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SENICKO-SKALICKO

Nebudem tu ja a teraz mudrovať,
všetko podstatné, čo mám na srdci, povedala na Nový rok 2020 pani prezidentka Zuzana Čaputová: „Medziľudské
vzťahy, atmosféra, v akej naša spoločnosť žije, nie je daná a nemenná. Vytvárame ju my všetci. So smútkom a rozčarovaním sledujem, ako naberá na sile
hrubosť, vulgárnosť a manipulácia vo
verejnej debate. Ako si pomaly zvykáme
na to, že osobný konflikt je legitímnou
pracovnou metódou. Akoby jedinou
cestou na presadenie svojich myšlienok
bolo poníženie oponenta a vymedzenie sa na jeho úkor. So slovom sa často

S pozdravom a
želaním viac dobrého ako zlého -

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

13. 1. 1928

ZATEPLENIE

0907 211 797

INZERCIA

Výročia a udalosti

0905 915 033

• KONTAJNERY
• LIKVIDÁCIA
ODPADU
• DOVOZ A PREDAJ
ŠTRKU
• ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ
A BÚRACIE PRÁCE

0905 920 716

14. 1. 1301 smrťou uhorského kráľa On63-0011

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

0903 326 899 Gbely

SOŠT Jozefa Čabelku, Holíč má zámer prenajať
nebytové priestory – garáž v rozlohe 65,47 m2.
Bližšie informácie na www.cabelkovci.sk

– narodil sa Karol Machata, slovenský herec († 2016).

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

KANALIZÁCIE

0918 645 802
0907 784 324

STRANU

Žiť spolu je oveľa lepšia predstava, ako sa nenávidieť? Čo
myslíte? Ozaj, vraj tie dve
dvadsiatky znamenajú
karmický rok. A karma, tá
je veľký kúzelník!

KRTKOVANIE HYDROIZOLÁCIE

ČISTENIE

PALIVOVÉHO
DREVA

031190175

Myslime však na to, že aj po nich
budeme všetci na Slovensku žiť spoločne. O čo prajnejší a úctivejší k sebe
budeme dnes, o čo menej sa od seba v
dôsledku sporov vzdialime, o to lepšie
zvládneme, keď sa situácia po voľbách
nebude vyvíjať celkom podľa našich
predstáv. My všetci spolu teraz tvoríme
Slovensko. A každý, kto má skutočný
záujem o to, aby sa našej republike darilo, musí vidieť v tom druhom aj brata,
sestru, občana, človeka, s ktorým, i keď
názorovo nesúhlasí, bude sa na tomto
dôležitom zámere spolupodieľať.“

ZADNÚ

NÁSTROJOV

• nožov a nožov do mlýnkov
• kotúčových píl
• hoblovacích nožov a fréz
• nožov do drtičiek a iné...

63-0001

Vraj to bude rok zmien. No, mohol
by byť, fakt! Akurát, že zrejme nebude.
Roky sa nemenia len tak, z ničoho nič.
Nič sa nezmení, kým sa nezmeníme my,
občania. Možno aj ľudia. Keď chcela mať
stará mama vypeknený „šporhelt“, zabehla do obchodu, kúpila striebrenku a
vyčančala ho. Nezmenila ho technicky,
ale aspoň niečo urobila.

narába účelovo, bez zodpovednosti za
následky a s umlčaním vlastného svedomia. Sme unavení z množstva konfliktov a mnohých ľudí rozdeľujú spory.

PREČÍTAJTE SI

63-0010

Dve dvadsiatky. Vyzerajú dobre,
pred pár dňami boli väčšinou stvárňované v zlatej farbe. Každoročná
a novoročná eufória už je taká. Ako
„železná košeľa“ ibaže v pozlátku.

OSTRENIE

VÝROBA
A PREDAJ

41-0139

Tak ich tu máme

Týždenne do 34 570 domácností

41-0014

Najčítanejšie regionálne noviny

dreja III. vymrela dynastia Arpádovcov.

