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Týždenne do 31 000 domácností

Kierkegaardov dodatok

CELKOVÉ CENY

320 €

370 €

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

ZAMERANIE
A MONTÁŽ ZADARMO

41-0017

• MURÁRSKE PRÁCE
• SADROKARTÓNOVÉ PRÁCE
• OBKLADY, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, CHODNÍKY
• PLOTY, BRÁNY
0917 625 934 | www.helpetbau.sk

A-izolacie Striekaná izolácia pur penou
• Izolácia bez tepelných mostov
AKCIA

-10%

0907 211 797

• S vysokým tepelným odporom

e-mail: aizolacie@gmail.com

63-0127

41-0104

OPRAVY

tel.: 0944 958 096

• Súčiniteľ tepelnej vodivosti
λ 0,036

a plast-hliníkové okno

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY

HELPET BAU

63-0018

STAVEBNÁ RODINNÁ FIRMA

94-0091-1

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou

480 €

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
predaj - montáž - servis
Predajňa: Nádražná ul., Malacky

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

A ZIMNÉ ZÁHRADY

Najlepší výber KOTLOV

ŽALÚZIE
ROLETY
SIEŤKY

T. ČÁRSKY: 0903 463 904

PLASTOVÉ OKNÁ

nok na pravde nezáleží, nepovažujú ju
za nejak mimoriadne dôležitú pre vlastný „úspešný“ život. Napokon, počuli
sme, mladým má slúžiť na povzbudenie
a na cestu k úspechu ani nie tak česť a
myšlienka, ako skôr „nejaký ten joint“,
je to predsa v mladom veku normálne.
Zrejme je ale nenormálne, ak mladý človek pracuje, maká na tri zmeny, po práci
pomáha manželke s deťmi a po večeroch ešte aj obci, v ktorej žije.
Takéhoto človeka nazvali tí bez cti
a myšlienok „pobúrenou pokryteckou
slovenskou krčmou“. Zapamätajte si
tie slová, zapamätajte si, za čo vás považujú, ak o pár týždňov vyrazia zas aj
za vami a budú od vás s lacným úsmevom a ešte lacnejším predstavením pýtať vaše hlasy výmenou za ich moc nad
vami.
Pobúrilo ich, že „ľud je pobúrený“.
Ľud má podľa nich držať ústa.
Lenže – nemali sme práve to u nás do roku 1989?
Kierkegaardov dodatok je
naozaj možno v čase starý
– veď má už viac ako 150
rokov. Napriek tomu
sa zas stáva aktuálny. Všetko dobré -

63-0055

Johann Paul Friedrich Richter bol
nemecký humorista a spisovateľ, romantik, priateľ filozofa Herdera. Veselý
človek, ktorý o vážnych témach hovoril
jasne a výstižne. „Na cti si najčastejšie
zakladajú tí ľudia, ktorí žiadnu nemajú.“ Tak znie jeden z jeho nie až tak
známych výrokov, no v dnešnej dobe na
Slovensku je dobré ho oprášiť.
Keď Jean Paul opúšťal tento svet, ďalším skvelým výrokom ho obohatil Søren
Kierkegaard, tentoraz dánsky filozof a
teológ: „Zdá sa, že ľuďom bola daná
reč nie preto, aby vyslovili svoje myšlienky, ale aby zastierali, že žiadne nemajú.“ Oba výroky sa stali bezvýhradne
nadčasové a nadpriestorové. A priam sa
ponúkajú u nás v čase, keď médiá prinášajú informácie o stále nových a nových
politických stranách, v pozadí ktorých
sú starí a ešte starší politici. A bezočivo
sa nazývajú politikmi novými, či politikmi novej generácie politiky. Jean Paul
vedel, čo hovorí. Konkrétne, čo povedal
aj o nich. S Kierkegaardovým „dodatkom“ je ich charakteristika dokonalá.
Túžba po moci a hlavne veľa rečí,
ako ju zdôvodniť tak, aby naletelo čo
najviac „dobrákov“. Veľa zbytočných a
prázdnych rečí. Žiaľ, často aj nepravdivých. Lebo ľuďom bez cti a bez myšlie-

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

VÝROBA
A

63-0128

0902 061 180 • stevo.zelenka@branysz.sk

41-0005

BRÁNY
PLOTY
ZÁBRADLIA
A
KONŠTRUKCIE
K
KCIE
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Uzatvorenie rezervačnej zmluvy je čoraz častejšie jedným z prvých krokov
na ceste k vlastnému bývaniu.
Ide o postup pri kúpe nehnuteľnosti,
ktorým záujemca prejaví vážny záujem
o kúpu konkrétnej nehnuteľnosti. Rezervačnú zmluvu nemožno zamieňať
so zmluvou o budúcej zmluve. Účelom rezervačnej zmluvy je krátkodobé
rezervovanie nehnuteľnosti pre záujemcu za účelom získania finančných
prostriedkov a prípravy potrebných
podkladov a dokumentov k uzatvoreniu zmluvy o prevode nehnuteľnosti.
Rezervačná zmluva je teda typ nepomenovanej zmluvy, ktorá sa uzatvára
medzi záujemcom, vlastníkom nehnuteľnosti a realitnou kanceláriou (v prípade, ak sa nehnuteľnosť predáva prostredníctvom realitnej kancelárie).
Výhodou uzavretia takejto zmluvy
je záväzok vlastníka nehnuteľnosti
(prípadne aj realitnej kancelárie), že
nehnuteľnosť neponúkne do vopred
určeného dátumu na predaj a nebude
rokovať o jej predaji s iným záujemcom
a na druhej strane je táto zmluva potvrdením vážneho záujmu záujemcu
o kúpu danej nehnuteľnosti. Obvykle
sa medzi zmluvnými stranami dojednáva aj poplatok, tzv. rezervačná záloha ako záloha na kúpnu cenu alebo
poplatok za rezerváciu. V prípade kúpy
nehnuteľnosti sa táto záloha alebo

poplatok započíta do kúpnej ceny ako
časť kúpnej ceny. V rezervačnej zmluve
je možné dojednať aj prípadnú sankciu,
ak by vlastník nehnuteľnosti ponúkal
rezervovanú nehnuteľnosť aj napriek
rezervačnej zmluve ďalej resp. pre prípad, ak by bola nehnuteľnosť predaná
inému záujemcovi v čase do konca termínu rezervácie.
V rezervačnej zmluve je možné dojednať sankciu aj pre prípad, ak by záujemca svoje rozhodnutie prehodnotil
do konca termínu rezervácie a ďalej
by už nemal záujem o kúpu predmetnej nehnuteľnosti. Rezervačná zmluva
by mala obsahovať najmä popis všetkých zmluvných strán, špecifikáciu
nehnuteľnosti, výšku rezervačného
poplatku, výšku kúpnej ceny za nehnuteľnosť, výšku sankcií za porušenie
povinností zo strany zmluvných strán
a dátum, do ktorého má byť nehnuteľnosť rezervovaná. Správne sformulovaná rezervačná zmluva chráni všetky
zmluvné strany – vlastníka nehnuteľnosti, záujemcu, aj realitnú kanceláriu.

