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

Otvorené:
Po - Pia: 8.00 - 16.30,
So: 9.00 - 12.00
Pozrite si našu ponuku na 

www.cammino.sk

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

KAVICE
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0903 326 899 Gbely

OSTRENIE
NÁSTROJOV

• nožov a nožov do mlýnkov
• kotúčových píl 
• hoblovacích nožov a fréz 
• nožov do drtičiek a iné...
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KĽÚČOVÁ SLUŽBA
VLOŽKY, ZÁMKY

ZRKADLÁ NA MIERU
RÁMOVANIE OBRAZOV

KONOPNÉ KRÉMY 

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

0918 645 802
0907 784 324

PALIVOVÉHO
DREVA

Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

Predajňa: Nádražná ul., Malacky
0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk
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PREČÍTAJTE SI

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

Murárske práce
0904 259 971
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HOLÍČ, KÁTOVSKÁ 1138 • www.prodomis.sk
0917 423 259 • prodomis@prodomis.sk

INŠTALÁCIA NA AKÝKOĽVEK POVRCH  •  100% VODEODOLNÁ 
•  AŽ 400 m2 BEZ DILATÁCIE  •  ZNIŽUJE HLUK  •  NEVYŽADUJE
AKLIMATÍZÁCIU  •  VHODNÁ NA PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

A CHLADENIE •  ODOLNÁ PROTI ZVIERATÁM  •  ODOLNOSŤ
PROTI POŠKRABANIU  •  ZDRAVOTNE NEZÁVADNÁ

ĎAKUJEME VÁM ZA

PREJAVENÚ DÔVERU

A PRAJEME VÁM 

SPOKOJNÉ, LÁSKOU

A POROZUMENÍM

NAPLNENÉ VIANOČNÉ

SVIATKY.

VINYLOVÉ PODLAHY
NA KAMENI

ZĽAVA

15%
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SENICKO-SKALICKO

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

párny týždeň: Čáčov, Kunov, 
Senica, Borský Mikuláš, Borský 
Svätý Jur, Čáry, Jablonica, Kúty, 
Moravský Svätý Ján, Rovensko, 
Sekule, Smolinské, Šaštín - Strá-
že, Štefanov, Skalica, Dubovce, 
Gbely, Holíč, Kátov, Kopčany, Mok-
rý Háj, Petrova Ves, Popudinské 
Močidľany, Radimov, Radošovce, 
Trnovec, Unín, Vrádište, Kúty, 
Jablonica  

nepárny týždeň: Čáčov, Kunov, 
Senica, Cerová, Častkov, Dojč, 
Hlboké, Hradište pod Vrátnom, 
Jablonica, Koválov, Kúty, Osuské, 
Plavecký Peter, Prievaly, Rohov, 
Rovensko, Rybky, Smrdáky, Sobo-
tište, Šajdíkove Humence, Šaštín 
- Stráže, Štefanov, Skalica, Brod-
ské, Dubovce, Gbely, Holíč, Kátov, 
Kopčany, Lopašov, Mokrý Háj, Po-
pudinské Močidľany, Radošovce, 
Trnovec, Unín, Vrádište 

skalicko@regionpress.sk

redakcia: Potočná 16 
SKaLIca

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DIStrIbúcIa (34.570 domácností)

bV   94.750 bratislavsko Východ
bz 100.200 bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
Ga    31.290 Galantsko+Šaliansko
Hc    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
Ma    27.450 Malacko
nr   54.930 nitriansko
nz    34.140 novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
Pn    38.810 Piešťansko+NM+MY
Sc   26.700 Senecko
Se    34.570 Senicko+Skalicko
tO   40.560 topoľčiansko+PE+BN
tn   59.430 trenčiansko+DCA+IL
tt   46.550 trnavsko
zM    18.990 zlatomoravsko

bb   50.530 banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
Lc   30.690 Lučenecko+VK+PT
Mt    41.690 Martinsko+TR
Or   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
Pb   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
zV   39.560 zvolensko+DT+KA
zH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
za    52.120 Žilinsko+BY

bJ    33.870 bardejovsko+SK+SP
Ge     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
Ke    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
Sn    32.750 Spišsko+LE+GL

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

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

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

Smutné časy

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Po viac ako 35 ročnej praxi vo 
svete médií asi prvý raz verejne 
vyjadrujem svoje emócie. Mysliac 
na Prešov, mesto, ktoré mám v pa-
mäti zážitkov z detstva zafixované 
pod heslom Sigord, Solivar a fajn 
ľudia. Prešov je mesto vzdelaných 
mladých, mesto dobrých srdečných 
ľudí, mesto pokoja a znášanlivosti. 
Som smutný.

Myslím však aj na psí útulok v 
Revúcej, na miesto najvyššej ľudskej 
obety – životov troch žien, ktoré zapla-
tili za to, že zachraňovali nemé tváre. 
Aj z toho som smutný. A o nič menej z 
tragédie pri Nitre. Priveľa smútku bolo 
a je v týchto časoch. Vnímam však po-
zorne, že je aj dostatok ľudí, ochotných 
a schopných pomáhať, darovať to, čo 
môžu a dokážu a keď aj nič nemajú 
okrem citlivej duše, aspoň utešiť vedia. 
To ten smútok trochu vyvažuje.

Na druhej strane - sú medzi nami 
aj takí, ktorí myslia iba na seba, na 
svoju moc, postavenie, majetok, na to, 
aby toho mali čo najviac, napriek cti, 
napriek zákonu, napriek všetkému a 
všetkým. To už sa osobný smútok mení 
na otvorenú zlosť. O to viac, že priam 

nehanebne nám odkazujú – „voľte 
nás, my budeme odteraz iní, zabudni-
te na minulosť, žijeme prítomnosťou a 
budúcnosťou“. A mávajú heslami o no-
vom smere ako dôstojný otec v chráme 
kadidlom, aby ho vyčistil od všetkého 
zlého.

Obyvatelia Slovenska platia a odo-
vzdávajú obete. Ľudských tragédií ako-
si neubúda a dôvodov na radosť a po-
kojný odpočinok nepribúda. Tak akosi 
to býva v smutných časoch. Advent by 
predsa nemal byť smutný, ale pokojný 
a tichý. Niečo je tu nesprávne, nedobré. 
Aj ten zhon je nedobrý. Zhon privolá-
va nepozornosť a tá zas a opäť iba ne-
šťastie. Už však stačilo, naozaj, už toho 
smútku je priveľa. Už nie viac – prosím!

Všetkým pozostalým, priateľom aj 
príbuzným obetí nešťastí na 
Slovensku, vyjadrujeme 
z nášho vydavateľstva 
úprimnú sústrasť a vy-
prosujeme dostatok síl. 
Váš smútok zdieľame s 
vami.
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ul. pplk. Pljušťa 1, Skalica (autobus. stanica)
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info@rekuperacky.sk
+421 944 561 949
www.rekuperacky.sk

Vetranie s rekuperáciou Comair

Prečo rekuperačné
vetranie?
• úspora energie
• život bez plesní v interiéri 
• vhodné pre alergikov
• komfortný spôsob bývania
• výrazne nižšia prašnosť
   v domácnosti
• spoľahlivá a bezúdržbová
   prevádzka

SHOWROOM
Dohodnite si termín na 0944 561 949

Sasinkova 24
SKALICA 
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MURÁRSKE
A OBKLADAČSKÉ

PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
0903 607 781
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš
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ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

Výkup oceľového šrotu a farebných kovov
Zber elektroodpadu

VAMAMETAL s.r.o., Priemyselná 277, Senica
email: vamametal@gmail.com
0903 145 588, 0903 728 588
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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700
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R01_AUTO_PREDAJ
» Predám Š.Octávia 2, rok 
výroby 02/2007, 1,9 TDI, 
77KW, čierna metalíza, 
letné, zimné pneu, dob-
rý technický stav, STK, EK 
do 02/2021. Viac na.Tel. 
0903419744

R02_AUTO_MOTO_INE
» Kúpim starú Škodu Oc-
távia, 1000MB,100, 110R, 
može byť nepojazdné, prí-
padne náhradné diely.Tel. 
0944457755 
» Kúpim staré auto, alebo 
motocykel ČZ, Jawa aj náhr.
diely, všetko od motorizmu 
(trofeje).Tel. 0903818122

R03_BYTY_PREDAJ

R04_BYTY_PRENAJOM
» Vezmem do dlhodobého 
prenájmu 1-izb. byt ale-
bo garzónku v Skalici.Tel. 
0903367969 
» Dám do dlhodobého 
prenájmu kompletne zre-
konštruovanú garzónku v 
Skalici.Tel. 0904127053 
» Prenajmem izbu v ro-
dinnom dome v Skalici.Tel. 
0904449477 
»  Prenajmem 1-izb byt v 
Holíč. Max 2 osoby. RK ne-
volať.Tel. 0949856994 
» Dám do prenájmu gar-
sónku v SE, pôvodný stav.
Tel. 0905820730

R05_DOMY_PREDAJ

R06_POZEMKY_PREDAJ

R07_REALITY_INE

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

R09_DOMACNOST

R10_ZAHRADA A ZVERINEC
» Predám mladého kohúta 
na chov.Tel. 0949431075 
» Darujeme mačičku, bielo-
-murovanú, má necelý rok, 
ošetrená proti parazitom, 
zaočkovaná, veľmi milej, 
priateľskej povahy. Vhodná 
aj k deťom. Skalica, Holíč a 
okolie.Tel. 0944206063

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

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   
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žalúzie · siete · rolety · roletky · okná · dvere · zasklenie balkónov · zimné záhrady

0903 526 876  |  0910 114 407
www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk

POBOČKA  ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

Všetkým našim verným zákazníkom
a fanúšikom prajeme pokojné prežitie
Vianočných sviatkov a Šťastný nový rok.
Dúfame, že sa vidíme opäť v novom roku.

orie

ku
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SobotišteLUX JR
BEZPLATNÝ ZÁRUČNÝ AJ POZÁRUČNÝ SERVIS

DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI = SERIÓZNOSŤ

A DVERE

Žalúzie všetkých druhov,
markízy a textilné roletky

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF

Sobotište 313
sobotiste@lux-sobotiste.sk

tel.: 0908 702 522
...stačí 2x zazvoniť a my zavoláme, prídeme a urobíme bezplatnú ponuku...

SEKCIOVÉ A DVOJKRÍDLOVÉ
GARÁŽOVÉ BRÁNYNY

Ďakujeme za prejavenú dôveru v roku
2019 a tešíme sa na spoluprácu
v budúcom roku. Veselé Vianoce
a veľa šťastia v Novom roku!
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PALUBOVKA

0918 560 947
0918 560 947
0918 560 947

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

www.stolarskepotreby.com
OSB dosky

» Holíč, sklad:
034/668 2082
0908 709 639

» Skalica:
034/662 8352
0908 032 982

» Senica, sklad:
0908 110 549
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VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

0944 716 337
work.byvanie@gmail.com

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie

fasády
murárske a obkladaèské práce

Work
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0905 915 033
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Stredná odborná škola elektrotechnická
Učňovská 700/6, 908 45 Gbely

www.sosegbely.edupage.sk • sougbely@zupa-tt.sk • 034/6621229

otvára v školskom roku 2020/2021 pre chlapcov a dievčatá:

ŠTUDIJNÉ
ODBORY:

• 2679K Mechanik – mechatronik
• 2697K Mechanik – elektrotechnik
• 2682K Mechanik počítačových sietí

UČEBNÉ
ODBORY:

• 3152H Krajčír
• 3661H Murár
• 2683H Elektromechanik

Počas štúdia žiakom ponúkame:
• Vykonávanie praktického vyučovania priamo v renomovaných firmách
• Odmeny za prácu na praktickom vyučovaní
• Po celej škole free WIFI sieť
• Možnosť získania zváračského a vodičského preukazu priamo v škole
• Možnosť ubytovania v školskom internáte
• Získanie lukratívneho zamestnania po ukončení štúdia
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» Kúpim rôzne starožit-
nosti, odznaky, mince, 
staré hodiny, trofeje.Tel. 
0903416726 
» KÚPIM JELENIE A DAN-
ČIE ZHODY, TROFEJE.Tel. 
0904177812

R12_DETOM

R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám stoly a stoličky.
Tel. 0905254090 
» Predám používaný pro-
pán-butánový dvojhorák a 
štvorhorák. Tieto horáky sú 
veľmi odolné, vyvinuté pre 
náročnú činnosť, vhodné 
pre profesionálov k pokrý-
vačským prácam. K výbave 
patrí poistný tlakový ventil 
s manometrom, k rukoväti 
sa dá pripojiť predlžovacia 
trubica dlhá 1m. Cena 200 
€.Tel. 0907238841

R14_ROZNE_INE
» Kúpim staré odznaky, 
mince, vyznamenania, veci 
po vojakoch a armáde, sta-
ré pohľadnice a knihy.Tel. 
0908707350 
» Hľadám doučovate-
ľa ruštiny v Skalici.Tel. 
0915122176 » Kúpim staršiu 
vzduchovku a babetu.Tel. 
0907374235

R15_HLADAM PRACU

R16_ZOZNAMKA
» Muž 52 ročný bez záväz-
kov hľadá ženu na váž-
ny vzťah, len Skalica.Tel. 
0949806344 
» Temperamentný 50-nik 
mladšieho vzhľadu absti-
nent hľadá priateľku štíh-
lej postavy od 40-50 rok. 
Prosím foto na výmenu.Tel. 
0915341553

SPOMIENKA
Ďalšie Vianoce sú tu bez 
Teba, ale stála spomienka v 
našich srdciach je stále na 
teba. 26.12.si pripomenie-
me 4.výročie nášho zosnu-
lého VLADIMÍRA REHÁKA zo 
Skalice. S láskou spomína 
manželka Janka a deti s 
rodinami.

Občianska
riadková
inzercia

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

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

SPOMIENKY    
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DVERE

PODLAHY

INTERIÉROVÉ
EXTERIÉROVÉ
VCHODOVÉ

BEZPEČNOSTNÉ
PROTIPOŽIARNE

PLECHOVÉ
POZINKOVANÉ

LAMINÁTOVÉ
PVC

KORKOVÉ
KOMPOMENTY

KAMENNÉ
KOBERCE
TAPETY
KĽUČKY

www.klucnik.sk

CENTRUM DVERÍ

AKCIOVÉ SETY AKCIOVÉ SETY UŽ ODUŽ OD 103 EUR 103 EURAKCIOVÉ SETY UŽ OD 103 EUR
DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA

Vážení zákazníci,
s blížiacimi vianočnými 
sviatkami hodnotíme 
úspech roku 2019.
Máme ich hlavne vďaka 
Vám.Vaša vernosť je
nám celoročným darom.

Ďakujeme a prajeme 
šťastné, pokojné 
vianočné sviatky 
a mnoho úspechov
v novom roku 2020.

Za kolektív
Klúčnik, s.r.o. 

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

+421 918 536 949
infoklucnik.sk
CentrumDveríKlucnik

Otváracie hodiny:
Po - Pia: 9.00 - 16.00, So - Ne: Zatvorené
príp. telefonická dohoda
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0918 884 026
bevedent@gmail.com

BEVEDENT
beve_dent

DENTÁLNA HYGIENA V SENICI
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KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

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

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

Odťahová služba zadarmo
Poskytujeme doklad o likvidácii
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UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.
Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

Ce
ny

 s
ú

vr
át

an
e 

D
PH

Vaše objednávky prijímame na tel.:
034/659 2101, 0905 471 325

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

od 86 €/t
od 200 €/t

 od 160 €/t

HNEDÉ UHLIE
ČIERNE UHLIE

od 295 €/tKOKS
BRIKETY

ZN
ÍŽ

EN
IE

CI
EN

Vtipy 
týždňa

» Hovorí jedna Havajanka 
druhej: 
- Manžel mi pod stromče-
kom sľúbil, že v budúcom 
roku budeme mať exotickú 
dovolenku.
- Na mužské sľuby nedaj. 
Ten môj už desať rokov sľu-
buje Senecké jazero a stále 
sme tu na Havaji!

» Ministerstvo vnútra 
oznamuje: 
- Kriminalita silne poklesla. 
Podľa dostupných infor-
mácií sa v máji nevyskytol 
ani jeden prípad krádeže 
vianočného stromčeka!

» Boli Vianoce a sudca bol 
v príjemnej nálade. Spýtal 
sa predvedeného muža: 
- Za čo ste tu?
- Za predčasné vianočné 
nákupy.
- To predsa nie je žiadny 
priestupok. Ako skoro ste 
nakupoval? 
- Tri hodiny pred začiatkom 
otváracej doby.

» Rozhovory v škôlke:
- Aký máš stromček?
 - Umelý.
 - A bol u teba Ježiško?
 - Bol, ale tiež umelý.

   » redakcia
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ŠAŠTÍN - STRÁŽEŠAŠTÍN - STRÁŽE
Prev.: Štúrova 958, Šaštín-Stráže, tel.: 0907 186 222

www.pohrebnasluzba-sastinstraze.sk

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

POHREBNÁ SLUŽBAPOHREBNÁ SLUŽBA

DOJČDOJČ
Prev.: è. 444, Dojè doèasne uzatvorená, objednávky
pohrebov, výkopových prác a i. vybavuje Ing. Hovan-
èíková, na Obec. úrade Dojè, na adrese è. 125, Dojè.
tel.: 0908 109 406, prev. doba: PO – ŠT: 900–1500 h,
PIA: 800–1200 h, poludòajšia prestávka: 1200–1300 h.

www.pohrebnesluzby-dojc.sk

PEKAR SRs s.r.o.
POHREBNÁ SLUŽBAPOHREBNÁ SLUŽBA

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

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

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

Stála služba priStála služba pri
prevoze zosnulýchprevoze zosnulých

tel.: tel.: 034 / 651 14 11034 / 651 14 11

www.pohrebnesluzby-skalica.skwww.pohrebnesluzby-skalica.sk

0907 928 212, 0915 732 8300907 928 212, 0915 732 830
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POHREBNÁ SLUŽBAPOHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.ZÁHORIE s. r. o.