Murárske práce
0904 259 971

Vážení zákazníci, obchodní partneri a spolupracovníci
ajeme v
do nového roku 2020 Vám prajeme
aných ú
zdravia, osobných a pracovaných
ami.
s našimi výrobkami.

a
a,
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41-0018

a.s.
s
s.
Syráreň Havran a.s.
63-0009

• kompletné rekonštrukcie
domov a bytov
• sadrokartonárske práce
• zatepľovacie práce
• ploty, zámková dlažba
• obklady, dlažby
• sanita
• výstavba RD

41-0003

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

16-0003

NON STOP

SLUŽBY, ZDRAVIE

SENICKO-SKALICKO

InzercIa

Erika Herzáňová
0905 915 033
Silvia Lukúvková
0908 979 377
Distribúcia:
Silvia Lukúvková
0908 979 377
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DIStrIbúcIa (34.570 domácností)
párny týždeň: Čáčov, Kunov,
Senica, Borský Mikuláš, Borský
Svätý Jur, Čáry, Jablonica, Kúty,
Moravský Svätý Ján, Rovensko,
Sekule, Smolinské, Šaštín - Stráže, Štefanov, Skalica, Dubovce,
Gbely, Holíč, Kátov, Kopčany, Mokrý 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, Sobotište, Šajdíkove Humence, Šaštín
- Stráže, Štefanov, Skalica, Brodské, Dubovce, Gbely, Holíč, Kátov,
Kopčany, Lopašov, Mokrý Háj, Popudinské Močidľany, Radošovce,
Trnovec, Unín, Vrádište

V PONUKE AJ:
• pšenica
• jačmeň
KOMPLETNÉ A DOPLNKOVÉ KRMIVÁ •• ovos
kukurica
PRE NOSNICE, KRÁLIKY, EMU, KONE, OŠÍPANÉ, • lucerkové granule
OVCE, KOZY, PREPELICE
• otruby
šrot
AKCIA KONE ŠPORT 11 € •• sojový
repkový šrot
JANUÁR KONE HOBY 10 € • sladový kvet

NOVINKA KRMIVÁ BEZ GMO

SVETOVÉ ZNAČKY KRMÍV PRE PSOV

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

HNEDÉ UHLIE
od 86 €/t
ČIERNE UHLIE od 200 €/t
BRIKETY
od 160 €/t
KOKS
od 295 €/t

Vtipy
týždňa

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

10% ZĽAVA

PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH KAMEŇOV
ZA 11 EUR/t. ZABEZPEČUJEME DOPRAVU.
Vaše objednávky prijímame na tel.:

034/659 2101, 0905 471 325

» Poslankyňa napomína
svojho kolegu:
- Prosím vás, buďte taký
dobrý a neskáčte mi do
reči, keď vás prerušujem!

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
320 €

370 €

cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

480 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-0022

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

výroba a predaj krmív
záhradkárske potreby

41-0015

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Predajňa: Prietržka 36
0902 898 387 • 0902 898 384 | agmibo.sro@gmail.com

Ceny sú
vrátane DPH

Potočná 16
SKaLIca
skalicko@regionpress.sk
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Spôsobujú vám schody problém?

Parlamentné voľby budú o
týždeň neskôr!
Stratila sa disketa s výsledkami.

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

západné Slovensko
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94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

» - Nemám rád veľa rečí,
- hovorí šéf parlamentu
novému poslancovi. - Keď
kývnem prstom, znamená
to, že máte prísť ku mne.
- Ani ja nemám rád veľa
rečí, šéfe. Keď zavrtím hlavou, tak to znamená, že
neprídem.

Stannah Vám ponúka stoličkové
výťahy na všetky typy schodísk.
ŤZP občanom poradíme, ako
získať na zakúpenie štátny
peňažný príspevok.

» Pýtajú sa politika:
- Ako sa máte?
- Ako dvere.. - vraví.
- A to je ako?
- Čakám kedy ma zavrú...

Stredné Slovensko
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41.340
39.560
27.490
52.120
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33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

» Aký je rozdiel medzi našou vládou a obilím?
Žiadny. Oboje sa musí vymlátiť, inak pomrieme od
hladu.

Zavolajte na naše
bezplatné
telefónne číslo
b
ez

Viac ako

08 162 162
0800
www.stannah.sk
ww
ww

600 000
Stannah

zákazníkov
na svete

Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

2019StannahSK_137x154,5_orange.indd 1
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» - Môj syn sa chce dať na
politickú kariéru.
- A má na to predpoklady?