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

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

Slovenčina naša
Nie odbáčať
či zabáčať, ale odbočovať, zabočovať.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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bratislavsko Východ
bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
nitriansko
novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
topoľčiansko+PE+BN
trenčiansko+DCA+IL
trnavsko
zlatomoravsko

Stredné Slovensko
bb
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zV
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51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

bJ
Ge
HU
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KS
SL
MI
PP
PO
Sn

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

cena od

4,90 €/m2
Hrúbka: 20 mm
Šírka: 145 mm
Dĺžka: 3000 – 6000 mm

www.mirex.sk
mirex@mirex.sk

Mirex eurobyt, Bratislavská 35, 908 51 Holíč
tel.: 0911 876 570, 034 668 3064

Slovenčina naša
Nie
prísť tu, ale prísť sem.

DVERE
PODLAHY

LAMINÁTOVÉ / PVC / KORKOVÉ
KOMPOMENTY

AKCIOVÉ SETY

UŽ OD 110
DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA

EUR

KAMENNÉ KOBERCE
KĽUČKY

TAPETY

CENTRUM DVERÍ
Klúčnik, s.r.o.
Sasinkova 17,
908 51 Holíč
(smer Hodonín)

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

Drevený
severský obklad
IMITÁCIA HRANOLA

LETNÁ
AKCIA

INTERIÉROVÉ / EXTERIÉROVÉ / VCHODOVÉ
BEZPEČNOSTNÉ / PROTIPOŽIARNE
PLECHOVÉ / POZINKOVANÉ

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

41-0021

Potočná 16
SKaLIca
skalicko@regionpress.sk

41-0072

redakcia:

Rezervačná zmluva na kúpu
nehnuteľnosti

www.klucnik.sk

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

PODLAHA
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BÝVANIE, SLUŽBY

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

Výborné výsledky bežcov
AK v Moravskom Písku

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk
žalúzie · siete · rolety
· roletky · okná · dvere
· zasklenie balkónov
· zimné záhrady

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

ZAMERANIE · MONTÁŽ
· OPRAVY

0903 526 876 | 0910 114 407
PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

prijíma objednávky na sezónu
2019/20. Minimálne požadované
množstvo pre začatie
pálenia je 150 litrov kvasu!
Tel.: 0905 884 836

V Brezovej pod Bradlom sa uskutočnil tradičný
beh 19. ročník na pamiatku M.R.Štefánika. Atléti
Holíča v nie kompletnej zostave sa umiestnili: 1.
miesto Filip Búzek v kat. juniorov, Sofia Gorbatenková 2. miesto v kat. junioriek a jej sestra Simona
Gorbatenková 2. miesto v kat. dorasteniek. V kat.
žien nad 35 rokov sa umiestnila Soňa Gorbatenková
na 5. mieste.

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

» Roučka

Montáž
kamerových
a zabezpeèovacích
acích
zariadení

Work

MELL Trading s.r.o.
Hurbanova 3057,
Senica

TATRANSKÝ PROFIL, dlážkovica,
plotové dosky, OSB dosky, lišty, hranolky,
zrubový profil, hoblované dosky, KV hranoly,
dvere, plávajúce podlahy, vstavané skrine

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

0 947
6
5
8
1
9
0

work.byvanie@gmail.com

63-0017

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo

63-0003

• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera
(noviny, časopisy, letáky)
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41-0010

16-0211

0944 716 337

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

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

PALUBOVKA

» Holíč, sklad:
034/668 2082
0908 709 639
» Skalica:
034/662 8352
0908 032 982
» Senica, sklad:
OSB dosky
0908 110 549 www.stolarskepotreby.com

41-0096

Národný beh Gen. M.R. Štefánika

63-0117

GBELSKÁ PÁLENICA

» Roučka

www.melltrading.sk // 0907 154 850

SIETE RESPILON AIR - RESPILON®

41-0007

V Moravskom Písku sa 22. 6. uskutočnil už 14.
pretek Grand prix Záhoria. Atléti AK Junior Holíč sa
tu predviedli v tej najlepšej výkonnosti. V hlavnej
kategórii žien do 35 rokov kraľovala Mária Truissard
a suveréne zvíťazila. V celkovom poradí mužov a
žien sa umiestnila na 27. mieste (bežalo 96 pretekárov). Výborne bežal Tomáš Skala,ktorý sa umiestnil
na 3. mieste za bežcami Kučerovými z Univerzity
Brno. V kategórii žien nad 35 rokov získala 2. miesto
Soňa Gorbatenková. 1. miesta získali v kat. dorasteniek získala Simona Gorbatenková, Sofia Gorbatenková v kat. junioriek a Adrián Duchoslav tiež v kat.
juniorov. V kat. dorastencov získal 2. miesto Pavol
Riečický a v kat. mužov nad 40 rokov obsadil 7.
miesto Gabriel Čermák.

NOVINKA
UVÁDZACIA
CENA

4
RADÍME / BÝVANIE

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
» Na predaj rodinný
dom so záhradou v Skalici . Tel. 0902383706,
0948094060
06 POZEMKY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ
»
Predám pozemok
900m2 v obci Dubovce, cena dohodou.Tel.
0902495749
07 REALITY / iné
R07_REALITY_INE
Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.

41-0011

AKCIA

2,5 kw – cena 750 EUR s DPH
3,5 kw – cena 840 EUR s DPH

Frézovanie

GARÁŽOVÉ BRÁNY A

komínov

VJAZDOVÁ TECHNIKA

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

Imitácie dreva v nástreku
- koniec zlúpaným fóliám

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

ZĽAVAEZ
ER

správny pomer kvality a ceny od roku 1998

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

Murárske práce
0904 259 971

VÝROBA A ČERPANIE
BETÓNOVÝCH ZMESÍ,
DOVOZ DOMIEŠVAČOM
S PUMPOU DO 7 m3

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

- ŠAŠTÍN-STRÁŽE
- MALACKY

INZERCIA

0905 915 033

OHÝBANIE BETONÁRSKEJ
OCELE, VIAZANIE
ARMOKOŠOV

www.bestav.sk

63-0040

0905 963 819

» TASR + red

0905 953 850 info@bestav.sk
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04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM

KLIMATIZÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

4

63-0008

03 BYTY / predaj
R03_BYTY_PREDAJ
» Predám veľký 5 - izb.
byt, Malacky, lukratívna
lokalita, blízko žel./aut.
stanica, veľká loggia,
špajza, 2 veľké pivnice,
záhrada 110 m2, parkovanie vo dvore. RK prosím
nevolať.Tel. 0904401642
» Predám 3-izbový byt+garáž v bytovke v Holíči
na sidl. M.Nešpora, samostatná komora, výťah.
Cena 90 000 € spolu. Len
SMS.Tel. 0915738200

Keď sa človek nachádza v lese sám,
mal by svoju prítomnosť medveďovi
oznámiť napríklad pískaním, tlieskaním alebo spievaním. Ak medveď o
človeku vie, spravidla sa mu vyhne,
povedal pre TASR Marián Hletko
zo Zásahového tímu pre medveďa
hnedého zo Štátnej ochrany prírody
(ŠOP) SR. Ich denný rytmus je prispôsobený tak, aby sa vyhli ľuďom. Aktivita medveďov narastá za súmraku a
klesá na úsvite.
Ak sa chce človek vyhnúť stretu s
medveďom, mal by obmedziť pohyb
v horách pred svitaním a za súmraku,
vysvetlil Marián Hletko s tým, že by
sa mal pohybovať výlučne po turistických chodníkoch. „Ak ste na prechádzke s partnerom, s partnerkou
alebo vo väčšej skupine, upozornite
medveďa na svoju prítomnosť rozhovorom, minimalizujete tak možnosť,
že medveďa prekvapíte,“ pokračoval.
ŠOP upozorňuje na to, že človek
by sa mal počas turistiky alebo prechádzky vyhýbať miestam s obme-

dzeným rozhľadom a s hustým porastom. Medvede tam často oddychujú.
„V prípade, že sa prechodu cez húštinu nemôžete z akéhokoľvek dôvodu vyhnúť, zastaňte a upozornite na
svoju prítomnosť skôr, ako sa do hustého porastu dostanete. Počkajte pár
minút a dožičte tak medveďovi čas na
jeho pokojný odchod,“ vysvetlil Marián Hletko.
Na svoju prítomnosť by mal človek upozorniť medveďa aj v prípade
hmly, silného dažďa či v okolí rieky.
„Vodný tok kamufluje vašu prítomnosť tak, že medveď nemusí počuť váš
príchod. Keď sa napríklad približujete
k medveďovi proti vetru, nemôže zachytiť váš pach,“ uviedla ŠOP. Taktiež
by sa človek mal vyhýbať miestam
s poľovníckymi krmoviskami, ktoré
medvede vyhľadávajú pre dostatok
atraktívnej a ľahko dostupnej potravy.
„V územiach s vyššou frekvenciou
pohybu turistov alebo v dôsledku
iných rušivých vplyvov, sa medvede
počas dňa správajú zväčša stacionárne, čo zmenšuje ich šance na stretnutie s človekom,“ doplnil marián Hletko.

vrátane
montáže

02 AUTO-MOTO / iné
R02_AUTO_MOTO_INE
» ČZ 175, JAWA 250,
350, PIONIER, STADION,
MUSTANG, SIMSON. Kúpim tieto motorky.Tel.
0915215406

Medveďov je naozaj v našej prírode akosi veľa. A sú čoraz bližšie k
ľudským obydliam. Čo tak poradiť
čo robiť počas možného stretu?

16-0242

01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ
» Predám Opel Insignia, r.v
2011, 2.0 cTdi, najazdené
238... Treba vidieť, cena
5200€, možná dohoda.
Tel. 0908635772
» Predám Peugeot 308, 1,6
HDI, 82 kw, r.v. 2008, dobrý stav, cena 2900 €.Tel.
0907688309

Ak medveď o vás vie, je dobre

63-0023

Občianska
riadková
inzercia

5
SLUŽBY

VÝROBA
A PREDAJ

Kamenárstvo ADAM - RUŽA

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:

0910 902 635•0905 323 022

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €
●
●
●
●
●

63-0011

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

A
R
SEPTEMBE
AUGUST –
2019
seriózne, kv

al

itn
Nové pomníky - žula, terazzo
bez zálohy e,
doprava ZD ,
Krycie dosky, sekanie písma
ARMA
Rekonštrukcie starých hrobov
Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
Dlažba, betónové chodníky

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
0911 499 871, 0904 610 406
vaskovicadam20@gmail.com
Radi Vás navštívime aj doma.

16-0077

AKCIA

41-0015

0918 645 802
0907 784 324

KCIA

www.kamenarstvo-bocan.sk

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

PALIVOVÉHO
DREVA

NOVOOTVORENÉ KAMENÁRSTVO V SENICI S DLHOROČNÝMI SKÚSENOSŤAMI

30% ZĽAVA

NA VYSTAVENÝ TOVAR

• 1-hrob, 2-hrob
• sekanie písma
• brúsenie, čistenie
terazza
0948 099 890 • 0915 101 677 • www.kamenarstvok2.eu
Myslite na svoje
zdravie a chudnite
pod odborným
dohľadom
s programami

Môžete si vybrať
asi zo 100 druhov
pomníkov

63-0112

Akcia na výrobu a montáž kuchynských pracovných dosiek

Skalica, ul. Horská

0902 624 774 • 034/664 87 86

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

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR

NUTRIFOOD®
Novoveská 941, Šaštín Stráže

Príďte sa presvedčiť

16-0211

NAŠA FIRMA MÁ 28 ROKOV

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

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

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

41-0039

Budova APOLYS, Jánošíkova 4, Malacky
0910 628 555 • www.nutrifood.sk

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

63-0005

výkup oceľového šrotu a farebných kovov
zber elektroodpadu

JÚL – AUGUST

0903 342 475

SE19-32 strana -

16-0001

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
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ZDRAVIE / SLUŽBY, RELAX

Diéta na zníženie hladiny
cholesterolu
TLC diéta rieši vysoký cholesterol, učí
vymeniť nezdravé tuky za zdravé, pomáha chudnúť.
Základné princípy:
• Mäso – chudé druhy, hlavne hovädzie,
hydina bez kože, ryby: môžete si dopriať
maximálne 5 porcií denne, pričom jedna
porcia predstavuje 30 gramov (g) v surovom stave. Celková denná hmotnosť
nemá presiahnuť 140 – 150 g.
• Strukoviny - jedenkrát denne pol
šálky strukovín. Ideálne je strukoviny
nahradia dve porcie mäsa, teda asi 50 g.
• Nízkotučné mlieko a mliečne výrobky - mlieko, tvaroh, biele jogurty. Jednu
porciu si môžete dopriať dva až trikrát
do dňa. Za jednu porciu sa počíta pohár
mlieka s obsahom tuku 1 percento, kelímok nízkotučného jogurtu, alebo 30 g
nízkotučného syra.
• Vajíčka - počas týždňa si môžete dať
najviac dve celé vajíčka. Sleduje sa príjem žĺtok, v ktorých je najviac cholesterolu. Bielka sú bez obmedzenia.
• Ovocie je povolené dva až štyrikrát dňa.
Za jednu porciu sa považuje jeden kus ovocia, napríklad banán, jablko, pomaranč,
hrnček drobného - napríklad maliny, čučoriedky alebo z väčšieho ovocia, napríklad melón, pol pohára zaváraného ovocia
alebo tri štvrtiny pohára ovocného džúsu.
• Zelenina tri až päť porcií denne - ľu-

Konzultácia s výživovou
špecialistkou

bovoľné druhy, môže byť varená, pečená, na pare či grilovaná. jedna porcia
znamená jeden kus zeleniny, napríklad
mrkva, kaleráb, paradajka, paprika, alebo hrnček čerstvého šalátu akéhokoľvek
druhu, pol šálky nakrájanej surovej alebo varenej zeleniny, alebo tri štvrte pohára zeleninovej šťavy.
• Chlieb, cereálie, cestoviny, ryža
a ostatné obilniny – šesť porcií denne.
Ekvivalentom porcie je jeden krajec chleba, jedno pečivo, 30 g cereálií, pol hrnčeka varenej cestoviny, ryže a iných obilnín. Počet porcií ale môže byť aj menší,
ak je cieľom nielen úprava cholesterolu,
ale aj hmotnosti.
• Sladkosti a pochutiny – výnimočne
a je dôležité vyberať si také, ktoré majú
málo tuku a tuk je nenasýtený (nie vždy je
to ale na obale napísané). V praxi to znamená nevyberať si plnené keksíky, koláče
a cukríky rôznymi tukovými náplňami.
Samozrejmosťou je vyhýbať sa živočíšnym tukom, ako sú slanina, masť,
oškvarky, klobásy. Významný efekt je možné vidieť už
o šesť týždňov. Ak pretrváva vysoká hladina cholesterolu, k slovu sa dostávajú lieky – hypolipemiká,
na zníženie hladiny
tukov.

teraz len za 7,90 € pre DVE OSOBY
Trápia Vás zdravotné problémy s obezitou?
(zvýšený tlak, cholesterol, krvný cukor, bolesti kľbov)
Máte tráviace ťažkosti? Neviete prečo nechudnete?
Chudnete pomaly a vracia sa Vám hmotnosť?

Poliklinika Senica / 0948 773 180

32-0045-7

(dokončenie z minulého čísla)

ODBORNÍK NA VÝŽIVU

Nie vidíme sa (v zmysle na- Slovenčina naša
budúce), ale uvidíme sa, budeme sa vidieť.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

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

Pomôžeme Vám

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

41-0012

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 ...

KRTKOVANIE

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

ČISTENIE

LETNÁ AKCIA

KANALIZÁCIE

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

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)

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

SE19-32 strana -
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41-0009

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

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

INZERCIA

0908 979 377

16-0010

NON STOP

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

7
POLITICKÁ INZERCIA, BÝVANIE

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

63-0118

to robil prvýkrát, vyfajčil som sedem a potom som sa zgrcal.“ a „ TAKŽE TOTO SÚ
TAKÉ TRI, ŠTYRI BODY, KTORÉ SOM SA
JA NAUČIL POPRI UŽÍVANÍ DROG“ a tiež
„ČO MA POTOM NAKOPNE? TO MA ZASE
DROGY NAUČILI, ŽE KEĎ MÁŠ BAD TRIP,
že ti to bude trvať celý život …“
Katastrofa. A toto má byť vraj budúci
premiér!? Človek, ktorý úplne nezodpovedne vychvaľuje svoje skúsenosti s drogami
ako niečo úžasné, motivujúce a inšpirujúce. Viem, že ostatní opoziční politici budú
v tejto téme tichúčko držať bobríka mlčanlivosti - lebo veď Truban je „náš človek“.
Nemyslím si, že je to správne. Pravdu treba
pomenovať vždy bez ohľadu na následky.
PS. V našom hnutí OĽANO ideme na
to poctivo - ak sa chce poslanec znova poslancom stať, musí ísť pekne krásne na koniec kandidátky - a odtiaľ skladať účty voličom za svoju prácu. Toho sa zľakli niektorí
naši poslanci a radšej opustili bez slovíčka
vďaky ľudí, ktorí na nich roky makali a išli
si hľadať nového hostiteľa, cez ktorého sa do
parlamentu znova
prepašujú. Dve z
nich tento týždeň
nakoniec skončili v
KDH, ktoré ich dá dopredu na kandidátku
... nuž aj tak sa dá robiť
akože „charakterná“ politika.

VIZITKY

0905 915 033

Tešíme sa na Vás
BRNIANSKA 4
MALACKY

smer Veľké Leváre bývalý autoservis

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

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

16-0259

Predlhé roky sľubujem mojej Pavlínke postaviť dom. Keď
som si už konečne
našiel čas, tak som
sa dostal do vlastnej
pasce. Pri všetkom
chcem byť, všetko
kontrolovať, mnohé si urobiť sám ... a tak
úplne obyčajný dom staviam už piaty rok.
Keďže finišujem s domom, správy
sledujem len okrajovo a viac-menej čítam
len nadpisy. A tak sa mi stalo, že som si
prečítal nadpis, že sa na Trubana zniesla
spŕška kritiky za to, že podľa Trubanových slov si dal v mladosti jednu cigaretu
marihuany ... a chcel som sa ho zastať.
Našťastie som si nakoniec prečítal k tomu
viac a pozrel predmetné video, kde Truban reční o drogách.
A zostal som z neho zhrozený. Pustili
ho na vysokú školu medzi mladých študentov a on miesto toho, aby im dal nejaký pozitívny vzor či príklad do života,
rečnil o svojich skúsenostiach s drogami,
akoby to bolo niečo úžasné. Každopádne
z jeho rečí vyplynulo, že to v jeho prípade
vôbec nebolo o jednej marihuanovej cigarete, ale že toho poskúšal rôzneho veľa. A
podľa odborníkov, ktorí sa k tomu vyjadrovali, museli to byť aj tvrdé drogy.
Tu je pár jeho výrokov pred študentami: „... ČO MÁM JA RÁD na tom športe
a NA TÝCH DROGÁCH JE TEN DOPAMÍN
EFEKT.“ a „... TO JA SA NAMOTÁVAM NA
VŠETKY MOŽNÉ LÁTKY, pretože keď som

031190122 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

Trubanove drogy

silný partner

0911 950 299

CESTA NA HOHENAU
MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN
0949 636 264
w w w. s t re c hy b e j z . s k

PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO
16-0264

Poradíme, obhliadneme, zameriame, naceníme ZDARMA

SE19-32 strana -
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KULTÚRA / RELAX
Občianska
riadková
inzercia
» Kúpim zahrádku v osade Paseky, Holíč alebo baráky, Kátov aj bez chatky.
Tel. 0902681061

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
09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST
10 ZÁHRADA AAZVERINEC
R10_ZAHRADA
ZVERINEC
» Predám malé šteniatka
za symbolickú cenu.Tel.
0907276042
» Predám HUSI živé aj
očistené.
Kopčany.Tel.
0903572514
» Darujem mačiatka. Krásne, odčervené, s hygienickými návykmi. Odber v
Holíči.Tel. 0904400362
» Predám nové konzumné
zemiaky neprané, domáci
sad, 1kg 2,20€ pri objednávke nahlásiť 2 dni vopred.Tel. 0908635772
» Kúpim do 50L marhuľového kvasu okolie Unina.
Tel. 0908121978
» Predám hrozno - FRANKOVKA, RULANDSKÉ BIELE,
DEVÍN, RIZLING VLAŠSKÝ.
Tel. 0904580780
» Predám hrozno - biele i modré odrody.Tel.
0905619375
» Kúpim Aloe arborescens. Dobre zaplatím.Tel.
0949875763
» Predám jačmeň, Mokrý
Háj.Tel. 0948336705
» Predám domáce rajčiny
v Prietržke, 1 kg za 1,50€.
i.Tel. 0910299273
»
Predám
kvas.Tel.
0915154320
» Predám durmany (anjelské trúby) rôzne farby.Tel.
0265968232
» Predám jačmeň, pšenicu
16 € za 100 kg, Mokrý háj.
Tel. 0907480703

Storočnica obnovenej Matice
Sto rokov od oživotvorenia Matice
slovenskej (MS) si jej predstavitelia
pripomenuli v nedeľu odhalením
busty národného dejateľa a politika
Jána Vanoviča pred sídelnou budovou MS v Martine.
Predseda MS Marián Gešper pripomenul, že práve členská základňa matičiarov v roku 1919 zásadným spôsobom
prispela ku konsolidácii nového československého štátu. „Matičiari obrodili
národnú kultúru v regiónoch a došlo
k celkovému povzneseniu slovenského
národného vedomia. A ku konsolidácii
národno-občianskej spoločnosti. Oživotvorenie MS je pevne spojené aj so
storočnicou oslobodenia a začlenenia
Slovenska do československého štátu,
s minuloročným výročím Martinskej
deklarácie Slovenskej národnej rady,
vznikom Československej republiky. O
to viac, že mnohí, ktorí stáli pri obnove
MS, boli súčasne veľmi politicky a národne činní,“ povedal Marián Gešper.
„Pointa je stále jedna a tá istá. Skupina ľudí, ktorí svoj život pojmú inak
ako iba starosťou o vlastné súkromné
dobro. A otvoria ho iným ľuďom. Tieto
stopy vidíme v MS a Živene pred 100 a
150 rokmi, ale i dnes. Ľudia nechcú žiť
iba komfortne sami pre seba. Otvárajú
sa iným a robia niečo pre to, čomu sme
hovorili povznesenie národa. Možno
je to už archaicky povedané. Možno sa
niekto z toho smeje, ale ja to stále vidím
ako úžasne dôležité. Títo ľudia robia

nesebecky, obetavo mnoho dobrých
vecí, z ktorých komunita môže žiť,“
povedal generálny biskup Evanjelickej
cirkvi na Slovensku Ivan Eľko.
MS patrila podľa Pavla Pareničku
zo Slovenského literárneho ústavu MS
v 19. storočí medzi najvýznamnejšie
kultúrne ustanovizne. „Pre Slovákov
predstavovala všetko. Bola vedeckou
inštitúciou, národným múzeom, osvetovým spolkom, ich reprezentantom.
Samozrejme, propagovala slovenský
národ. Preto bola jej činnosť v roku 1875
pozastavená, potom zrušená. Ďalšími
dekrétmi bol dokonca zhabaný majetok a využívaný na protislovenské ciele. Napriek tomu sa Martin stal centrom
slovenského národného hnutia a čakalo sa len na lepšie časy. Tie prišli v roku
1918,“ informoval Pavol Parenička.
Po odhalení busty prešli matičiari v sprievode na Národný cintorín v
Martine k hrobu Jána Vanoviča. „Musíme si uvedomiť, že veľmi úspešné
matičné obdobie bolo práve počas 30.
a 40. rokov minulého storočia. Teda po
vzniku Československej republiky. Pre
matičiarov je to obrovská inšpirácia,
aby sme znovu mali silné osobnosti,
ako boli Jozef Škultéty, Matúš Dula, Ján
Vanovič. Teda ľudia, ktorí robili veci z
presvedčenia a súčasne s pietou a vnútornou odovzdanosťou spoločnosti,
národu. To je pre nás obrovský odkaz i
záväzok,“ vyzval Marián Gešper.