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:
0907 928 212, 0915 732 8300907 928 212, 0915 732 830
www.pohrebnictvo-holic.skwww.pohrebnictvo-holic.sk

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

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

medzinárodná preprava zosnulýchmedzinárodná preprava zosnulých
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

zimné záhrady 
splátky od 149 €

balkóny bezrámové
rámové

splátky od 49 €

ZĽAVY AŽ DO 27% Možnosť výhry 700 €VIANOČNÁ AKCIA

prístrešky
splátky od 101 €
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ABC OKNÁ Holíč  | Výroba plastových okien a dverí

www.abc-okna.sk

okna@abc-okna.sk      holic@abc-okna.sk                 Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)                  tel.: 0948 344 401

ZIMNÁ AKCIA
Najnižšie ceny na okná a dvere

Zľavy na novostavby

Garážové brány
Vonkajšie žalúzie
Rolety

Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
Markízy
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www.plechovegarazesk.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
PLOTY, BRÁNY, PLECHY

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

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, BALENÉ ŠTIEPKY,
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
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Nie guličkové 
pero, ale guľôčkové pero.

Slovenčina naša

52
-0

17
4

RENOVÁCIA
VANÍ

Tel.: 0904 267 926
www.renovaciavani.sk

29 ROKOV PRAX
 

5 ROKOV ZÁRUKA

CENA 70 €
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Záhorácka 15B (oproti AFK), Malacky
Hurbanova 485 (hl. svetelná križovatka), Senica

MUTIFOKÁLNE
OKULIARE

OČNÁ OPTIKA

www.oftalens.sk

jedny okuliare
na všetky vzdialenosti

Bližšie info v optikách

PÁR ZDARMA
1+1

Garancia vysokej kvality
Garancia spokojnosti

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

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

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ

63
-0

18
9

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, SE zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Inštitút výkonu rozhodnutia vo ve-
ciach maloletých predstavuje vážny 
a výrazný zásah do práv rodičov a ma-
loletých detí. 

Výkon rozhodnutia vo veciach ma-
loletých je upravený v  Civilnom mi-
mosporovom poriadku a vo vyhláške, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
výkonu rozhodnutia vo veciach malo-
letých. Výkon rozhodnutia je postup, 
pri ktorom sa v prvom rade a prioritne 
hľadí na najlepší záujem dieťaťa. Toto 
konanie možno začať dvoma spôsob-
mi, a  to na návrh alebo i  bez návrhu. 
Predpokladom na začatie vykonáva-
cieho konania vo veciach maloletých 
je existencia právoplatného a vykoná-
vateľného rozhodnutia. Miestne prís-
lušným súdom na rozhodovanie je súd, 
v obvode ktorého má maloletý bydlis-
ko, čiže všeobecný súd dieťaťa. 

Miestna príslušnosť súdu môže byť 
prenesená aj na iný súd, ale len v prí-
pade ak je to v  záujme maloletého. 
Účastníkom konania je presne záko-
nom vymedzený okruh osôb, ktorými 
sú maloleté dieťa, prípadne deti, po-
vinný a oprávnený. V návrhu musí byť 
označený oprávnený a musí sa uviesť 
taktiež aj osoba povinného, ktorá ne-
rešpektuje rozhodnutie súdu. V  kona-
niach, v ktorých je maloleté dieťa účast-
níkom, sú súdy povinné zisťovať názor 
dieťaťa, ak je schopné ho samostatne 
vyjadriť s ohľadom na jeho rozumovú 
a vekovú vyspelosť. Súd ešte pred na-

riadením výkonu rozhodnutia zisťuje 
existenciu ospravedlniteľných dôvo-
dov neplnenia rozhodnutia zo strany 
povinného. Súd zisťuje tieto dôvody 
rôznymi spôsobmi ako napríklad zisťo-
vaním názoru maloletého a súčinnos-
ťou orgánu sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately. Úlohou súdu 
je pôsobiť na povinného, oprávneného 
a maloletého, aby dospeli k vzájomnej 
dohode. 

Po preskúmaní dôvodov nepodro-
bovania sa rozhodnutiu súd vyhodnotí, 
či vydá uznesenie o nariadení výkonu 
rozhodnutia, alebo návrh na nariade-
nie výkonu rozhodnutia zamietne. V 
danej veci rozhoduje súd uznesením. 
V prípade vydania uznesenia o naria-
dení výkonu rozhodnutia, nevyžaduje 
sa jeho doručenie povinnému, ale je 
vykonateľné okamžite jeho vydaním. 
Súd môže následne vykonať úkony 
a  opatrenia mediačného a  zmierova-
cieho charakteru. Z toho vyplýva, že po 
vydaní uznesenia o nariadení výkonu 
rozhodnutia a súčasne s vydaním toh-
to uznesenia  môže súd smerovať svoje 
aktivity tak, aby došlo k dobrovoľnému 
splneniu povinnosti. 

Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých

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

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

0908 979 377

INZERCIA Nie hosťka, ale hostka.
Nie hrať šachy, ale hrať šach.

Nie chleba, ale chlieb.
Nie ísť na záhradu, ale ísť do záhrady.

Slovenčina naša
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3,30 €/m2

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

VÝPREDAJ
SKLADOVÝCH
ZÁSOB

OBKLADY
DLAŽBA od 3 €/m2

MIREX Holíč
0910 933 663, 034 668 3064

www.mirex.sk

Nie límec, ale golier.
Nie jedná sa o niečo, ale ide o niečo.

Slovenčina naša
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Vymeníme neschopných
politikov za odborníkov

Za dôstojný život

Máme riešenie

Dajte nám šancu posta-Dajte nám šancu posta-

Andrej Kiska, predseda strany ZA ĽUDÍ
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA do konca roka 2019

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

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

s podložkou 

1-hrob od 990 € • 2-hrob od 1290 €

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

ZADARMO: w
w

w.
ka

m
en

ar
st

vo
-b

oc
an

.s
k

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2490 € • 1-hr. 1850 €
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KLIMATIZÁCIE
REKUPERÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

0905 963 819
ZA VÝHODNÉ CENY
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Ďakujeme Vám za prejavenú

dôveru v roku 2019.

Želáme Vám pokojné prežitie

vianočných sviatkov a úspešný

štart do nového roka 2020.
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V školách sa často hovorí o chorob-
nosti žiakov, o ich častom chýbaní. 

Isto, vo veľkom kolektíve sa ľahko 
šíria rôzne bacily. Je to prakticky ne-
odstrániteľný problém. Jednak rodičia 
kvôli svojej práci posielajú do školy 
deti s chorobou, jednak môže byť žiak 
nositeľom choroby bez vonkajších 
znakov, ktoré sa v počiatočnom štádiu 
ešte nerozvinuli. A tieto choroby pre-
chádzajú aj na učiteľov, čím sa narúša 
vyučovanie, keďže škola musí suplovať 
za chýbajúcich. Tým sa zase vyčerpá-
vajú zatiaľ zdraví učitelia. Pravidelne 
sa opakuje tento problém v jesennom či 
v predvianočnom čase.

Žiakom môžu do určeného počtu 
dní napísať ospravedlnenky rodičia. 
Aj z dôvodu choroby. Takáto možnosť 
sa často zneužíva. Zneužívané sú aj 
lekárske ospravedlnenia, ktoré nie je 
zložité dostať. Neraz som počul a zažil 
prípady, keď bolo zneužité lekárske 
ospravedlnenie aj zamestnancami ško-
ly, čo sa však nedá preukázať. Rovnako 
počúvame aj o rôznych zneužívaniach 
lekárov pri marení súdnych procesov 
alebo pri problémoch na pracovisku: 
„Hodím sa na PN!“ Zamestnanec si má 
možnosť vybrať 7 lekárskych osprave-
dlnení a 7 tzv. óčeriek. Zamestnávateľ 
to musí akceptovať. Bez ohľadu na to, 
že lekár neraz dá potvrdenie iba za náv-
števu ambulancie, neraz udelí práce-
neschopnosť pre triviálny problém, ba 

na žiadosť pacienta. Máme tu tak teda 
dieru v systéme, keď si môže zamest-
nanec z rôznych pokútnych dôvodov 
„vydupať“ lekársku pečiatku. Nepripi-
sujem vinu iba lekárom, lebo tí by ris-
kovali, keby odmietli počúvnuť ponosy 
pacienta. Čo ak by bol  naozaj chorý? 

Isté je, že zamestnávateľ nemá na 
rozdiel od súdov možnosti zisťovať sku-
točné príčiny chýbania. V školách je to 
o to citlivejšie, že časté suplovanie je 
finančne nákladné, narúša výchovno-
-vzdelávací proces, ba preťažuje suplu-
júcich učiteľov. Aj žiaci zle prijímajú 
časté zmeny vyučujúcich, ba ľahko si 
navyknú na voľnejší režim počas čas-
tého suplovania. Navyše sa zaostáva v 
učive, ktoré sa v návaloch a bez dôklad-
nej fixácie doberá po príchode chýbajú-
ceho učiteľa. 

Najlepšie je byť zdravý a nepokú-
šať choroby vyhováraním sa na ne. 
Isté však je, že v súčasných poveter-
nostných výkyvoch sa choroby budú 
vyskytovať. Preto by mal jestvovať ne-
jaký spôsob eliminácie zneužívania le-
károv, ale aj (legislatívny) spôsob, ako 
kompenzovať opodstatnené chýbania 
učiteľov. Lebo chýbanie učiteľov má dô-
sledky na výchovno-vzdelávací proces, 
za ktorý je zodpovedný riaditeľ, ktorý 
však nemá možnosti urobiť opatrenia, 
ktoré by predchádzali škodám z časté-
ho, aj odôvodneného, chýbania. 

Lekárske ospravedlnenky

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ

Už tradične v našej materskej škole 
realizujeme Obrátený adventný kalen-
dár, teda nevyberáme si prekvapenia, 
ale naopak, vkladáme. Je to kalendár 
dobrých skutkov, spolupatričnosti a 
pokory. Tento rok sme sa rozhodli pod-
poriť klientov Zariadenia sociálnych 
služieb – Jesénie v Skalici. Oslovili 
sme rodičov detí i samotné deti, ktoré 
sa ochotne podelili so svojou mikuláš-
skou nádielkou. Okrem sladkostí sme 
balíčky doplnili o krížovky, ktoré nám 
poskytlo vydavateľstvo Mafra SLOVA-
KIA PRINT a.s. Bratislava a obyčajné 
perá, slúžiace na vyplňovanie krížo-
viek. Ani sme netušili, že náš nápad sa 

stretne s takou odozvou. Vrecká sme 
naplnili a v pondelok ráno 9.12.2019 
sme s našimi najmladšími Svetluškami 
navštívili spomínané zariadenie. Tie v 
podobe malých zimných myšiek zatan-
covali a zaspievali priamo v zariadení 
pri vianočnom stromčeku. Potešili tak 
srdiečka babičiek i deduškov a spríjem-
nili im toto adventné obdobie.  Príjem-
ná atmosféra, dobrota a ľudská milosť, 
ktoré toto stretnutie dotvárali je prí-
kladom dôležitosti medzigeneračných 
stretnutí. Za pozvanie a prijatie našej 
výzvy ďakujeme vedeniu zariadenia 
i všetkým zamestnancom, ktorí sa na 
sprostredkovaní aktivity podieľali.

Vrecko plné prekvapení

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

• NOVÝ PROFIL 81 mm
• 7-KOMOROVÝ ZA CENU
    5-KOMOROVÉHO

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ

CENY
V REGIÓNE

3x
BONUS

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

AKCIA

AKCIA
iba na JANUÁR

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

za
najlepšie

ceny
v regióne

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

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

0918 500 492

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

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!
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VÝROBA A ČERPANIE 

BETÓNOVÝCH ZMESÍ, 

DOVOZ DOMIEŠVAČOM

S PUMPOU DO 7 m 

                               

OHÝBANIE BETONÁRSKEJ 

OCELE, VIAZANIE 

ARMOKOŠOV

- ŠAŠTÍN-STRÁŽE
- MALACKY 

0905 953 850www.bestav.sk info@bestav.sk
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• slovenský výrobca s 21-ročnou tradíciou výroby
• predajne, montáž a servis na celom Slovensku
• okná v energetickej triede A
• celé okno Uw≥0,72 W/m2K
• nemecké profily s 3 tesneniami, kovanie
   Winkhaus
• 40 farieb a imitácií dreva
• stavebná hĺbka 71, 76 a 84 mm
• pri 100% predplatbe ďalšie skonto z ceny
• 5-ročná záruka na okná
• pozáručný servis plastových okien – všetkých
  profilov a kovaní