52-0002

bb
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» Prečo majú politici také
vysoké platy?
Predsa nebudú hrať divadlo zadarmo!

» redakcia

SENICKO

BÝVANIE

3

Inštalatércentrum
/NSQDATIDSDQşBGKNM@JŕOHőCQNAMşJŕQDMđQRJX@HMŎS@K@SġQRJXL@SDQHđK@BGBDSDRHSNU@QKDOŎHDOQDGKH@CMTő-@UŎSİUSD
OQDSNM@ŎDnové inštalatércentrum v Senici. Ponúka
ŎHQNJşUşADQJŕQDMđQRJDGNL@SDQHđKT Y@QH@ĞNU@BİBG
OQDCLDSNU@R@MHSXOQDHMŎS@K@SġQNU JŕQDMđQNUHCNLđBHBG
JTSHKNU

ĎDKDYMHěMđ
Senica
tel.: 

Otváracia doba:
/N /H@    
2NANS@    

92-0001-1

kúrenie plyn voda

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

Borský Mikuláš, Na výhone 1654 (žel. stanica)
SE20-02 strana -
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41-0021

lanza@covering.sk | 0944 992 822

BÝVANIE, SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

Občianska
riadková
inzercia

03 BYTY / predaj
R03_BYTY_PREDAJ

0800 500 091 - www.konstrukter.sk

Inzerát, ktorý predáva
47-012

PRÁCA PRE KAŽDÉHO

PRACOVNÉ PONUKY V ČR. MUŽI - ŽENY - PÁRY. Mzda od 850 do 1300 EUR

DVERE
INTERIÉROVÉ / EXTERIÉROVÉ / VCHODOVÉ
BEZPEČNOSTNÉ / PROTIPOŽIARNE
PLECHOVÉ / POZINKOVANÉ

PODLAHY

LAMINÁTOVÉ / PVC / KORKOVÉ
KOMPOMENTY

KAMENNÉ KOBERCE

AKCIOVÉ SETY

UŽ OD 110
DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA

EUR

KĽUČKY

CENTRUM DVERÍ

04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM
» Prenajmem izbu v rodinnom dome v Skalici.Tel.
0904449477

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

05 DOMY / predaj
R05_DOMY_PREDAJ
06 POZEMKY / predaj
06_POZEMKY_PREDAJ

08 STAVBA
R08_STAVBA
09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST
10 ZÁHRADA AA ZVERINEC
ZVERINEC
R10_ZAHRADA
» Predám mladého kohúta na chov. Skalica.Tel.
0949431075
» Predám lúpané vlašské
orechy.Tel. 0346620202
» Predám mláďa suchozemskej
korytnačky.Tel.
0907723563

+421 918 536 949
infoklucnik.sk
CentrumDveríKlucnik

www.klucnik.sk

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

PODLAHA

Máte záujem o
PREDAJ AJ
NEVYSPORIADANÉHO PODIELU
na byte, dome alebo pozekoch?
Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom
čísle: 0918 352 586

00-0000
52-0183

07 REALITY / iné
R07_REALITY_INE
» KÚPIM GARSONKU alebo 1izb. byt v Skalici .Tel.
0911816733

0905 915 033, 0908 979 377

41-0017

02 AUTO-MOTO / iné
R02_AUTO_MOTO_INE
» KÚPIM SUZUKI SX 4 .Tel.
0907636045
» Kúpim Seat Inca po stk
alebo Favorit pick-up.Tel.
0944634153 » ČZ 175, JAWA
250, 350, PIONIER, STADION, MUSTANG, SIMSON,
KÚPIM TIETO MOTORKY.Tel.
0915215406
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- DOHODA ISTÁ.
Tel. 0908205521

SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955 ∙ www.kipa-kimlicek.sk

85_0023

01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ
» Predám Š.Octávia 2, rok
výroby 02/2007, 1,9 TDI,
77KW, čierna metalíza,
letné, zimné pneu, dobrý technický stav, STK, EK
do 02/2021. Viac na.Tel.
0903419744
» Predám Volkswagen polo
červený, rok 2004, nové
rozvody, filtre, klimatizácia.
Tel. 0904537782