» TA SR

Program Kina Cinemax Skalica
Piatok 9.8.: Leví kráľ 2D 15:30, 18:00, Toy Story 4 3D
15:50, Labková patrola 16:00, Slnovrat 17:50, Toy Story 4 2D 18:10, Rýchlo a zbesilo: Hobbs & Shaw 20:30,
Nočné mory z temnôt 20:40, Kráľovné zločinu 20:50
Sobota 10.8.: Tajný život maznáčikov 2 2D 13:20,
Toy Story 4 2D 13:30, 18:10, Toy Story 4 2D 14:10,
18:10, Leví kráľ 2D 15:30, 18:00, Toy Story 4 3D 15:50,
Labková patrola 16:00, Slnovrat 17:50, Rýchlo a
zbesilo: Hobbs & Shaw 20:30, Nočné mory z temnôt
20:40, Kráľovné zločinu 20:50
Nedeľa 11.8.: Tajný život maznáčikov 2 2D 13:20, Toy
Story 4 2D 13:30, 18:10, Toy Story 4 2D 14:10, 18:10,
Leví kráľ 2D 15:30, 18:00, Toy Story 4 3D 15:50, Labková patrola 16:00, Slnovrat 17:50, Rýchlo a zbesilo:
Hobbs & Shaw 20:30, Nočné mory z temnôt 20:40,
Kráľovné zločinu 20:50
Pondelok 12.8.: Leví kráľ 2D 15:30, 18:00, Toy Story
4 3D 15:50, Labková patrola 16:00, Slnovrat 17:50,
Toy Story 4 2D 18:10, Rýchlo a zbesilo: Hobbs &
Shaw 20:30, Nočné mory z temnôt 20:40, Kráľovné
zločinu 20:50
Utorok 13.8.: ARTMAX – APOLLO 11 18:30, Leví
kráľ 2D 15:30, Toy Story 4 3D 15:50, Labková patrola
16:00, Slnovrat 17:50, Toy Story 4 2D 18:10, Rýchlo a
zbesilo: Hobbs & Shaw 20:30, Nočné mory z temnôt
20:40, Kráľovné zločinu 20:50
Streda 14.8.: Leví kráľ 2D 15:30, 18:00, Toy Story 4
3D 15:50, Labková patrola 16:00, Slnovrat 17:50, Toy
Story 4 2D 18:10, Rýchlo a zbesilo: Hobbs & Shaw
20:30, Nočné mory z temnôt 20:40, Kráľovné zločinu 20:50.

» red

11 HOBBY AAŠPORT
R11_HOBBY
SPOTR
» Kúpim ľudové kroje.Tel.
0902708047
85_0313

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.
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30EU0R

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

» Ján Košturiak

-61%

2400

nalita 500 tis.). Na cukrovku zomrelo
takmer raz toľko ľudí ako na samovraždy - 1,5 mil. Harari hovorí, že cukor je
nebezpečnejší ako pušný prach.
Ak chceme hovoriť o budúcnosti
sveta, mali by sme viac počúvať pápeža
Františka, ako „inžinierov,“ ktorí chcú
stvoriť nového človeka. Stretávam ľudí,
ktorí majú okolo päťdesiat a už stratili
chuť žiť. A vedci chcú poraziť smrť. Najskôr musíme zvíťaziť nad osamelosťou,
nepotrebnosťou, depresiami, sebectvom a nedostatkom lásky. Môj otec je
lekár a hovoril mi, že mnohí starí ľudia
nezomierajú na choroby, ale opustenosť a samotu. Človek chce byť užitočný a potrebuje v živote aj lásku, vzťahy
a zmysel. Ešte stále sme sa nenaučili
spolunažívať s ľuďmi, ktorí sú iní ako
my a žiť v súlade s prírodou okolo nás.
A chceme stvoriť
nadľudí a osídľovať
planéty vo vesmíre.
Neporážajme smrť,
ochraňujme život.
Počúvajme Boha a
nehrajme sa na
Neho.

1600

Čítal som viaceré knihy o budúcom
svete. Niektoré vízie na mňa pôsobia
tak, že máme nového Boha - človeka,
ktorý sa chystá poraziť smrť.
Hovorí sa aj o tom, že vznikne trieda
zbytočných ľudí, nadľudí a autorita sa
presunie na zosieťované algoritmy a
umelú inteligenciu. Diskutuje sa o tom,
že za ľudí budú pracovať stroje, vyriešime choroby a vojny, budeme žiť dlho,
veľmi dlho, večne...
Autori mnohých pohľadov do budúcnosti sú technokrati. Považujú človeka za akýsi mechanizmus, o ktorý sa
treba lepšie starať, aby sme mu predĺžili životnosť. Život človeka redukujú na
jeho fyzické telo a v rozvoji sveta nepočítajú s Bohom. Veď načo, keď Ho nahradili ľudia so schopnosťami stvoriť
človeka a zabiť ho, keď je nepotrebný?
Chcú riadiť prírodu a svet okolo nás.
Zatiaľ vidíme iba následky toho, ako
človek v posledných storočiach našu
planétu zničil. Človek nebude žiť stovky rokov, ak zničíme prírodu na Zemi.
Na obezitu dnes zomiera trikrát
viac ľudí ako od hladu. Harari vo svojej
knihe Homo Deus uvádza čísla z roku
2012, ktoré hovoria, že na samovraždy zomrelo viac ľudí (800 tis,), ako na
následky násilia (vojny 120 tis. a krimi-

AKCIA

1600

Porazíme smrť?

