplatky aj nad rámec zákona (príplatok za 2-zmennú, 3-zmennú a 4-zmennú
prevádzku, príplatky za sobotu a nedeľu) • 13., 14. plat • sociálny program
• stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí 1,20 € za obed • príspevok
za dochádzku • stabilizačný príspevok • príspevok na DDS • odmeny
za zlepšovateľské hnutie • odmeny pri pracovných jubileách a odchode
do dôchodku • náborový príspevok
Spoločnosť Grafobal prijme tiež študentov z radov stredoškolákov
a vysokoškolákov na brigádu počas letných prázdnin.

HĽADÁME
ZAMESTNANCOV

miesto na pozíciách:

Voľné pracované pozície na hlavný pracovaný pomer:

personalne@grafobal.sk

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

UPRATOVAČKA

INZERCIA

- 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

0908 979 377

Taktiež ponúkame prácu i na BRIGÁDU vo výrobe 3,70 Eur/ hod.
Požadujeme:
- vek nad 18 rokov
- zodpovedný prístup k práci

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

41-0082

Práca je vhodná pre ženy aj mužov i absolventov.
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034 6967330, 0914 222 739

PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU
ČAŠNÍKA /-ČKU (1000 EUR + variabilná zložka)
KUCHÁRA /-KU (1300 EUR + variabilná zložka)
Tel.: 0903 730 423

41-0014

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

OPERÁTOR VÝROBY

16-0172

Máme pre Vás pracovné

15
ZAMESTNANIE

INTERIÉRY ÁUT Z PRÍRODNEJ A SYNTETICKEJ KOŽE

Aktuálne otvorené pracovné pozície

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

Práca v kancelárii

po zapracovaní

975 €

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

MANAŽÉR VÝROBY

od 2000 €

MAJSTER VÝROBY

od 1100 €

AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP A PO

od 1500 €

Eissmann Automotive Slovensko s.r.o. | Lesná 880/1 | 908 51 Holíč |
Kontaktná osoba: Ing. Eva Beneková
Telefón +421 907 962 902, praca@eissmann.com alebo Profesia.sk
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63-0034

mzda závisí od skúseností kandidáta

16
EDITORIÁL / SLUŽBY

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

34-0001-4

SK.ABAINNOVATOR.COM

prijme do pracovného
pomeru:

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

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu
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KRBY
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DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý

grily,

Ruské skleníky - ZGT

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom
prev.: Pezinok
- 0917 861 305
prev.: ������������������- 0918 250 213
prev.: Košice
- 0915 147 170
- 0908 136 854
prev.: Nitra
prev.: Bans.Bystrica - 0915 905 112

300

modelov

4
429,-

pece TUMA 362
362,-€
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40-0050

Tel.:

kachle

85-0005

sk
info@konstrukter. - 0905 218 177
0908 914 180

32-0079

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno

