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SENICKO-SKALICKO
Týždenne do 31 000 domácností

41-0055

Najčítanejšie regionálne noviny

v piatky
padajú

dvadsiatky!!!

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

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

VOO

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

41-0011

PIATOK SVIATOK

0903 607 781

O
TV R

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

Andrej Budovič - Servis
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SERVIS ELEKTRICKÉHO
RUČNÉHO NÁRADIA
0902 112 185

63-0093

0907 211 797

MURÁRSKE
A OBKLADAČSKÉ
PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
63-0061

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

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov
63-0100

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

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

NO

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

16-0195

94-0091-1

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

ENÉ

Najlepší výber KOTLOV

2
REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY

DIStrIbúcIa (31.000 domácností)
Každý týždeň: v Senici, Skalici,
Holíči, Jablonici, Radošovciach,
Mokrom Háji, Vrádišti, Prietržke, Trnovci, Kopčanoch, Pop.
Močidlanoch, Dubovciach, Kunove, Čáčove, Štefanove, Kátove a
Rovensku
+ v párnom týždni navyše:
Radimov, Letničie, Petrová Ves,
Čáry, Smolinské, Kuklov, Borský
Mikuláš
+ v nepárnom týždni navyše:
Brodské, Chropov, Sobotište, Rybky, Koválovec, Smrdáky, Častkov,
Hlboké, Cerová, Prievaly, Šajdíkove Humence, Dojč, Rohov, Koválov a Lieskové

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

Senica
Borský Mikuláš

bV
bz
DS
Ga
Hc
KM
LV
Ma
nr
nz
PK
Pn
Sc
Se
tO
tn
tt
zM

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

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

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

Čáry / 0908 43 55 81

51.100
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35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
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26.500
52.000
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29.000
25.000
25.000
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

63-0017

MZDY, PERSONALISTIKA
Sme plátci
DPH

Senica | 0911 521 767

Bratislavská 5, 908 51 Holíč
vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v súlade
s ustanovením § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí a VZN č. 64 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Holíč

obchodnú verejnú súťaž
na uzavretie kúpnych zmlúv

• JEDNODUCHÉ
• PODVOJNÉ
• DPH, MZDY
• DAŇOVÉ PRIZNANIE

1) na predaj 11 stavebných pozemkov
na Ul. Márie Terézie v k. ú. Holíč
Podrobná špecifikácia ponuky, súťažné podmienky, návrh kúpnych
zmlúv sú uverejnené na webovej stránke: www.holic.sk alebo
informácie je možné získať osobne na adrese Bratislavská 5,
Holíč (hlavná budova MsÚ). Lehota na predkladanie súťažných
ponúk končí dňa 09.07.2019 o 12.00 hod.

O pohár mesta Kunovíc
pre Márii Truissard

GARÁŽOVÉ BRÁNY A

Stredné Slovensko
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ÚČTOVNÍCTVO

63-0047

západné Slovensko

€

SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

Skalica

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

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

FO typ A, B a právnických osôb

Holíè

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

ponúka na predaj betónové výrobky
• Studničné skruže priemer 100 a 80
• Kanalizačné rúry priemer 60, 40, 30, 20
• Poklopy
• Konusy, stĺpky
• Dlažby, kocky, záhon. obrubníky
63-0072

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

Obecný podnik Jablonica s.r.o.

VJAZDOVÁ TECHNIKA
Imitácie dreva v nástreku
- koniec zlúpaným fóliám

0905 478 303
Vally 9, Skalica
www.bomont.sk
správny pomer kvality a ceny od roku 1998
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63-0088

InzercIa

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

V Kunovicích sa 15.6. uskutočnil už 9. ročník
O pohár mesta Kunovíc. Atléti AK Junior Holíč sa
tu postarali o prekvapivé výsledky v jednotlivých
kategóriách. V hlavnej kat. mužov na výbornom
2.mieste sa umiestnil Tomáš Skala. Suverénnym
víťazom v kat. žien sa stala Mária Truissard. V kat.
nad 40 rokov sa Gabriel Čermák umiestnil na 7.
mieste, 2. miesto pre Sofiu Gorbatenkovú v kat.
dorasteniek. Jej sestra Sofia bola na 3. mieste v kat.
juniorek. Filip Búzek na 2. mieste v kat. juniorov.
Adrián Duchoslav bol na 4.mieste v kat. dorastencov. Štafetový beh na 4x350 m vyhrala rodina
Gorbatenkových.

» Roučka

41-0091

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

žeme ovplyvniť my sami.
Čo tak potešiť sa z vlčích makov, letného dažďa, úprimného susedského pozdravu, alebo „iba“ z toho, že nateraz nemusíme brať lieky, pichať si injekcie, ležať na
tvrdom lôžku v nemocnici. Alebo na zemi
pod mostom. Každý z našich dní, ktoré sú
nám dopriate, je totiž neobyčajný. Aj ten,
ktorý sa končí únavou, veď predsa človek
bol stvorený na to, aby tvoril a nie iba
trovil. A tak som tentoraz naozaj nevybral
žiaden v kalendári polotučným písmom
vytlačený významný medzinárodný deň.
Ale pripomínam, dovolím si, prepáčte mi,
že každý deň stojí za to. Nikto z nás ani
len netuší, na ktorý z nami
prežitých dní budeme raz
o veľa rokov spomínať ako
na deň výnimočný. Krásny, úžasný...
Za pokus to stojí, takéto pocity z budúcnosti
skúsiť prežívať v
prítomnosti. Veľa
šťastia!

www.kamenarstvo-bocan.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Opäť po týždni všetko dobré vám, milí
čitatelia! V predstihu som sa pozeral do
kalendára, aké významné dni nás v nasledujúcom týždni čakajú a zrazu mi to
došlo. Často hľadáme obsah v nepodstatnom a nevidíme či dokonca sme
zabudli vidieť to podstatné v našich
životoch.
No skúste, len tak – spontánne – čo je
pre vás naozaj dôležité? Čo je pre človeka
dôležité? Čo treba na to, aby sme pocítili kúsok šťastia, ako majster Jan Werich
raz povedal „ten malilinký kousek pokakanýho štěstíčka“?
Slovensko je zvláštna krajina. Patríme medzi najviac zadlžené spoločenstvá
občanov v Európskej únii. Klesá naša
spotreba, začíname šetriť na nákupoch,
mnohí to robia už roky. Na druhej strane – sme krajinou, kde sa najviac predá
osobných áut. Kde sa pomerne veľmi veľa
lieta na dovolenky, kúpené na pôžičku.
Kde je najvyšší počet exekúcií. Kde je jeden z najvyšších počtov samovrážd.
Naše psychické zdravie upadá, to fyzické chátra a pritom by stačilo to, čo mô-

63-0011

Potočná 16
SKaLIca
skalicko@regionpress.sk

75-24

redakcia:

Neobyčajne obyčajné dni

63-0023

SENICKO-SKALICKO
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BÝVANIE

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

Borský Mikuláš, Na výhone 1654 (žel. stanica)

41-0091

lanza@covering.sk | 0944 992 822
KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

a plast-hliníkové okno

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo

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

63-0003

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

Inzerát, ktorý predáva

41-0005

0905 915 033, 0908 979 377

SME PRVÁ FIRMA,

ŽALÚZIE
ROLETY
SIEŤKY

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ OKNÁ
A ZIMNÉ ZÁHRADY

ZAMERANIE
A MONTÁŽ ZADARMO

CELKOVÉ CENY

320 €

MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY

370 €
480 €

SE19-25 strana -

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou
41-0017

41-0068

41-0021

OPRAVY

T. ČÁRSKY: 0903 463 904

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

Mediteriánska diéta

01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ

Keď sa hovorí o mediteriánskej diéte
(MD), mnohým napadne pizza, gyros,
falafel, cestoviny lasagne, prípadne
dlhý biely chlieb. Je to však úplne inak.
Táto diéta obsahuje vo veľkej miere čerstvé ovocie a zeleninu, orechoviny, rybu,
ako aj olivový olej.
Typické pre MD:
• Obsahuje veľa zeleniny, ovocia, orechov,
strukovín, ktoré sú prirodzenou súčasťou
väčšiny receptov.
• Orechy a oriešky sú poruke ako zdroj
rýchleho občerstvenia, namiesto sladkostí. Stačí 5-10 kusov denne, podľa veľkosti.
• Celozrnné potraviny namiesto tých z
bielej múky.
• Bylinky sa používajú na ochutenie
takmer každého jedla.
• Ryby v strave sú aspoň 2 krát týždenne
– tuniak, losos, pstruh, makrela, sumec,
sleď; morské plody.
• Zriedkavá konzumácia červeného mäsa.
Porcia červeného mäsa by mala mať veľkosť asi balíčka kariet, nie viac.
• Nahradenie masla zdravšími tukmi, predovšetkým olivovým olejom. Vyhýbanie
sa margarínom.
• Rozumné prijímanie syrov, jogurtov,
vajíčok, hydiny. Je dôležité nezamieňať si

02 AUTO-MOTO / iné
R02_AUTO_MOTO_INE
» Kúpim havarované alebo
motoricky poškodené auto,
motocykel.Tel. 0905218938
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ.Tel.
0908205521
03 BYTY / predaj
R03_BYTY_PREDAJ
» Predám 2-izb byt v Ma
- Juh, posch. 1/8, 50 m2, +
pivnica, cena 75.000 €.Tel.
0948091425
04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM
» Prenajmem garzónku v
centre mesta Skalica.Tel.
0910981956
» 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

(dokončenie)

Poradňa pre

tvrdé syry s hlavným jedlom.
• Preferuje celozrnnú ryžu a celozrnné
cestoviny.
• Vyhýba sa slanine, klobásam a mäsovým
výrobkom s vysokým podielom tukov.
• Uprednostňuje sezónne potraviny
• Pohár vína, ale pozor, typická stredomorská diéta neobsahuje viac ako pohár
vína denne.
Zdraviu prospieva veľa antioxidantov
a vlákniny z ovocia a zeleniny, z celozrnných výrobkov a orechov, n-3 mastné
kyseliny v olivovom oleji a rybách, polyfenoly vo víne, ovocí, zelenine, triesloviny
v bylinkách. Suma – sumárum: Stredomorská strava dokázateľne predlžuje
život a chráni pred vznikom chronických ochorení.
Nesmieme zabúdať, že mediteriánsky človek si vždy musí nájsť dostatočný
čas na jedlo, a preto nie je
zhltnuté v náhlivosti, sediac pri televízii alebo
pri počítači. Pokojné a
pohodlné stravovanie
je rovnako dôležité ako
to, čo sa dostane na
tanier.

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

Svet zdravia - poliklinika Senica

0948 773 180

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

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

PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY
0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

AKCIA -30%
NA PRÁCU

PRÍSTREŠKY K DOMU, NA AUTÁ • ODKVAPOVÝ SYSTÉM
• ZÁHRADNÉ DOMÈEKY • ALTÁNKY • TATRANSKÝ
PROFIL• LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

VIZITKY

KLIMATIZÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS
AKCIA

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

0905 963 819

0908 979 377
MALIARSKE
A NATIERAČSKÉ
PRÁCE
SADROKARTÓN
63-0040

R09_DOMACNOST
09 DOMÁCNOSŤ

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

vrátane
montáže

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

63-0006

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

0911 158 604, 0910 484 405
www.malovanie-sadrokarton.sk
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63-0045

06 POZEMKY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ
» Predám pozemok na zahrádkach v Skalici, Darmovisy, pekné prostredie.Tel.
0944161961
» Predám pozemok 900 m2 v
obci Dubovce, cena dohodou.
Tel. 0902495749

Kino Cinemax Skalica
Piatok 21.6.: Tajný život maznáčikov 2 2D 15:00,
17:00, Rodičia pod parou 15:30, Psia duša 15:50,
Muži v čiernom: Globálna hrozba 2D ČD 17:50, Ted
Bundy: Diabol s ľudskou tvárou 18:10, Podfukárky 19:00, 21:00, X-MEN: Dark Phoenix 2D ST 20:15,
Muži v čiernom: Globálna hrozba 2D ST 20:30
Sobota 22.6.: DETSKÉ KINO: Hľadá sa Yeti 13:20,
Tajný život maznáčikov 2 3D 13:00, Uzly a pomaranče 13:50, Tajný život maznáčikov 2 2D 15:00, 17:00,
Rodičia pod parou 15:30, Psia duša 15:50, Muži v
čiernom: Globálna hrozba 2D ČD 17:50, Ted Bundy:
Diabol s ľudskou tvárou 18:10, Podfukárky 19:00,
21:00, X-MEN: Dark Phoenix 2D ST 20:15, Muži v
čiernom: Globálna hrozba 2D ST 20:30
Nedeľa 23.6.: DETSKÉ KINO: Hľadá sa Yeti 13:20,
Tajný život maznáčikov 2 3D 13:00, Uzly a pomaranče 13:50, Tajný život maznáčikov 2 2D 15:00, 17:00,
Rodičia pod parou 15:30, Psia duša 15:50, Muži v
čiernom: Globálna hrozba 2D ČD 17:50, Ted Bundy:
Diabol s ľudskou tvárou 18:10, Podfukárky 19:00,
21:00, X-MEN: Dark Phoenix 2D ST 20:15, Muži v
čiernom: Globálna hrozba 2D ST 20:30
Pondelok 24.6.: Tajný život maznáčikov 2 2D
15:00, 17:00, Rodičia pod parou 15:30, Psia duša
15:50, Muži v čiernom: Globálna hrozba 2D ČD 17:50,
Ted Bundy: Diabol s ľudskou tvárou 18:10, Podfukárky 19:00, 21:00, X-MEN: Dark Phoenix 2D ST
20:15, Muži v čiernom: Globálna hrozba 2D ST 20:30
Utorok 25.6.: ARTMAX FILMY – Do boja 17:50,
Tajný život maznáčikov 2 2D 15:00, 17:00, Rodičia
pod parou 15:30, Psia duša 15:50, Ted Bundy: Diabol
s ľudskou tvárou 18:10, Podfukárky 19:00, 21:00, X-MEN: Dark Phoenix 2D ST 20:15, Muži v čiernom:
Globálna hrozba 2D ST 20:30
Streda 26.6.: PREDPREMIÉRA: Annabelle 3 Návrat 20:30, Tajný život maznáčikov 2 2D 15:00, 17:00,
Rodičia pod parou 15:30, Psia duša 15:50, Muži v
čiernom: Globálna hrozba 2D ČD 17:50, Ted Bundy:
Diabol s ľudskou tvárou 18:10, Podfukárky 19:00,
21:00, X-MEN: Dark Phoenix 2D ST 20:15

32-0045-6

Občianska
riadková
inzercia

5
ZA ŽIVOT / SLUŽBY

Minulý víkend patril vám
súdnych procesoch a podobne). Psychológovia dnes riešia okrem žien už
aj násilie na mužoch. No oveľa väčšiu
účinnosť majú preventívne než represívne kroky.
Som presvedčená, že otcovstvo
patrí k identite muža rovnako ako materstvo k identite ženy. Či už majú dieťa alebo nie. Napriek tomu, že sa mnohé teórie snažia vymazať toto tvrdenie
poukazovaním na to, že materstvo a
otcovstvo sú len sociálne konštrukty.
Matka je vždy istá, hovorí sa, no aj otcovstvo sa už dnes dá presne určiť. Dieťaťa však má právo mať otca aj matku.
Z vlastnej skúsenosti viem, ako si dieťa
rado strieda tieto tváre: keď má matky
už dosť, beží k otcovi, a od otca zase k
matke. Tento rytmus je taký zákonitý
ako striedanie dňa a noci, resp. práce a
odpočinku.
Otcovstvo je teda niečo priamoúmerné k materstvu, a naopak. Otcovstvo a mužstvo je jednoducho jedinečne iné ako materstvo a ženstvo. A
pri tomto definovaní by som zostala.
Chcem mužom už len poďakovať a
úprimne sláviť ich deň. My ženy sme
rady, že vás máme, lebo v každom z vás
je prítomné otcovstvo.

VÝPREDAJ
SKLADOVÝCH
ZÁSOB
OBKLADY
DLAŽBA

od 3 €/m2

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

MIREX Holíč

www.mirex.sk

0910 933 663, 034 668 3064

» Mária Raučinová, Fórum života

41-0072

Minulý víkend patril otcom. Tretiu
júnovú nedeľu sme slávili Deň otcov.
Neraz počujem výčitku od môjho
manžela či od iných pánov: „Vy sa venujete iba ženám a ich právam. Len ženám sa ubližuje. Riešite potraty, akoby
to bola čisto ženská záležitosť.“ Nie je to
celkom tak, no pripúšťam, že identita
či dôstojnosť muža nie je v takej pozornosti ako u ženy. Zrejme sme my ženy
chceli rýchlo dobehnúť, čo história zameškala a tak sme sa trochu prehnane
zviditeľnili.
Otcovstvo – čo to vlastne je? Týka
sa iba ženatých mužov? A čo slobodní? Zase sú mimo záujmu? Z môjho
pohľadu je otcovstvo viac než len biologickou záležitosťou. A rozhodne si
zasluhuje aktualizáciu na dnešnú podobu. Postrehla som niekoľko aktivít
v tomto smere. Napríklad konferencia
Aký otec, taký syn či rôzne letné tábory
odvahy s účasťou otcov a synov a otcov
a dcér. Naozaj pekné aktivity. Feministky sa zase usilujú vtiahnuť mužov
viac do domácich činností, prebojovali
tzv. otcovskú dovolenku a príplatky,
ktoré im patria pri starostlivosti o dieťa.
Vznikli aj viaceré organizácie a spoločnosti, ktoré zastávajú práva otcov (pri
striedavej starostlivosti po rozvode, v

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE
Skalica, ul. Horská

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

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR

0944 716 337

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

00-0000

Pozrite na facebook: KAMENÁRSTVO KAMAX PILÁT

VSTAVANÉ
SKRINE

50% ZĽAVY

AKCIA: ŠPECIÁLNE ZĽAVYY
NA EXKLUZÍVNE MATERIÁLY
Á

1-HROB 500 € | 2-HROB 700 €

ZĽAVA -30%

ZAVOLAJTE NÁM, UROBÍME VÁM NAJLEPŠIU CENU
Vstavané skrine Ondrúš

63-0007

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

41-0039

0903 342 475

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

NAŠA FIRMA MÁ 28 ROKOV

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

rttrade@rttrade.sk

M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

Príďte sa presvedčiť

41-0010

work.byvanie@gmail.com

0902 624 774 • 034/664 87 86

• výber z 300 nápisných tabúl • 5-ročná záruka
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KAMAX PILÁT

0908 742 287

41-0044

Work

Môžete si vybrať
asi zo 100 druhov
pomníkov

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce
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11 HOBBY AASPOTR
ŠPORT
R11_HOBBY

» Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu.Tel.
0907374235
» Kúpim rôzne starožitnosti aj
poškodené.Tel. 0903753758
» Kúpim po starenke staré
sukne, spodničky, prucleky,
čepce a vyšívané plachty .Tel.
0904582551
» Kúpim ľudové kroje.Tel.
0902708047

12 DEŤOM
R12_DETOM
13 RÔZNE / predaj
R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám zachovalý barový
pult s regálmi do pohostinstva, možnosť zakúpenia stoly a stoličky.Tel. 0905254090
» Predám plynový kotol +
2x obehové čerpadlo.Tel.
0910255659
» Predám bicykel skladačka-hliníková, cena dohodou. Informácie na.Tel. 0905759457
»
Predám
bicykel.Tel.
0346683034
14 RÔZNE / iné
R14_ROZNE_INE
» Hľadám muža na výpomoc pri sťahovaní, Unín.Tel.
0940196589
15 HĽADÁMPRACU
PRÁCU
R15_HLADAM
16 ZOZNAMKA
R16_ZOZNAMKA
» Muž hľadá ženu na občasné stretnutie, káva,
pokec, Skalica a okolie.Tel.
0910736222
» Hľadám úprimnú ženu,
ktorá vie ľúbiť, od 50-56r.Tel.
0907369234
» Hľadám si priateľku vo veku
od 35-40 rokov na tancovanie
Latino- tancov, oldis -disco,
letné kupko, jednoducho
takú, ktorá má rada život, napíš mi SMS, rád odpoviem.Tel.
0908780515

ktorý neustále pripomína, že sa nemôžeme
zastaviť. Maják, ktorý nás vyzýva k činu a
neustále nám pripomína, že ľudia sa budú
mať lepšie len vtedy, keď politici prestanú
rozkrádať to, čo patrí nám všetkým.
Na tlačovej konferencii pani Kušnírová
zároveň pozvala šesť predsedov opozičných
demokratických strán k spoločnému obedu.
Túto iniciatívu zdôvodnila tak, že chce dosiahnuť to, aby sa lídri strán takto stretali
pravidelne a ukázali tak ľuďom, že vedia
spolupracovať. Ukázať ľuďom, že reálna alternatíva existuje.
Je to mimoriadne užitočná iniciatíva, ktorá nemá na Slovensku obdobu. Ešte nikdy sa
nestalo, aby sa takto stretli lídri strán, ktoré
chcú vytvoriť alternatívu. Ešte nikdy sa nestalo, aby také stretnutie zorganizovala obyčajná
odvážna žena, ktorej pozvánka sa neodmieta.
Som veľmi rád, že
tak silná a od srdca
dobrá žena sa rozhodla k nám pridať.
Som veľmi rád, že zároveň prišla s iniciatívou,
o ktorej sa bude možno
ešte písať v knižkách
dejepisu.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

0908 979 377

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 mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, SE zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

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

NEJDE VÁM
BIZNIS?

KONTAKTUJ
T

E NÁS

skalicko@regionpress.sk

VIZITKY

Vtipy
týždňa

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

63-0005

10 ZÁHRADAAAZVERINEC
ZVERINEC
R10_ZAHRADA
» Predám cápka a kozičku, odber koncom júna.Tel.
0905442706
» Darujem mačiatka.Tel.
0903414309
» Darujem mačiatka. Krásne,
odčervené, s hygienickými návykmi. Odber v Holíči.
Volať od 12,00 do 19,00.Tel.
0904400362
» Predám jahňatá.Tel.
0907588694
»
Predám
orechy.Tel.
0346683034

V utorok som celý
šťastný prišiel na
tlačovú konferenciu
spoločne so Zlaticou
Kušnírovou, matkou
zavraždenej Martiny.
Ešte na jeseň oslovila
naše hnutie OĽANO, že by za nás veľmi rada
kandidovala za obecnú poslankyňu. Preto,
lebo nám verí a dôveruje. Kandidovala a
obecnou poslankyňou sa aj stala.
Na tlačovej konferencii som pani Kušnírovú predstavil ako našu novú posilu pre
naše nové hnutie ODVÁŽNE (hnutie obyčajných kresťanov), ktorého cieľom je robiť kresťansko-sociálnu politiku s dôrazom na pomoc
chudobným, chorým a slabým. Presne takú,
aká by skutočná kresťanská politika mala
byť. Takú, aká tu bohužiaľ doteraz nebola.
Veľmi si vážime, že sa pani Kušnírová rozhodla túto našu iniciatívu podporiť. Po tom,
čo sa jej stalo, mohla zostať zúfalá a rezignovaná. Nezostala a odvážne a vytrvalo bojuje
za všetkých nás. Už jej zďaleka nejde len o to,
aby vražda Jána a Martiny bola spravodlivo
vyšetrená, ale odvážne bojuje za to, aby sme
korupciu dokázali úplne vykynožiť. Korupciu,
ktorá bola príčinou samotných vrážd. Korupciu, voči ktorej Ján bojoval svojimi článkami.
Dnes je zo Zlatice Kušnírovej ten najsilnejší maják boja voči korupcii. Maják,

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

0905 915 033

0905 915 033, 0908 979 377

» Starší manželia išli na
dovolenku. Prišli k moru,
bol zrovna odliv.
Manžel hovorí žene:
-Celý život šetríme na dovolenku a oni ho vypúšťajú.
» Prvá dovolenka pri mori.
Manžel vylieza z vody a
žena sa ho nedočkavo
pýta:
-Tak aké je more?
-Ako tvoje polievky drahá!
Slané a studené…
» Kedy muž na dovolenke
otvorí žene dvere na aute?
1. Keď má nové auto.
2. Keď má novú ženu.
» Turista v Petrohrade sa
pýta:
-Kde je blízko dobrá
reštaurácia?
Miestny znalec mu odpovedá:
-Vo Fínsku.
» Letkis je taký tanec, ako
naše hospodárstvo - dva
kroky dopredu, štyri dozadu a ešte sa aj pri tom
tlieska!

» redakcia

SE19-25 strana -

15-0118

» 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

Zlatica Kušnírová pozýva
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

Občianska
riadková
inzercia
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Nástup na rodičovskú dovolenku
(práva a povinnosti zamestnanca)
Rodičovskú dovolenku možno chápať
dvoma spôsobmi. V prvom prípade nasleduje po uplynutí materskej dovolenky a bez
rozdielu na ňu môže nastúpiť matka alebo
otec dieťaťa. V druhom prípade je to obdobie považované za materskú dovolenku, ale
v zastúpení otcom, čiže prípad, keď starostlivosť o novonarodené dieťa vykonáva otec.
V nasledujúcom texte sa zameriame na
prvý prípad. Na prehĺbenie starostlivosti o
dieťa môže matka aj otec dieťaťa požiadať
zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku.
Nakoľko nemusí nástup na rodičovskú
dovolenku nasledovať bezprostredne po
materskej dovolenke, začína rodičovská
dovolenka vtedy, keď o ňu zamestnanec požiada svojho zamestnávateľa. Je potrebné
mať na mysli, že nárok na rodičovskú dovolenku platí najviac do dosiahnutia 3 rokov
života dieťaťa. Táto dovolenka sa poskytuje
v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však
najmenej na jeden mesiac, avšak nie dlhšie
ako do dňa, v ktorom dieťa dosiahne 3 roky
veku. Rozdielna situácia nastane v prípade
dieťaťa, ktorého zdravotný stav si vyžaduje dlhšiu osobitnú starostlivosť. V prípade
dieťaťa, ktorého zdravotný stav si vyžaduje
osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný umožniť zamestnancovi, ktorý o to
riadne požiada, rodičovskú dovolenku až
do dňa, kedy dieťa dosiahne 6 rokov veku.
Rodičovská dovolenka môže byť čerpaná aj opakovane, resp. prerušovane
(po prerušení je možné opätovne požiadať

o ďalšie čerpanie). Zamestnávateľ sa môže
so zamestnancom dohodnúť aj tak, že rodičovskú dovolenku možno poskytnúť najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 5 rokov
veku, a ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 8 rokov veku, a to najviac
v rozsahu, v ktorom sa táto dovolenka nečerpala. Zamestnanec teda môže posunúť,
resp. odložiť čerpanie rodičovskej dovolenky o dva roky. Jej rozsah však ostáva nezmenený. To znamená, že ak si zamestnanec
vyčerpal túto dovolenku v plnom rozsahu,
logicky už nemá možnosť ju posunúť alebo odložiť. Zamestnanec musí písomne
oznámiť zamestnávateľovi najmenej
jeden mesiac vopred predpokladaný
deň nástupu na rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň jej prerušenia,
skončenia a tiež akékoľvek zmeny týkajúce sa týchto údajov. Na záver možno
konštatovať, že zamestnanec (žena či muž)
môže, ale nemusí čerpať rodičovskú dovolenku a zamestnávateľ je naopak povinný
poskytnúť rodičovskú dovolenku zamestnancovi, ktorý o ňu požiadal a spĺňa zákonom stanovené podmienky.

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

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

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

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

41-0011

ZAMERANIE · MONTÁŽ
· OPRAVY

Murárske práce
0904 259 971

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

0903 526 876 | 0910 114 407
PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

JARNÁ AKCIA

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

VÝROBA
A PREDAJ

41-0015

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

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

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)
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41-0009

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

PALIVOVÉHO
DREVA
0918 645 802
0907 784 324

SIETE RESPILON AIR - RESPILON®

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

63-0008

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

NOVINKA
UVÁDZACIA
CENA

41-0007

žalúzie · siete · rolety
· roletky · okná · dvere
· zasklenie balkónov
· zimné záhrady
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Na rovinu dnes s pani Jelou Tvrdoňovou, dlhoročnou odborníčkou pre rozvoj vidieka na Slovensku aj v EU.

mestá. To je totiž náš veľmi pestrý a rôznorodý slovenský vidiek – všetko okrem Bratislavy a Košíc, vrátane ich okolia.

Slovensko bolo oddávna charakterizované ako vidiecka krajina. Lenže vidiek
vymiera. Nie je to ľahkovážna politika?
Podľa názvu vašej rubriky teda na rovinu: nie je toto náhodou pohľad niektorých
Bratislavčanov, ktorí celý rok tvrdo pracujú
pre nadnárodnú korporáciu, v zime idú do
Álp lyžovať, v lete k moru a slovenský vidiek
poznajú maximálne iba cez malokarpatské
vínne pivnice? Prepáčte tú ostrosť, ale už vidím ako by zareagovali na túto otázku moji
priatelia z Liptova, Turca, Horného Považia
a Spiša, ale – áno aj z Gemeru, Malohontu,
Zemplína a Šariša.

Sú však regióny, kde vidiek žije iba
vďaka tomu, že ho pri živote drží staršia generácia.
Je to najmä východ krajiny alebo juh
stredného Slovenska. Tam vidiek naozaj
predstavuje iba stredná a staršia generácia.
Mladí sú preč – väčšinou tam, kde sa dá len
trochu lepšie zarobiť. Krátkodobo si situáciu
vyriešili a stali sa – okrem výnimiek – kdesi
vo svete druhoradými ľuďmi. Prečo sa toto
deje? No jednoducho preto, že my (alebo tí,
čo preberajú politickú zodpovednosť?) nevieme nič lepšie, iba dovoliť iným, alebo aj
svojim, drancovať práve vidiecke regióny a
vyvážať surovinu namiesto tvorby pridanej
Otázka mala teda asi znieť správne ľah- hodnoty, ktorá by priniesla prácu a príjem,
napríklad aj týmto mladým.
kovážna centrálna politika...
(Dokončenie nabudúce.)
Ľudia, ktorí napriek tomu, aká je politika
nepriaznivá pre vidiek, tieto regióny držia
» Ivan Brožík
vitálne, a robia z neho priestor pre kvalitný
život. Otázkou je, ako toto úsilie podporuje politika. Teda tá skôr blokuje aktívnych
ľudí, a naopak aktívne podporuje tých, čo
sú už bohatí dosť, ako napríklad nadnárodné automobilové spoločnosti a ich subdodávateľov. A vravia tomu podpora rozvoja zamestnanosti. Nedá sa totiž len tak odpísať
80 percent krajiny a takmer polovicu ľudí,
ktorí žijú v obciach do 5000 obyvateľov a
» Jela Tvrdoňová
ďalšie státisíce obývajúce početné malé

Verejný strelecký pretek
„Memoriál Jána Janšáka M-800“
v malokalibrovkovom štvorboji
Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici usporiadala dňa 16.06.
2019 na strelnici v Senici časť Čáčov už
XXIII. ročník Memoriálu Jána Janšáka v redukovanom guľovom štvorboji
M-800.
Poriadaním tohto preteku si Regionálna organizácia SPZ so sídlom v
Senici, každý rok chce uctiť pamiatku
pána Ján Janšáka, ktorý bol dlhoročným predsedom PZ Jablonica, funkcionárom OkO SPZ Senica a k poľovníctvu priviedol i svojich synov Jána ,
Jaroslava a vnuka Petra, ktorí vzorne
reprezentujú svojho otca a dedka na
streleckých podujatiach regionálnej i
celoslovenskej úrovni. Samotná súťaž
sa uskutočnila v poľovníckej disciplíne
malokalibrovkový štvorboj, na ktorom
pretekári strieľali na 50 metrovú vzdialenosť malokalibrovkami v ôsmich
kolách po 10 výstrelov na terče líška,
srnec, kamzík a diviak
O populárnosti tohto streleckého
podujatia svedčí záujem špičkových
guličkárov, ktorí sa v počte 25 strelcov
z celého Slovenska súťaže zúčastnili.
Riaditeľom súťaže bol Jaroslav Janšák z Jablonice. Nad regulárnosťou súťaže dohliadal zbor rozhodcov na čele
s hlavným rozhodcom Jozefom Bach-

ratým. Pre súťažiacich sa sponzorsky
podarilo RgO SPZ Senica zabezpečiť
desať hodnotných cien, ktoré boli strelcom umiestneným na týchto miestach
rozdelené nasledovné: na prvom mieste sa umiestnil Ing. Róbert Láska, Lesy
SR, ktorému sa ako prvému na týchto
memoriáloch Jána Janšáka podarilo
nastrieľať absolútny výsledok 800b. z
800b., je to zároveň rekord Čáčovskej
strelnice.
Druhý skončil Jozef Kopál z Partizánskeho 798b., na treťom mieste skončil Ivan Bednár z Topoľčian 793b., štvrtý skončil Marián Forro z Trnavy 792b.,
piaty skončil Štefan Flux ml. z Chropova 791b., na šiestom mieste skončil
MUDr. Marián Haramia z Malaciek
790b., na siedmom mieste sa umiestnil Peter Barančík z Považskej Bystrice
788b., na ôsmom mieste skončil Róbert
Szabó z Komárna 788b., deviaty skončil Pavol Trebatický z Trenčína 788b., a
na desiatom mieste skončil Ján Flámik
z Chropova 785b. .
Piati pretekári dosiahli svojim výsledkom titul Majster streľby SPZ, jedenásti nastrieľali I. VT a štyria II. VT
SPZ. O občerstvenie v bufete sa postaral Ivan Mertel zo Senice.

» Jozef Bachratý

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

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

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF
AKCIA:

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

ŽALÚZIE VŠETKÝCH
DRUHOV
MARKÍZY A TEXTILNÉ
ROLETKY
ZA NAJNIŽŠIE CENY
V REGIÓNE
Pri predložení konkurenčnej
ponuky Vám vypracujeme
nižšiu cenovú ponuku.

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

tel. 0908 702 522

41-0038

Nemožno odpísať štyri pätiny
Slovenska I

Humanuskári sa zapojili do projektu Štartér!
Všetko je nanič! To je zlé... opäť to
nevyšlo... chyba.... Aj vy sa vo svojom
okolí stretávate pomerne často s negatívnymi komentármi a hodnoteniami?
Aj vy pravidelne vidíte, čítate, vnímate
negatívne správy na sociálnych sieťach?
Človek má pocit, že je všetko zlé, že sa
nič nedarí, že sa vlastne ani nič neoplatí
robiť, lebo to aj tak dopadne zle... Nebude to k ničomu... Žiadna zmena sa nebude konať... Skepsa je skôr typická pre
starších, ale zdá sa, že preniká aj medzi
mladšie ročníky... Tak sme si všimli aj u
nás na Humanuske. A rozhodli sme sa
s tým niečo urobiť. Pedagógovia SSOŠ
Via Humana sa zúčastnili odborného
seminára Štartér, ktorý bol zameraný na
dobrovoľníctvo a zvyšovanie angažovanosti mladých v spoločnosti.
Pointa? Chceli sme, aby mladí ľudia,
v našom prípade študenti SSOŠ Via
Humana, nezostali len pri kritizovaní
a negatívnom hodnotení toho, čo v ich
živote a v spoločnosti nefunguje. Podľa
nás je dôležité, aby mladí ľudia aktívne
menili svoj život, blízke okolie i svet k
lepšiemu, podľa svojich predstáv. Veď
budúcnosť sa tvorí v prítomnosti, tak
prečo nezačať už dnes?
Dôležitým cieľom bola podpora a neformálne vzdelávanie mladých lídrov,
aby sami dokázali udržiavať aktivitu a
iniciatívu ostatných ľudí a stali sa nositeľmi myšlienky hrdinskej cesty.
V prvej fáze tejto aktivity absolvovali
Mgr. Lucia Macháčková, Mgr. Blažena
Rybárová a Mgr. Katarína Tomišová odborný seminár Štartér, kde sa oboznámili zaujímavým spôsobom o koncepte
Cesty hrdinu ako základnej filozofie
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v angažovanosti mladých na veciach
verejných. V druhej fáze preškolili 20
dobrovoľníkov, študentov SSOŠ Via Humana, v oblasti projektovej logiky a manažmentu. Študenti si vytvorili vlastné
projekty, ktorými chceli reálne zlepšiť /
skvalitniť svoje blízke okolie. Nápady,
chuť a elán nechýbali.
Študenti vypracovali projekty:
- Zbierka pre útulok spojená s úpravou školského volejbalového ihriska,
- Memories – zhmotnenie spomienok
na absolventov školy,
- Nature Friendly – výsadba rastlín a
vytvorenie búdok pre vtáčiky v spolupráci so ZŠ Štvorlístok Skalica,
- Chillout zóna – vytvorenie oddychových priestorov pre študentov v priestoroch školy.
Študenti krok za krokom realizovali
svoje nápady, prekonávali rôzne prekážky. Stretli sa s byrokraciou, ale i ochotou
mnohých ľudí a inštitúcií. Pochopili, že
ak chcú meniť svet, treba veľkú dávku
odvahy, trpezlivosti, pochopenia, spolupráce, tímového ducha. Všetci svoje
projekty v rámci svojich možností naplnili. Pochopili, že úspechom nebola
len samotná realizácia, ale i získanie
schopností a zručností, ktoré môžu využiť vo svojom ďalšom profesijnom i osobnom živote.
Naši študenti / dobrovoľníci už majú
skúsenosť i vedomosť, že svet zmeniť
môžu... Vedia, že musia začať od seba.
Vedia, že to nie je „zadarmo“, ale výsledok za to stojí. Lepší svet, lepšia budúcnosť pre nás i ďalšie generácie.

» Katarína Tomišová

» Ján Košturiak

-61%

OD

1500

30EU0R

OD

OD

2100

34EU5R

1200

21EU0R

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

3x

BONUS

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

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ
CENY
V REGIÓNE

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

AKCIA

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

0918 500 492

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

16-0002

sa nevyrába v mliekarni, podnikatelia
nevyrastajú v inkubátoroch, život sa nežije za pecou, ale naostro.
Lekár a kňaz, Marek Orko Vácha, vo
svojej knihe píše: „Ako je niekto spokojný v zázemí, ako je možné premrhať život, premrhať čas, premrhať svoje pestrofarebné nadanie, talent, charizmy,
hrivny, ako je možné zasypať svetlo v
duši odpadkami preflákaného času,
ako ľahko je možné odhodiť život do
koša, ako moc málo žijeme život, ako
moc málo venujeme pozornosť životu,
napriek tomu, že nič nie je také dôležité ako život. Toto je hriech a je to jediný
hriech na svete, nežiť život, nevyplávať
na oceán, tárať, potĺkať sa v prístave,
večne kritizovať kde čo a kde koho, nič
nevytvoriť, zhadzovať, ohovárať a zháňať novinky.”
Krehkáči
teoretizujú, plánujú a pri
probléme zmiznú.
Antikrehkí
ľudia
sa objavia v čase
kríz a urobia, čo treba. Tí prví sú silní
v rečiach, tí
druhí v činoch.

2400

Neslovníkové slovo krehkáč označuje ľudí, ktorí si myslia, že rozumejú veciam, prečo sa dejú a vedia
všetko vedecky zdôvodniť a sú slepí
voči tomu, čo je záhadné a tajomné.
Krehkáči politici chcú riadiť spoločnosť
a pritom ju ničia, krehkáči ekonómovia
naprávajú ekonomiku, ktorú sami narušili. Krehkáči lekári liečia to, čo sa vie
vyliečiť samo a dávajú deťom chemikálie
na utlmenie hravosti a energie. Živé systémy, ktoré nás presahujú, sú komplexné
a antikrehké – prirodzené stresory, krízy
a problémy ich posilňujú, systémy, ktoré
vytvára človek sú však krehké. Kedysi
chceli ľudia rozkazovať vetru a dažďu a
aj dnes nám rôzni „vizionári“ rozprávajú
o ďalších revolúciách 4.0.
Ochraňujeme svoje deti od nepohody a
pádov, izolujeme ich od reálneho života,
prekonávania prekážok a riešenia problémov a ich riešení, dávame im antibiotiká
na soplík a zametáme pred nimi cestičky.
Niektorí krehkáči sa psychicky zosypú
po kritike na internete. Kedysi mali mladí
namiesto psychológa motyku a namiesto
internetu roľu. Netvrdím, že ťažká práca
na poli je to, čo ľudí povznáša a internet
je zlo, ktoré škodí. Iba si myslím, že stále
viac ľudí žije v akomsi virtuálnom svete.
Ovocie nerastie v supermarkete, mlieko

1600

AKCIA

1600

Krehkáči

1600
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HLAVU HORE / SLUŽBY

Frézovanie

komínov

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

ZĽAVAEZ
15-0004

ER

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

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

59-0161

AZBESTOVÝCH STRIECH

KRTKOVANIE

ČISTENIE

KANALIZÁCIE

www.upchaty-odpad.sk
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16-0001

0908 979 377

NON STOP

0915 213 700

16-0010

INZERCIA

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
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SVET KNIHY / SLUŽBY

Posledná večera Leonarda z Vinci

Školský výlet Plavecké Podhradie
Žiaci 4.B triedy ZŠ s MŠ J. Mudrocha
v Senici si dňa 17.06.2019 obuli turistické topánky a vykročili spoznávať
jeden zo zaujímavých prírodných kútov regiónu Záhorie. Cieľom výletu bola
malebná dedinka Plavecké Podhradie.
Na začiatku nášho turistického snaženia sme navštívili Plaveckú jaskyňu.
Nachádza na západnom úbočí Malých
Karpát, neďaleko zrúcaniny Plaveckého hradu. Jaskyňa bola vraj náhodne
objavená mladým pastierom. Začiatkom 19. storočia ju miestni zemepáni
Pálffyovci po vykonaní menších úprav
ako celkom prvú jaskyňu na Slovensku
sprístupnili verejnosti. Je tiež možné,
že ju istý čas využívali i ako sklad.
Dnes je Plavecká jaskyňa otvorená len
príležitostne. Navštíviť ju možno najmä
v rámci každoročne uskutočňovaného
Dňa otvorených dverí a to 30.12., alebo
po dohode s jaskyniarmi. Jaskyňa nás
zaujala veľmi peknou krasovou výzdobou. Naša cesta pokračovala výstupom
na Plavecký hrad. Cestou sme pozorovali okolie a už rozkvitnutú, voňavú
letnú prírodu. Zrúcanina Plaveckého
hradu tvorí významnú dominantu na
úpätí západných Malých Karpát. Plavecký hrad nás už zaujal z diaľky. Je neprehliadnuteľný a dodnes akoby plnil
svoju strážnu funkciu. Týči sa priamo
nad okolitou nížinou s nekonečným
borovicovým lesom Vojenského obvodu Záhorie. Hrad bol postavený na
výraznom vápencovom brale a to jeho

dominanciu ešte zvýrazňuje. Jeho história siaha až do 13 storočia. Hrad bol v
16. storočí prestavaný na renesančnú
pevnosť. V roku 1707 ho však poškodilo
cisárske vojsko a od vtedy začal chátrať. V súčasnosti je z hradu ruina – dalo
by sa povedať „priemerne“ zachovalá.
Našťastie na hrade každoročne prebiehajú konzervačné práce. Pod hradom
sme si dopriali malý piknik z dobrôt
na opekanie, ktoré nám pribalili naši
rodičia a takto s plnými bruškami sme
sa vrátili domov s nezabudnuteľnými
zážitkami.

CIA
R
E
Z
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Obec Popudinské Močidľany

Prenajmem
izbu na stanici
v Kútoch

Bližšie informácie nájdete
na webovej stránke obce
www.popudinskemocidlany.sk,
alebo priamo na Obecnom úrade
Popudinské Močidľany,
č. t. 034 6682766.
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200 € s energiami

0948 002 614

Vzdelávame sa aj medzinárodne
V záujme pokračovania v odbornej
spolupráci so zahraničným partnerom
SŠPHZ Uherské Hradiště vstúpila v
školskom roku 2018/2019 SZŠ Skalica s
uherskohradišťskou školou v poradí už
do druhého projektu. Úlohou škôl bolo
počas mesiaca jún zorganizovať ďalšiu
z naplánovaných aktivít. Tentokrát išlo
o výmenný pobyt učiteliek zdravotníckych odborných predmetov, ktoré sa
spolu s kolegyňami družobnej školy
zúčastnili aktivity C7 – školenia učiteľov odborných zdravotníckych predmetov v Skalici a v Piešťanoch, v rámci
projektu Zůstat naživu, realizovaného
prostredníctvom programu Erazmus+.
Obsahom krátkodobého spoločného
školenia bolo poskytovanie zdravotnej

» Eva Gúčiková
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starostlivosti v oblasti sociálnych služieb klientom s poruchami hybnosti,
urgentná medicína v kontexte s činnosťou záchrannej zdravotnej služby a poskytovanie zdravotnej starostlivosti v
oblasti kúpeľníctva. Dôraz bol kladený
predovšetkým na nácvik praktických
zručností, ktoré učitelia zúročia pri
zvyšovaní kvality odbornej prípravy
žiakov v študijnom odbore praktická
sestra.
Realizácia aktivity rozšírila zúčastneným diapazón odborných vedomostí a praktických zručností a zároveň
obohatila plány kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov
zapojených škôl.

» Zuzana Macková
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41-0089

vyhlasuje
Obchodnú verejnú súťaž
na predaj 5-tich stavebných
pozemkov v IBV Pod vinohradmi
– II. etapa, v k.ú. Močidľany.

79
908 9

41-0027

Lajda Stano sa vrátil. Je to naozaj tak malý obrázok na chlapca v mojom
dobrá správa, pretože jeho knižka je veku. Tento vzťah už nikdy nevychlanaozaj úžasná.
dol, skôr naopak. Presne podľa Leonardovho výroku „veľká láska sa rodí
Je určená čitateľskej verejnosti, fanú- z veľkého poznania“ s každým novým
šikom výtvarného umenia a všetkým, poznatkom o diele rástol aj môj vzťah k
ktorých neprestáva fascinovať génius Leonardovej tvorbe, renesancii aj celéLeonardo da Vinci.
mu spektru svetového umenia. Prečítal
Stano Lajda je súčasný slovenský som množstvo rozličných materiálov o
maliar, ktorý niekoľko rokov systema- historických súvislostiach spojených s
ticky pracoval na rekonštrukcii Posled- osudom obrazu a štúdiu Leonardovej
nej večere, čo ho inšpirovalo k napísa- Poslednej večere som zasvätil významniu tejto knihy. Odkrýva silné i slabé nú časť svojho života. Skľučujúci stav
miesta Leonardovej povahy. Zamýšľa sa diela mal výrazný vplyv na moje roznad jeho proklamovanou homosexua- hodnutie študovať na umeleckej akadélitou a rekonštruuje jeho ambivalentný mii odbor reštaurovanie maľby.“ napípostoj k Michelangelovi. Zdôrazňuje, že sal o knihe ku knihe Stano Lajda.
umelec bol naozaj zložitou osobnosťou,
ktorá napriek obdivuhodnej pracovitosti a cieľavedomosti neraz zápasila s
pochybnosťami najrôznejšieho druhu.
Stano Lajda hľadá vo svojej knihe
odpovede na dosiaľ nezodpovedané
otázky prameniace zo zložitej náboženskej symboliky, ktorej je Leonardovo
vrcholné dielo plné. To všetko prostredníctvom beletrizovaného príbehu a aj
hĺbkového odborného rozboru slávneho diela.
„Leonardov slávny obraz Posledná
večera ma chytil za srdce už ako desaťročného chlapca, keď mi starý otec venoval čiernobielu pohľadnicu veľ kosti
väčšej poštovej známky s Leonardovým
námetom. Bola to láska na prvý pohľad
a dodnes nerozumiem, čím zapôsobil
» red
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ZAMESTNANIE
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

HĽADÁME
ZAMESTNANCOV
Máme pre Vás pracovné

hľadá poskytovateľov
odborných prehliadok plynových
kotlov u zákazníkov SPP

miesto na pozíciách:

Voľné pracované pozície na hlavný pracovaný pomer:

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

UPRATOVAČKA

Bližšie informácie získate
na www.spp.sk v časti Upozornenie
alebo telefonicky na +421 2 62 62 42 56

- 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.

41-0088

Požadujeme:
- vek nad 18 rokov
- zodpovedný prístup k práci
Práca je vhodná pre ženy aj mužov i absolventov.

HĽADÁME PRACOVNÍKOV
NA POZÍCIU

915

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

ponúka voľné miesto na pozíciu:

63-0054

1000 – 1300 € / MESAČNE
0948 787 777

0905

LARK s.r.o., POD HÁJKOM 2, SKALICA

POMOCNÍK
DO VÝROBY

Stabilná práca. Mzda brutto.

Hľadáš nové
zamestnanie
v okolí Skalice?

CIA
R
E
Z
N
I
033

UPRATOVAČKA

ZVÁRAČ

Tel.: 034 664 45 50

Prečo práve Fortaco?
• Motivačné finančné ohodnotenie
• Sociálny program
Nevá
• Pravidelné zvyšovanie mzdy
a pridahaj
j
• Príspevky na DDS
k nám sa
!
• Náborový príspevok
• Maximálne 2-zmenná prevádzka
• Príplatky nad rámec zákona
• Stravovanie vo vlastnej jedálni za 0,50 €
• Nástup možný ihneď

Pizza Apetito
v Holíči prijme
Predavačku
Výpomoc do kuchyne
Šoféra na rozvoz
0948 690 777

63-0109

3,30 – 4,30 EUR / hod.

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

SBS GUARDING s. r. o.
v Senici a Holíči

/úplne SOU, ZZM: 728 €/

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

ZZM = základná zložka mzdy

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

36-0007

63-0107

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

● REFERENTA STRAVOVACEJ
PREVÁDZKY

príjme strážnikov na prevádzky
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● VODIČ SANITNÉHO
VOZIDLA DZS
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Tel.: 034/69 69 271, -416

41-0004

prijme do svojho tímu pracovníkov na pozíciu

41-0090

NÁSTUPNÁ MZDA: 520,- € mesačne brutto
TVOJ PROFIL: ukončené základné vzdelanie a vyššie •
schopnosť tímovej práce • ochota k fyzickej práci
PONÚKAME: stabilné zamestnanie v úspešnej spoločnosti
• prac. pomer na dobu neurčitú • garantovaný nárast mzdy
• zvýhodnené obedy vo vlastnej reštaurácii

Spoločnosť Fortaco s.r.o. v Holíči

Viac informácií: tel. č. 0917 862 281,
e-mail: dasa.psenova@fortacogroup.com
alebo osobne na adrese: Staničná 788/11, Holíč

63-0099

personálne oddelenie: 034/698 71 63, svecovad@syrarenhavran.sk

41-0082

Syráreň Havran, a.s., Priemyselná 1339, 905 27 Senica
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Všeobecné zásady pri kúpaní

Preto navštevujte kúpaliská s povolenou prevádzkou a pred ich návštevou sa informujte o ich aktuálnom
stave. Určite nenechávajte deti bez
dozoru dospelej osoby. Dodržiavajte
prevádzkový poriadok kúpaliska. Po
každom kúpaní sa čo najskôr dôkladne osprchujte a prezlečte do suchého
oblečenia.

Pred vstupom do bazénu si všimnite farbu vody, zákal či zápach, resp.
plávajúce nečistoty na hladine. Nekúpte sa vo vode, ak zapácha po moči
alebo výrazne po chlóre, na stenách
bazéna sú slizovité povlaky resp. sú
steny a dno bazéna poškodené. Nevstupujte do bazénu ak viete, že máte
prenosné ochorenie. Používajte WC a
dodržiavajte zásady osobnej hygieny.
Rešpektujte výstražné značenia pri
bazéne. Neskáčte do vody tam, kde
je to zakázané. Môžete ublížiť nielen
sebe, ale aj iným ľuďom.

Zásady kúpania na prírodných
vodných plochách
Nevstupujte do neznámej stojatej
či tečúcej vody. Do vody vstupujte
postupne a vyhýbajte sa prudkému
ochladeniu organizmu. Do hlbokej
vody by sa mali odvážiť iba zdatní
plavci. Nepreceňujte svoje schopnosti a sily. Nevstupujte do zelenej vody
s premnoženými riasami či sinicami
a nahromadeným odpadom. Nekúpte sa vo vodách, kde sa zhromažďuje
vodné vtáctvo a v okolí ktorých ste
našli uhynuté vtáky alebo zvieratá.

Zdravotné riziká z kúpania
Verejné kúpaliská by nemali s
ohľadom na ostatných navštevovať
ľudia, ktorí trpia prenosným ochorením, majú hnisajúce resp. otvorené
rany na koži, zápaly očí či hnačkové
ochorenia alebo vykazujú ich príznaky. Vznik ochorení z kúpania
hrozí najmä na kúpaliskách, kde sa
neodborne vykonáva dezinfekcia
vody, prekračuje povolená kapacita a
nedodržiava jeho prevádzkový poriadok. V prípade prírodných vodných
plôch môže kontaminácia pochádzať
aj z odpadových komunálnych vôd,
ale aj nekontrolovaného hromadenia
odpadov.

Zásady pre verejné kúpaliská
Pred každým vstupom do bazénu
sa osprchujte a prejdite brodiskom.

» Zdroj: ÚVZ SR

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica

prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozície:

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

GRAFOBAL, a.s., personálne oddelenie, Mazúrova 2, 909 01 Skalica
personalne@grafobal.sk
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034 6967330, 0914 222 739

41-0014

Kúpanie a pobyt na kúpaliskách
je ideálny pre zdravých jedincov.
Najbezpečnejšie je kúpanie na
oficiálne prevádzkovaných kúpaliskách a na vodných plochách,
ktorých kvalita je monitorovaná
orgánmi verejného zdravotníctva.
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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

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

16-0172

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

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

FRAMAC CNC kovovýroba

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

prevádzka Hlboké 6 prijme

ZVÁRAČA/ZÁMOČNÍKA

• VEDÚCI ZMENY – OPERÁTOR
• OBSLUHA VSTREKOLISOV
• POMOCNÝ PRACOVNÍK

Tel.: 0905 353 834

41-0079

Mzda od 700 €

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

FNsP Skalica, a.s.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

● POMOCNÍK V KUCHYNI
● ROZVÁŽAČ STRAVY
● POMOCNÝ PRACOVNÍK
V ZDRAVOTNÍCTVE
41-0004

ZZM = základná zložka mzdy

Tel.: 034/69 69 271, -416

Ponúkame:
• Nástupný plat:

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

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

SE19-25 strana -
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Viac informácií:
• Tel. číslo: + 421 910 801 368
• Email: office@generalplastic.sk
• web: www.generalplastic.sk
41-0065

garancia platu 1000 €/mes.

51-0017

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101
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INTERIÉRY ÁUT Z PRÍRODNEJ A SYNTETICKEJ KOŽE

Aktuálne otvorené pracovné pozície

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

Práca v kancelárii

po zapracovaní

975 €

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

MANAŽÉR VÝROBY

od 2000 €

MAJSTER VÝROBY

od 1100 €

AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP A PO

od 1500 €

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

SE19-25 strana -
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63-0034

mzda závisí od skúseností kandidáta

15
EDITORIÁL / SLUŽBY

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

STAJAN SLOVAKIA
PRIJME:

MUŽOV AJ ŽENY

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

- MONTÁŽ PODLOŽIEK,
PRUŽINIEK, GUMIČIEK...

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

(jednoduchá a fyzicky nenáročná
práca zameraná na zručnosť)

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

32-0063

33-0025

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

UBYTOVANIE ZDARMA
+ STRAVNÉ LÍSTKY
KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

IFA – mre SK s.r.o.

HĽADÁ
ŽIVNOSTNÍKOV

pre dlhodobých zákazníkov
v Nemecku na pozície:

CO A
Á
R
P
ÉH
ŽD
KA
PRE

1SFCMJäÝJFJOGPSNÈDJF
OÈTQSPTÓNLPOUBLUVKUF
t̓
t̓̓
tKBOTVUPS!JGBNSFEF
tTUFGBOTVUPS!JGBNSFEF

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

hľadá CNC operátorov
do Nemecka

IENKY

V, ŽENY
VHODNÉ PRE MUŽO AVA zabezpečené

UBYTOVANIE a

DOPR

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

34-0112

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 12,50€ netto
nástup možný ihneď

45-0201

6CZUPWBOJFISBEFOÏTQPMPŘOPTƃPV

0905 552 537

OPERÁTOR
VÝROBY / ČR
VODIČ VZV / ČR
KONTROLÓR
KVALITY / ČR
VÝROBA UPRATOVACÍCH
POTRIEB / ČR
KÉ BRIGÁDY
PONÚKAME ŠTUDENTS
aj PÁRY

t.0/5²3TUBWFCOâDILPOÝUSVLDJÓIÈM
t.0/5²3.&$)"/*,QSFÞESäCVWZTPLP[EWJäOâDIQMPÝÓO
t.0/5²3[BSJBEFOÓLPOÝUSVLDJÓOÈLMBEOâDIBVUPNPCJMPW
t&-&,53*,«3TQMBUOâNPTWFEŘFOÓNfBäf

0ENFOBPEȽ

CALL CENTRUM:
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85_0426

85-0005

85_0418

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

85_0410

(3,85€/HOD. + 150€ BONUSY
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU
+ 1,20€/HOD. NOČNÁ)
Miesto práce: MYJAVA

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

Námestie Slobody 23, Skalica
0911 313 516, 034/664 5202
PONÚKAME V AKCIOVÝCH CENÁCH
BICYKLE zn. CTM, DEMA, VEDORA,
MERIDA – horské, cestné, trekingové,
mestské, detské, elektrické.
Opravy bicyklov a predaj
náhradných dielov.

ŤAŽNÉ

ZARIADENIA

429 €

Montáž aj u zákazníka

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

CTM REIN 3
rám ALU 6061, veľ.18", 20, 22 × radenie Acera × prehadzovač Acera 9
speed × brzdy kotúčové hydraulické × prešmykovač Schimano Altus
× rýchlosť 27 speed × plášte 29 x 2,25

850 €

LIBERTA ELEKTRICKÝ BICYKEL

16-0221

0904 832 593

český
výrobca

63-0108

ZÁRUKA + SERVIS + MOŽNOSŤ NA SPLÁTKY QUATRO

85 0026

kvalitný el. bicykel od českého výrobcu × rýchlosť max 25 km/h ×
Li-Ion akumulátor 36V/250W × dojazd 65 km × farby – malina,
tyrkysová, antracit × záruka × servis

OBNOVA STRIECH

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská firma

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

BEZ DEMONTÁŽE !

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
NON STOP lin
BITÚMENOVOU LEPENKOU
ka
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

0944 720 932

t ZÁRUKA MINIMÁLNE
20 ROKOV
VYKONÁVAME OPRAVY:
t
NAJLEPŠIA
CENA
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
t ŽIADNA ZÁLOHA
obnova plochých striech technológiou COPERNIT t PRVOTRIEDNA
záruka minimálne 20 rokov
KVALITA

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

terasy

zimné záhrady
splátky od 35 €

Týždeň na
m
Chorvátsko
Pagu aj
s dopravou

splátky od 149 €

splátky od 98 €

ZĽAVY NA JÚN 35%

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0102

www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 350 €
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TEL: 0948 479 714
www.daka.sk

409 €
249 €

94-0106

-39%