1600
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HLAVU HORE / BÝVANIE, ZAMESTNANIE

Prijmeme
A
I
C
R
E
INZ 15 033 vodičov MKD
9

na prácu SK, CZ, DE
Práca pondelok–piatok,
víkendy voľno. Plat 650 €
mesačne brutto + odmeny +
bonusy, spolu 1400–1800 €.

0948 534 542

16-0260

0905

PRÁCA V SENICI
na jednozmennú prevádzku
Firma Dema Senica a.s.
prijme do pracovného pomeru

» PRACOVNÍKOV MONTÁŽE

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

v bicyklovej a kolesovej výrobe

» KONTROLA KVALITY
» LOGISTA

• VEDÚCI ZMENY – OPERÁTOR
• OBSLUHA VSTREKOLISOV
• POMOCNÝ PRACOVNÍK

Požiadavky:
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
- práca vhodná aj pre ženy
Ponúkame:
- základná hrubá mesačná mzda:
» Pracovník montáže - 624 EUR + pohyblivá
zložka mzdy
» Kontrolór kvality – 800 EUR + pohyblivá
zložka mzdy
» Logista - 800 EUR + pohyblivá zložka mzdy
- po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- možnosť profesného rastu
- nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
za zvýhodnené ceny
- príjemný kolektív

» Vedúci zmeny – operátor - 728 € + osobné ohodnotenie do 25% zákl. mzdy
» Obsluha vstrekolisov - 624 € + osobné ohodnotenie do 25% zákl. mzdy
» Pomocný pracovník - 624 €
Pracovná zmluva na dobu neurčitú s 3 mesačnou skúšobnou dobou
Mzda vyplatená vždy do 12. dňa v mesiaci
Príplatky v rámci zákona, 13. plat
Príspevok zamestnávateľa 2% na doplnkové dôchodkové poistenie
Stravovanie prostredníctvom stravovacej karty, denné stravné v hodnote 3,65 €
Možnosť zvýšenia základnej mzdy po skúšobnej dobe
Miesto práce: Senica
Zamestnanie v stabilnej spoločnosti, možnosť kariérneho rastu
Zabezpečenie odborných školení

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

SE19-32 strana -
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Viac informácií:
• Tel. číslo: + 421 910 801 368
• Email: office@generalplastic.sk
• web: www.generalplastic.sk
41-0065

•
•
•
•
•
•
•
•
•

41-0093

V prípade záujmu sa môžete informovať priamo
v sídle spoločnosti DEMA Senica a.s., Dlhá 248/43,
905 01 Senica v prevádzke výroba bicyklov.
tel. 034/6945202, mobil: 0915/780887 do 15:00 h
e-mail: mokosak@dema.sk

Ponúkame:
• Nástupný plat:

10
ZAMESTNANIE

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
technicChcete
si podať inzerát?
ky
zabezpečuje
s.r.o.
Návod
nájdete naELET,
strane
8 dolu.

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozície:

prijmú do pracovného pomeru aj na dohodu:

• obsluha polygrafického stroja

• Kuchára

Požiadavky: vzdelanie v odbore
Mzda: 624 € + motivačné zložky mzdy
Možnosti ďalšieho osobného rozvoja
a profesionálneho rastu

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

• Distribútora procedúr

- pracovník kúpeľnej recepcie

HĽADÁME
ŠIKOVNÝCH ROBOTNÍKOV
NA RÔZNE POZÍCIE
(zámočník, inštalatér, tesár)
• mzda od 11€/h. + dié
20€/deň • práca na rakúsku
PZ • príspevok na ubytovanie
a cestovné náklady • Nutné
ovládať nemecký jazyk

Mahax Slovakia, s.r.o.

personalne@grafobal.sk

034 6967330, 0914 222 739

Hľadáme
pracovníkov
do drevárskej
výroby

Práca
v Rakúsku

Pre viac info: 0948 732 714

GRAFOBAL, a.s., personálne oddelenie, Mazúrova 2, 909 01 Skalica
41-0014

Požiadavky: práca aj počas víkendov
Mzda: 624 € + motivačné zložky mzdy
Žiadosti so životopisom posielajte na adresu:
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky 906 03
alebo e-mailom: kucharovad@spasmrdaky.sk
Tel. kontakt: 034/ 6959 101

41-0090

41-0008

Záujemci môžu zaslať svoju žiadosť o prijatie do
zamestnania spolu s profesijným životopisom na adresu
SOŠ elektrotechnická, Učňovská 700/6, 908 45 Gbely,
elektronicky na sougbely@zupa-tt.sk, alebo predložiť
osobne na sekretariáte SOŠE Gbely v pracovných dňoch
v čase od 8,00 do 15,30 hod.
Viac informácií na tel. č.: 0905 256 878

1 zmena, TPP
príp. dohoda,
mzda od 550 €
do 650 € netto

0918 645 802

63-0019

16 ZOZNAMKA
R16_ZOZNAMKA
» Sympatická 50/170/65
si hľadá priateľa, ktorý
je nefajčiar a neholduje
alkoholu a má vyriešenú
minulosť. Vek do 50 r..
SMS s foto nutné. Skalica
a okolie.Tel. 0948398337

Požadované vzdelanie u učiteľa VŠ II. stupňa,
u majstra OV úplné stredné odborné vzdelanie.

Zariadenie pre seniorov Skalica
a JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov

AKE Skalica s.r.o.