Okná plné nápadov

CIA PLAST s.r.o. • 0910 168 661 • holic@incon.eu
K PARKETT, KÁTOVSKÁ 25, HOLÍČ

INZERÁT,KTORÝPREDÁVAProgram kina Cinemax Skalica
Piatok 13.12.: Ľadové kráľovstvo 2 2D 

15:10, Jumanji: Ďalší level 3D/SD 15:20, TROLL: 
Príbeh o chvoste 16:10, Jumanji: Ďalší level 2D/
SD 17:40,  Šťastný nový rok 18:00, 20:20, Ju-
manji: Ďalší level 2D/ČT 18:20, 20:10,  Čierne 
Vianoce 20:50

Sobota 14.12.: DETSKÉ KINO – Pán Maz-
náčik 13:10, Ľadové kráľovstvo 2 2D 13:00, 
15:10, TROLL: Príbeh o chvoste 14:00, 16:10, 
Jumanji: Ďalší level 3D/SD 15:20, Jumanji: Ďal-
ší level 2D/SD 17:40,  Šťastný nový rok 18:00, 
20:20, Jumanji: Ďalší level 2D/ČT 18:20, 20:10,  
Čierne Vianoce 20:50

Nedeľa 15.12.: DETSKÉ KINO – Pán Maz-
náčik 13:10, Ľadové kráľovstvo 2 2D 13:00, 
15:10, TROLL: Príbeh o chvoste 14:00, 16:10, 
Jumanji: Ďalší level 3D/SD 15:20, Jumanji: Ďal-
ší level 2D/SD 17:40,  Šťastný nový rok 18:00, 
20:20, Jumanji: Ďalší level 2D/ČT 18:20, 20:10,  
Čierne Vianoce 20

Pondelok 16.12.: Ľadové kráľovstvo 2 2D 
15:10, Jumanji: Ďalší level 3D/SD 15:20, TROLL: 
Príbeh o chvoste 16:10, Jumanji: Ďalší level 2D/
SD 17:40,  Šťastný nový rok 18:00, 20:20, Ju-
manji: Ďalší level 2D/ČT 18:20, 20:10,  Čierne 
Vianoce 20:50

Utorok 17.12.: ARTMAX FILMY – Drobné 
bájky 18:20, Ľadové kráľovstvo 2 2D 15:10, Ju-
manji: Ďalší level 3D/SD 15:20, TROLL: Príbeh 
o chvoste 16:10, Jumanji: Ďalší level 2D/SD 
17:40,  Šťastný nový rok 18:00, 20:20, Jumanji: 
Ďalší level 2D/ČT 20:10,  Čierne Vianoce 20:50

Streda 18.12.: PREDPREMIÉRA – Star 
Wars: Vzostup Skywalkera 20:10, Ľadové krá-
ľovstvo 2 2D 15:10, Jumanji: Ďalší level 3D/SD 
15:20, TROLL: Príbeh o chvoste 16:10, Juman-
ji: Ďalší level 2D/SD 17:40,  Šťastný nový rok 
18:00, Jumanji: Ďalší level 2D/ČT 18:20, 20:20,  
Čierne Vianoce 20:50

» red

Nie mať pekný deň, 
ale prežiť či žiť pekný deň.
Nie budeme sa stretnúť, 

ale stretneme sa.

Slovenčina naša
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Chcete svojich blízkych obdarovať originál-
nym darčekom, ktorý nemá nik iný, a navyše 
zadarmo? Chceli by ste si spríjemniť vianočné 
sviatky originálnym jedlom, ktoré ohúri každú 
vašu návštevu? Čo by ste povedali napríklad 
na fantastický langoš ši špeciálnu makovú 
bublaninu podľa „šéfk uchára s čapicou“ Mar-
cela Ihnačáka? Aj tieto recepty nájdete v mojej 
novej 140- stranovej kuchárskej knihe „Zdravý 
rozum je najlepší recept“. Túto knihu môžete 
čítať dvomi spôsobmi: buď si nalistujete recept, 
ktorý sa vám zapáčil a začnete podľa neho variť, 
alebo si môžete len tak pri kávičke čítať a vnárať 
sa do tajomstiev varenia. Cenné tipy určite ocení-
te aj pri varení tradičných jedál. Budete prekva-
pení, ako málo stačí na oveľa chutnejší výsledok 
a úsmev na tvári.

Najťažší recept zo všetkých je však Menu pre 
Slovensko. Nemusíte ho však variť vy, navarili 
sme vám ho my v SaS. Tvoria ho reformy a rie-
šenia dôležitých oblastí života v tejto krajine, 
ktoré čakajú len na realizáciu, aby mohli spraviť         
Slovensko lepším.

Ak chcete teda spríjemniť Via-
noce sebe alebo svojim blízkym, 
stačí kliknúť na kniha.sulik.sk 
a ja vám ju s radosťou pošlem.

Máme pre Vás darček
na Vianoce ☺

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť
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ŠIROKÁ
PONUKA

VIANOČNÝCH
STROMČEKOV
REZANÝCH, UMELÝCH,

V KVETINÁČOCH
A VIANOČNÝCH

DEKORÁCIÍ
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
• Ručný pracovník – ruč. čistenie – 680 € mesačne brutto + príplatky 

• VODIČ "C" - od 1.300 € mesačne brutto + príplatky  
Základná zložka mzdy 

+ príplatky a ODMENY 

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 

Miesto výkonu práce BRATISLAVA
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

Zimná údržba ciest a komunikácií v BA 

• VODIČ "B" "T" - 980 € mesačne brutto + príplatky 

52
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príjme s nástupom ihneď 
brigádnikov na umývanie riadu. 
Mzda na hodinu 4€ netto / hod.

Cateringová spoločnosť
so sídlom v Bratislave

Kontakt p. Hrčka 0903 456 662 
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Holíči

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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Prijmeme
vodičov MKD
na prácu SK, CZ, DE

Práca pondelok–piatok,
víkendy voľno. Plat 650 €

mesačne brutto + odmeny +
bonusy, spolu 1400–1800 €.

0948 534 542

Nie límec, ale golier.
Nie jedná sa o niečo, ale ide o niečo.

Slovenčina naša

www.konstrukter.sk

Bezplatná infolinka: 0800 500 091

VODIČ VZV - ZORAĎOVAČ 

od 850 do 1300 EUR

PRACOVNÉ PONUKY V ČR
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PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU
POMOCNÚ SILU DO KUCHYNE (650 EUR/mes. brutto)

PRACOVNÍKA DO STÁNKU (650 EUR/mes. brutto)
Tel.: 0903 730 423
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PRIJMEME
BRIGÁDNIKOV

Info: po - pia 8.00 - 15.00
na tel. 0903 489 433

(MD, dôchodkyne) do trafík v Skalici
Mzda minimálne 3 €/hod.

+ príplatky za sobotu
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PRIJMEME PREDAVAČKU
DO PREDAJNÉHO STÁNKU
PEKÁRENSKÝCH VÝROBKOV V SKALICI

NA ŠTYRI HODINY DENNE. PREDNOSTNE
NA STAROBNOM, ALEBO INVALIDNOM

DÔCHODKU.

Info 0903 226 790, príp. na adrese
Predajňa pekárenských výrobkov,

Pivovarská 8, Skalica. 
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Spoločnosť SHARK.AERO
Výrobná prevádzka:
Letisko Senica, 906 31 Hlboké 406

SHARK tím je kolektív mladých kreatívnych ľudí, ktorý potrebuje doplniť
od 1. 1. 2020 v jednozmennej prevádzke tieto pozície:

• ÚDRŽBÁR
     (nástupná mzda od 1000 €/mesiac - výhodou zváračské oprávnenie a elektrikárske skúšky)

• LAMINOVAČ
     (nástupná mzda od 850 €/mesiac)

• MONTÁŽ LIETADIEL
     (nástupná mzda od 850 €/mesiac)

• LOGISTA - SKLADNÍK - ZÁSOBOVAČ
     (nástupná mzda od 1200 €/mesiac
      - angličtina a práca s počítačom
     podmienkou)

Kontakt:
Ing. Vladimír Pekár
0903 655 977 • shark@shark.aero
Ing. Barbora Gálová
0911 164 541 • b.galova@shark.aero

www.shark.aero

Chceš vyrábať lietadlá na Slovensku – Letisko Senica/LZSE/?
Chceš byť súčasťou jedinečného svetového projektu? Nebojíš sa tvrdej práce, tvrdých podmienok?
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 Skalický závod 
 Protherm Production  
 raStie 
veľký európsky výrobca kotlov v Skalici  
hľadá posilu, staňte sa súčasťou jeho tímov. 
koho hľadáme a čo ponúkame?

•	operátorov	na	montáž	kotlov	a skladníkov
•	nástup	možný	ihneď,	rýchle	zaškolenie
•	práca	pre	ženy	aj	mužov,	na	dobu	neurčitú
•	v	príjemnom	prostredí	–	v	modernej,	čistej	hale
•	s	nástupnou	hrubou	mesačnou	mzdou	780	€

informujte sa osobne v závode
Protherm Production, ul. Jurkovičova 45
v Skalici (pon. – pia.: 8.00 – 15.00 hod.),
telefonicky:	034/69	66	272		
alebo	mailom:	ivana.matulova.ml@protherm.sk
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Požiadavky: 
- Znalosti technického charakteru z oblasti
   bicyklovej výroby
- Zodpovedný prístup k práci
- Ochota a chuť pracovať
- Práca vhodná aj pre ženy
Ponúkame:
- Základná hrubá mesačná mzda 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

VÝSTUPNÁ KONTROLA

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

Firma Dema Senica a.s. 
prijme do pracovného pomeru

PRÁCA V SENICI
na jednozmennú prevádzku
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• obchodný zástupca

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica
prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu:

Požiadavky: výborné komunikatívne a prezentačné schopnosti
• samostatnosť, �exibilita • stredoškolské vzdelanie (VŠ výhodou) •
znalosť AJ alebo NJ • vodičský preukaz sk. B • počítačová zručnosť
(MS O�ce), SAP výhodou

Nástupný plat: 900,-€ + individuálne prémiové ohodnotenie

Ponúkame: prácu na hlavný pracovný pomer • sociálny program
• príspevok za dochádzku • príspevok na DDS

rybnikarova@grafobal.sk              034 696 7330, 0914 222 739       

GRAFOBAL, a.s., personálne oddelenie, Mazúrova 2, 909 01 Skalica
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LAGUNA-BAR prijme
OBSLUHU DO HERNE

V ŠAŠTÍNE STRÁŽOCH
Plat: 5 €/hod.

+ odmeny 
TEL: 0905 543 382

Buďte súčasťou nášho pracovného tímu. v Senici.

Trojsmenná prevádzka. Voľné víkendy.

Plne hradené a zabezpečené ubytovanie.

Nástupný plat: 4 - 5 EUR/HOD. + bonusy

HĽADÁME 

MONTÁŽNYĆH PRACOVNÍKOV 

KLIMATIZAČNÝCH JEDNOTIEK 

www.bartexjob.sk

Neváhajte a kontaktujte nás:

+421 948 075 894, +421 948 606 154

     bartexjob@gmail.com
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Infolinka: + 420 604 236 253

 NA PRÁCU V ČR

- zabezpečené ubytovanie - dlhodobá práca - možnosť nadčasov

MZDA OD 11 EUR/HOD.
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ZVÁRAČOV CO2

PRIJMEME
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NEVÝHODNÝ TENDER NA OBRNENÉ VOZIDLÁ

 UŠETRILI SME SLOVENSKU 
 400 MILIÓNOV €!

Jaroslav Naď
Odborník na medzinárodnú bezpečnosť, ktorý 
pôsobil na ministerstve obrany a ako diplomat 
zastupoval Slovensko v Severoatlantickej 
aliancii (NATO) a pri Európskej únii. Poukázal 
na podozrivé tendre ministerstva obrany pod 
vedením SNS na nákup nekvalitnej vojenskej 
techniky za takmer miliardu (!) eur, z ktorých 
mali mať profit firmy a ľudia blízke súčasnej 
vládnej koalícii. Kritizoval obrovské majetky 
šéfa vojenskej spravodajskej služby Jána 
Balciara. Keď už štátna moc nevedela, ako 
ho má zastrašiť, dala mu odpočúvať telefón a 
začala ho trestne stíhať pre vykonštruovanú 
zámienku. Po pár dňoch bol zbavený 
obvinenia, ktoré bolo od začiatku postavené 
na vode, a bolo len pomstou Jána Balciara za 
to, že OĽANO opakovane upozorňovalo na 
podozrivé nadobudnutie obrovského majetku 
J. Balciara. Jara Naďa nezlomili ani tieto útoky 
a naďalej s odhodlaním presadzuje riešenia 
na zvýšenie bezpečnosti a hospodárneho 
nakladania s peniazmi nás všetkých.        

Lukáš Kyselica
Dva a pol roka šéfoval vyšetrovaciemu tímu 
Gorila. So svojimi spolupracovníkmi pracoval 
na vyriešení jednej z najväčších korupčných 
káuz v moderných dejinách Slovenska, 
kedy si Jaroslav Haščák z Penty dohadoval 
počas druhej Dzurindovej vlády s politikmi a 
štátnymi úradníkmi ovplyvňovanie tendrov a 
zákaziek. Mafián Marián Kočner sa Lukáša 
Kyselicu bál natoľko, že na neho zbieral 
kompromitujúce materiály a Hačšákovi z 
Penty písal, že pracuje na jeho odstránení. 
Tímu pod Kyselicovým vedením sa podarilo 
rozšifrovať USB kľúč, na ktorom bola celá 
nahrávka z Gorily. Ochránil ju pred zničením, 
čo by sa stalo, keby splnil rozkaz špeciálneho 
prokurátora Dušana Kováčika a odovzdal ju 
na prokuratúru. Vďaka práci Lukáša Kyselicu 
je dnes Pavol Rusko stíhaný z objednávky 
vraždy svojej niekdajšej spoločníčky z Televízie 
Markíza Silvie Volzovej. Kyselica nepodľahol 
tlakom bývalého policajného prezidenta 
Tibora Gašpara a exšéfa NAKA Petra Hraška. 

Roman Mikulec
Počas vlády Ivety Radičovej šéfoval Vojenskej 
spravodajskej službe. Vtedy odhalil nelegálne 
šafárenie a tunelovanie majetku vojenských 
tajných za prvej vlády Roberta Fica. Podľa 
správy, ktorú vypracoval so svojim kolegom 
Vladimírom Suchodolinským, prišla 
vojenská tajná služba o nehnuteľnosti a 
autá v hodnote niekoľkých miliónov eur, 
ktoré neraz skončili v rukách súkromných 
osôb. Celý škandál sa prevalil až počas druhej 
Ficovej vlády. Smer namiesto vyšetrovania 
rozkrádačiek, ktoré sa diali za jeho prvej 
vlády, nasadil na Mikulca agentov, ktorí ho 
najprv sledovali a neskôr prehľadali jeho 
auto, do ktorého mu podstrčili pamäťovú 
kartu s citlivými údajmi. Na základe tohto 
vyfabrikovaného dôkazu ho obvinili zo 
sabotáže. Nakoniec mu dal súd za pravdu a 
oslobodil ho. Roman Mikulec sa ani potom 
nevzdal boja za bezpečné a spravodlivé 
Slovensko, kde štát chráni majetok a životy 
jeho obyvateľov.

Srdcom pre ľudí, odvážne proti mafii

SILNÝ TÍM PRE SLOVENSKO
Koniec korupcie, vyššia bezpečnosť

Naša vytrvalá práca prináša svoje ovocie. 
Úrad pre verejné obstarávanie nariadil 
Ministerstvu obrany SR zrušiť postup 
zákazky na nákup obrnených vozidiel 4x4. 
Stalo sa tak po tom, ako na podivnú súťaž 
upozornil tieňový minister OĽANO Jaroslav 
Naď. Súťažné podmienky na obstarávanie 
vozidiel VTV 4x4, ktoré pripravil rezort obrany 
pod vedením SNS, boli od začiatku šité na 
mieru pre jediného uchádzača. Spĺňalo ich 
totiž iba jediné vozidlo! Paradoxne, tieto 

podmienky nespĺňali ani špičkové 
vozidlá zavedené v desiatkach krajín, 
ktoré sa už osvedčili aj v bojových oper
áciách.                     
„Oceňujem rozhodnutie Úradu pre verejné 
obstarávanie (ÚVO) o nariadení zrušenia 
postupu zákazky. ÚVO tým zrušil tento 
tender, ktorý je z nášho pohľadu od 
začiatku netransparentný, neférový a šitý 
na mieru pre jediný typ vozidla,“ 
uviedol Jaroslav Naď.

Okrem tohto tendra v hodnote približne 400 
miliónov eur hnutie OĽANO upozornilo aj na 
netransparentný výber bojových obrnených 
vozidiel 8x8 za ďalších 400 miliónov eur, a tiež 
na podozrivé obstarávanie 3D rádiolokátorov 
za viac ako 150 miliónov eur.

Zastavenie rozkrádania nášho spoločného majetku oligarchami a bielymi goliermi, 
ochrana obyčajných ľudí pred násilím a bezpečnosť krajiny. Je právom každého 
jedného z vás vyjsť bez obáv na ulicu či do parku a zároveň mať istotu, že spoločné 
dane sa využívajú na zabezpečenie poriadku a neputujú pofidérnym spôsobom na účty 
vyvoleným podnikateľom a podvodníkom. Preto sme vytvorili silný tím odborníkov, ktorí 
sú vďaka svojej profesionálnej kariére garanciou, že to s bezpečnosťou, poriadkom a 
ochranou Slovenska myslíme vážne.

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511- Dodávateľ: CAMPAIGNS s.r.o., Štefana Moyzesa 1577/22, 034 01 Ružomberok, IČO: 47016671 / regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417 

13.3.2.

Jaroslav Naď
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