Opatrovateľ/ka

výrobca ložísk s viac ako 50-ročnou tradíciou
prijme do zamestnania nasledujúce profesie

Nádražná 33, Skalica 909 01

hľadá do svojho tímu:

- vítané požiadavky: absolvovanie opatrovateľského
kurzu a skúsenosti s opatrovaním. Možnosť doplniť si
vzdelanie. Základ od 530,50 € do 637,00 € brutto,
zohľadnenie praxe podľa odpracovaných rokov, osobné
ohodnotenie každý mesiac, príplatky (minimálne
670,50 € brutto mesačne).
Benefity: stravovanie, rôzne príspevky zo sociálneho
fondu, možnosť vzdelávania a osobnostného rastu,
príjemný kolektív a domáce prostredie.
Žiadosti posielajte na adresu: Zariadenie pre seniorov,
Pod Hájkom 36, Skalica 909 01. Bližšie info: osobne, tel.
034/664 57 41 – Mgr. Katarína Jurovatá,
alebo e-mailom: jurovata@zpssi.sk

• ÚDRŽBÁR STROJOV
• PRACOVNÍK KONTROLY
• BRÚSIČ, SÚSTRUŽNÍK
Požiadavky: • vzdelanie v odbore
650 - 800 € • samostatnosť • flexibilita
Možnosť kariérneho rastu a sebarealizácie

Pre bližšie informácie volajte +421 905 769 175
director@ake-bearings.sk
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www.ake-bearings.sk

63-0004

15 HĽADÁM PRÁCU
R15_HLADAM
PRACU

Kontakt: telefonicky - 0903 208 404
email - sikulova@larksro.sk
osobne - Pod hájkom 2, Skalica
v čase od 8,00 do 14,00

41-0107

14 RÔZNE / iné
R14_ROZNE_INE
» Kúpim po starenke z
povaly staré sukne, spodničky, prucleky, čepce
a vyšívané plachty.Tel.
0904582551

Ponúkame mzdu 600,- € mesačne brutto

41-0015

13 RÔZNE / predaj
R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám bicykel skladačka-hliníková, cena dohodou. Informácie na.Tel.
0905759457
» Predám stoly a stoličky.
Tel. 0905254090
» Predám krovinorez ešte
v záruke, špeciál profesionál.Tel. 0907276042
» Predám čističku vzduchu, prac.rukavice, lešenárske kozy. Lacno.Tel.
0948113183

41-0111

12 DEŤOM
R12_DETOM

Firma LARK s.r.o.
prijme do TPP zamestnancov
do prevádzky pekáreň
na výrobu Skalických trdelníkov.

Stredná odborná škola elektrotechnická,
Učňovská 700/6, Gbely
PRIJME DO PRACOVNÉHO POMERU
MAJSTRA ODBORNÉHO VÝCVIKU
ELEKTROTECHNICKÝCH ODBOROV
mzda 700 - 1000 € (podľa výšky vzdelania
a dĺžky praxe)
UČITEĽA ODBORNÝCH PREDMETOV
ELEKTROTECHNICKÝCH ODBOROV
mzda 1.100 - 1.600 € (podľa výšky vzdelania
a dĺžky praxe)

45-0008

Občianska
riadková
inzercia

11
ZAMESTNANIE

INTERIÉRY ÁUT Z PRÍRODNEJ A SYNTETICKEJ KOŽE

Aktuálne otvorené pracovné pozície

OPERÁTOR VÝROBY, ŠIČKY
• Stabilné zamestnanie (nie cez agentúru)
• Nástupná brutto mzda 735 € +
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 po skončení
skúšobnej doby
• Stravovanie - 0,31 € / jedlo
• Firemný fyzioterapeut (od 1. 9. 2019)

po zapracovaní

985 €

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

Ďalšie otvorené pozície:

MAJSTER VÝROBY

od 1400 €

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

12
EDITORIÁL / SLUŽBY

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

Pobyt na 7 dní / 6 nocí

ter��y

zimné záhrady
��látky od 35 €

��látky od 149 €

��látky od 98 €

s plnou penziou a Programom
iba za 228€
Pre dôchodcov
iba za 178€ ������������������

rámové
bezrámové

Z�AVY A��DO 30�

Voľné termíny:
29.9. – 5.10. | 6.10. – 12.10.
13.10. – 19.10. | 20.10. – 26.10.19

Mo������výhry 300 €

Rezervácie: 0918 591 942
Oravský Podzámok č. 396
63-0121

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

www.balkona.eu
0948 787 777

www.oravskahoraren.sk

27-0098

balkóny

��������������������

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu
KRBY
kachle

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

429,4

pece TUMA 362
362,-€

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

KĽÚČOVÁ
SLUŽBA

PONÚKAME V LEPŠÍCH CENOVÝCH
RELÁCIÁCH AKO NA INTERNETE
BICYKLE zn. CTM, DEMA, VEDORA,
MERIDA – horské, cestné, trekingové,
mestské, detské, elektrické
zn. LIBERTA, LEADER FOX.
Opravy bicyklov a predaj
náhradných dielov.

VLOŽKY,
ZÁMKY
ZRKADLÁ
NA MIERU

429 €

PONUKA,

63-0129

63-0130

ZÁRUKA + SERVIS + MOŽNOSŤ NA SPLÁTKY QUATRO

Mazúrová 9, Skalica
(oproti Grafobalu)
Tel.: 0918 586 322

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

IENKY

CALL CENTRUM:

0905 552 537
0915 971 823

OPERÁTOR
VÝROBY / ČR
VODIČ VZV / ČR
KONTROLÓR
KVALITY / ČR
VÝROBA UPRATOVACÍCH
POTRIEB / ČR
UBYTOVANIE a

850 €

kvalitný el. bicykel od českého výrobcu × rýchlosť max 25 km/h ×
Li-Ion akumulátor 36V/250W × dojazd 65 km, pri zmene batérie
dojazd 120 km × farby – malina, tyrkysová, antracit × záruka × servis

CO A
Á
R
P
ÉH
ŽD
KA
E
PR

KÉ BRIGÁDY

KTORÁ SA OPLATÍ

český
výrobca

0800 500 091

V, ŽENY aj PÁRYé
en
VHODNÉ PRE MUŽO

SCHRÁNKY,
TREZORY

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

MZDA
OD 850 € DO 1300€

PONÚKAME ŠTUDENTS

RÁMOVANIE
OBRAZOV

CTM REIN 3

LIBERTA ELEKTRICKÝ BICYKEL

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

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

zpeč

Veľkosť inzerátu
49,5 x 61,5 mm

za sumu

449 €
v počte
1.5000.000 ks

85_0538

BIKE SPORT

Námestie Slobody 23, Skalica
0911 313 516, 034/664 5202

PRACUJ
U NÁS

www.krby-tuma.sk
k
tel. 0905 394 055

viac ako

85_0005

Ruské skleníky - ZGT

grily,

40-0050

DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý