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

16-0004
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0908 979 377

11 HOBBY AA ŠPORT
R11_HOBBY
SPOTR
41-0006

12 DEŤOM
R12_DETOM
13 RÔZNE / predaj
R13_ROZNE_PREDAJ
14 RÔZNE / iné
R14_ROZNE_INE
» Kúpim triodyn 320 alebo
ks-250..Tel. 0944634153

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

15 HĽADÁM PRÁCU
R15_HLADAM
PRACU

Odťahová služba zadarmo

zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

16 ZOZNAMKA
R16_ZOZNAMKA

41-0142

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.
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Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

63-0005

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

» HĽADÁM KAMARÁTKU z
okr. SE.Tel. 0907369234

POLITICKÁ INZERCIA

SENICKO

5

Tento štát

Predstavitelia strany
Smer-SD však tvrdia, že za ich vlády sa
darí pracujúcim najlepšie a že oni sú
zakladateľmi sociálneho štátu...
To je ako v podobenstve o jaskyni, v ktorej sú ľudia
pripútaní, vidia iba tiene a myslia si, že je to najlepšie
miesto pre život. Ale štát, v ktorom nie je
zabezpečená kvalitná zdravotná starostlivosť
pre všetkých, v ktorom niet dosť miest pre deti
v materských škôlkach, v ktorom mladí ľudia nemajú
kde bývať, v ktorom daňový systém vyhovuje najviac
bohatým, v ktorom rastie počet ľudí ohrozených
chudobou, v ktorom sa zvyšuje množstvo detí
žijúcich v chudobe, v ktorom sa zdražujú všetky
základné ľudské potreby od potravín a liekov
až po elektrinu a plyn, v ktorom sa zvyšuje počet
exekúcií – o takom štáte nemožno povedať, že je

životom. Nikdy sa nevzdala. S úctou ju počúvali
v Bruseli, Londýne, Aténach. Bola živou obžalobou
systému, ktorý urobil z robotníkov zotročené stroje.
Aj na pokraji biedy (často doslova hladná) nezištne
pomáhala ľuďom vo svojom okolí. Pre mňa je
to svätica a som nesmierne hrdý, že sa s naším
politickým projektom úplne stotožnila a bez váhania
vstúpila do hnutia Socialisti.sk. A áno, práve takýchto
ľudí ťahám dopredu, lebo viem, že keď bude treba
zápasiť za tento štát, ona to vydrží. Ona neuhne,
má ušľachtilé srdce a odvahu bojovníčky.
Často hovoríte, že chcete rehabilitovať
robotnícku česť. Čo to znamená?
Tridsať rokov bolo toto slovo tabuizované, akoby
neexistovalo. Hovorilo sa o zamestnancoch alebo
sa ich profesie zakrývali cudzími slovami, akoby sa
za to mali hanbiť. Akoby sme zabudli na porekadlo,
že remeslo má zlaté dno. Akoby sme zabudli,
s akou hrdosťou sa spájalo povolanie baníka,
murára, pekára či kombajnistu. Vari všetci tí
malomeštiaci, ktorí sa na robotníkov pozerajú cez
prsty, zabudli, že aj Alexander Dubček bol
sústružníkom v dubnickej zbrojovke? Sme hnutím
obyčajných ľudí a pre obyčajných ľudí. Chceme
každému človeku, ktorý žije svoj obyčajný život,
nahlas povedať, že nie je neúspešný; že v jeho
samom živote je zmysel. Že aj po ňom zostane
na tomto svete stopa. Sme presvedčení, že každý
človek si svoj význam buduje aj na tom, do akej
miery ho zaujíma osud toho druhého. Sme
presvedčení, že nie sme iba zhluk jednotlivcov
s individuálnymi potrebami. Sme aj spoločnosť,
ktorá má spoločné zážitky, spoločné starosti a
spoločné ciele. Sme presvedčení, že solidarita nie je
delením z nadbytku, ale z podstaty. Chceme rozvinúť
všetky formy verejnej angažovanosti, ktoré nám
demokratická spoločnosť ponúka. Aj preto je našou
povinnosťou podporovať každého človeka, ktorý sa
otvorene zasadzuje za svoju dôstojnosť. Vedome
tvoriť spoločnosť a nedopustiť, aby ju ničili súkromné
záujmy. Budeme pomáhať vyjadriť svoje pocity

Zuzana Cingeľová
Na kandidátke
máte popri špičkových odborníkoch
asi najviac robotníkov zo všetkých strán.
a nechcú žiť v lži. Lebo toto znamená naše volebné
Predsa len, nebolo to trúfalé,
heslo SLOVENSKO PRE VŠETKÝCH,
dať ako dvojku obyčajnú žeriavničku?
Vy ju považujete za obyčajnú, ja za neobyčajnú. Pani NIE PRE VYVOLENÝCH.
ZUZANA CINGEĽOVÁ svojím životom a charakterom
stelesňuje všetko, čo má zdravá ľavica predstavovať.
Na kandidátnej listine hnutia Socialisti.sk zastupuje
všetky stigmatizované skupiny tejto spoločnosti:
je žena, je robotníčka, je dôchodkyňa, je chudobná,
je židovka. Táto žena má obrovskú vnútornú silu
a charizmu. Je symbolom sociálneho odporu
na Slovensku. Nebojovala za seba, ale bojovala
za lepšie pracovné podmienky pracujúcich. Zaplatila
za to stratou zamestnania, šikanou a takmer aj
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37-0005

sociálny ani pri znásilnení mysle. Nehovoriac o tom,
že aká je to vizitka pre sociálnodemokratickú stranu,
keď za dvanásť rokov svojej vlády nedokázala
zmeniť, zlepšiť a zvýšiť kvalitu života práve tých
chudobných a najchudobnejších? Chápem, že ľudia
sa boja pravicovej opozície, ktorá chce pracujúcim
zobrať aj to málo, čo im ponechala súčasná vláda.
Ale tak ako to vysvetľujeme robotníkom pred
fabrikami – ľudia musia pochopiť, že za svoju prácu
Ako jediný politický subjekt chodíte medzi
si zaslúžia viac. Nie omrvinky, nie zvyšky
robotníkov. V zime, vetre, snehu, daždi stojíte po bohatých, ale dôstojný život pre všetkých.
pred fabrikami na začiatku rannej i nočnej
Niektorí zamestnávatelia na vás poslali
smeny a snažíte sa osloviť zamestnancov.
políciu a obvinili vás z poburovania.
Má to nejaký zmysel?
Tak ja rozumiem, že sa im nepáči, keď informujeme
Má to veľký význam. Nielen v rámci volebnej
robotníkov o ich právach, ale nerobíme nič
kampane, ale aj v rámci pomoci ťažko pracujúcim
nezákonné. Majitelia fabrík sa tvária, že robotníci
ľuďom. Viete, ja som šokovaný, že sem nikto
sú ich súkromný majetok, zakazujú sa im s nami
nechodí, že si robotníci a robotníčky s vďačnosťou
hovoria „aspoň Chmelár medzi nás prišiel“. Toto nie rozprávať, vyhrážajú sa, a tak podobne. Ale týmto
ma nezastrašia. Naopak, polícia by sa mala začať
sú ľudia, ktorých oslovíte cez sociálne siete,
zaujímať
o nich, prečo robotníkom nepreplácajú
televíznym príhovorom alebo nejakým cirkusom.
nadčasy, prečo im neplatia príplatky za nočnú prácu,
Títo ľudia vedia o skutočnom živote viac ako si
prečo porušujú zákon. Najmä na východe je situácia
myslíte. Cestujem s nimi do práce nevykúrenými
vlakmi a autobusmi o štvrtej ráno, hrdlačia ako kone, úplne zúfalá, v ziskových podnikoch ľudia pracujú
nikto im nepoďakuje, nemajú čas na rodiny a zarobia za minimálnu mzdu, nechávajú si šliapať po svojich
sociálnych právach a mlčky znášajú vykorisťovanie
sotva na prežitie. Tento štát si hovorí sociálny, ale
a ponižovanie, lebo vravia, že nemajú na výber.
v skutočnosti kašle
Ale ak nemáte na výber, to sú už otrocké podmienky.
na robotníkov. Práve
A naše hnutie vytvára obranu pracujúcich ľudí proti
týmto ľuďom treba
takýmto
praktikám.
najviac pomôcť.

Objednávateľ: Socialisti.sk, Bajzova 234/12, 82108 Bratislava-Ružinov, IČO: 52659071. Dodávateľ: REGIONPRESS,s.r.o., Študentska 2, 917 01, Trnava, IČO: 36252417
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LUX JR Sobotište

Citáty
týždňa

KĽÚČOVÁ SLUŽBA
VLOŽKY, ZÁMKY
ZRKADLÁ NA MIERU
RÁMOVANIE OBRAZOV
KONOPNÉ KRÉMY

NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

» „Tí, ktorí dobrovoľne vložia moc do rúk tyrana alebo nepriateľa sa nesmú
čudovať, že sa nakoniec
obráti proti ním samým.“
Ezop, staroveký grécky rozprávač -620 - -564 pred n.
l. 1.

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

DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI = SERIÓZNOSŤ

» redakcia

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.

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

63-0013

AKCIA:

Pri predložení konkurenčnej
ponuky Vám vypracujeme
nižšiu cenovú ponuku.

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

tel. 0908 702 522

Výročia a udalosti
sa uskutočnila posledná rozlúčka s kňazom a politickým väzňom
Antonom Srholcom v Bratislave a Skalici.

12. 1. v roku 2016

KLIMATIZÁCIE
REKUPERÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS
ZA VÝHODNÉ CENY
0905 963 819

ul. pplk. Pljušťa 1, Skalica
(autobusová stanica)

41-0012

» „Najsilnejší je ten, kto má
moc nad sebou.“
Seneca, rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 65 pred n. l..

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

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

ZIMNÁ AKCIA

Najnižšie ceny na okná a dvere Garážové brány
Zľavy na novostavby Vonkajšie žalúzie
Rolety
Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
www.abc-okna.sk Markízy
okna@abc-okna.sk

holic@abc-okna.sk

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)
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tel.: 0948 344 401

41-0011

» „Diabol má moc na tých,
ktorí pohŕdajú Božími príkazmi.“
Aurelius Augustinus, ranokresťanský teológ a filozof
354 – 430.

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF

SEKCIOVÉ A DVOJKRÍDLOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY

41-0004

» „Každý sa môže rozhnevať, to je ľahké. Ale rozhnevať sa voči správnej osobe,
v správny čas, pre správny
účel a do správnej miery to nie je v moci každého a
to nie je ľahké.“
Aristoteles, klasický grécky
filozof, žiak Platóna a zakladateľ západnej filozofie
-384 - -322 pred n. l..

ZÁRUČNÝ AJ POZÁRUČNÝ BEZPLATNÝ SERVIS OKIEN A DVERÍ

63-0004

» „Začiatok diela je v našej
moci, výsledok je v rukách
osudu.“
Seneca, rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 65 pred n. l..

SLUŽBY

tel.: 034 / 651 14 11

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

PEKAR SRs s.r.o.

Prev.: è. 444, Dojè doèasne uzatvorená, objednávky
pohrebov, výkopových prác a i. vybavuje Ing. Hovanèíková, 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
Komplexné pohrebné služby, maloobchod,
svieèky, kahance, vence, ikebany, vázy a i.

0907 928 212, 0915 732 830

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

41-0009

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

Stála služba pri
prevoze zosnulých 0907 928 212, 0915 732 830

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE
Work

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

INZERCIA

0908 979 377

(v priestoroch tržnice)
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

0907 928 212, 0915 732 830
www.pohrebnictvo-holic.sk

41-0008

DOJČ

Komplexné pohrebné - cintorínske služby
maloobchod - sviečky, kahance, kvety, urny...
medzinárodná preprava zosnulých
prevádzka: BRATISLAVSKÁ 6, HOLÍČ, tel.: 0918 688 066

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA JANUÁR 2020

1-hrob od 940 € • 2-hrob od 1140 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2450 € • 1-hrob od 1750 €

okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
ZADARMO: chodníky
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

41-0010

Prev.: Štúrova 958, Šaštín-Stráže, tel.: 0907 186 222
www.pohrebnasluzba-sastinstraze.sk

POHREBNÁ SLUŽBA

POHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.

PEKARr s.r.o., Skalica

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

AKCIA na farebné zákryty

ŠAŠTÍN - STRÁŽE

www.kamenarstvo-bocan.sk

POHREBNÁ SLUŽBA
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0910 902 635•0905 323 022

63-0008

SENICKO

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

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

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

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

Výkup oceľového šrotu a farebných kovov
Zber elektroodpadu

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY
0903 526 876 | 0910 114 407
63-0006

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

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

41-0019

work.byvanie@gmail.com

41-0007

0944 716 337

0903 342 475

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

M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

41-0022

rttrade@rttrade.sk

16-0001

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny
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POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY

Kraj podporí zveľadenie
kultúrnych stánkov
Sumou takmer 1,5 milióna eur plánuje v roku 2020 podporiť investície do
kultúrnych zariadení Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Podľa prijatého
rozpočtu na decembrovom krajskom
zastupiteľstve je táto suma vyššia oproti tohtoročnej zhruba o 200.000 eur.
Celkovo program kultúra a cestovný
ruch operuje sumou 9,396 milióna eur.
V rámci kapitálových výdavkov
kraj počíta so sumou 198.000 eur pre
Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci na statické zabezpečenie základu pod ďalekohľad a
rekonštrukciu objektu, Vlastivedné
múzeum Hlohovec bude za 90.000
eur rekonštruovať Robotnícky dom.
Pre trnavské Divadlo Jána Palárika je
vyčlenená suma 90.000 eur na odvlhčenie, 100.000 eur na obnovu reprezentatívnej zrkadlovej sály, 135.000 eur na
opravu šatní a sociálnych zariadení a
97.200 eur na rekonštrukciu kamenného obkladu fasády.
Záhorská galéria Jána Mudrocha v
Senici potrebuje vymeniť elektroinštaláciu za 36.000 eur a adaptovať podkrovie na výstavný priestor za 45.000
eur. Záhorské múzeum v Skalici bude

Program kina Cinemax Skalica
Piatok 10.01.: Ľadové kráľovstvo 2
2D 15:20, Na nože 15:30, Veľké želanie
15:50, Špindl 2 17:50, Cats 18:00, Jumanji: Ďalší level 2D/SD 18:10, Šťastný nový
rok 20:10, Pod vodou 20:30, Nenávisť
20:50
Sobota 11.01.: DETSKÉ KINO – Vládkyňa zla 2 2D 13:00, Zakliate pierko
13:10, Maskovaní špióni 13:30, Ľadové
kráľovstvo 2 2D 15:20, Na nože 15:30,
Veľké želanie 15:50, Špindl 2 17:50, Cats
18:00, Jumanji: Ďalší level 2D/SD 18:10,
Šťastný nový rok 20:10, Pod vodou
20:30, Nenávisť 20:50
Nedeľa 12.01.: DETSKÉ KINO –
Vládkyňa zla 2 2D 13:00, Zakliate pierko 13:10, Maskovaní špióni 13:30, Ľadové kráľovstvo 2 2D 15:20, Na nože 15:30,
Veľké želanie 15:50, Špindl 2 17:50, Cats
18:00, Jumanji: Ďalší level 2D/SD 18:10,
Šťastný nový rok 20:10, Pod vodou

pokračovať v oprave fasády za 135.000
eur. Galéria Jána Koniarka v Trnave
zrekonštruuje strechu za 45.000 eur,
Záhorská knižnica v Senici dostane na
výmenu kotlov 35.000 eur a na úpravu
dvora 20.000 eur, piešťanské kultúrne
centrum Arta môže počítať od TTSK so
sumou 240.000 eur na opravu striech.
Vlastivedné múzeum Galanta bude rekonštruovať Mlyn za 117.000 eur, Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede
bude za 52.000 eur rekonštruovať Vlastivedný dom v Šamoríne.
V rozpočte na rok 2020 s výhľadom
na roky do 2022 je zahrnutý príspevok
240.000 eur na opravu strechy vznikajúceho kreatívneho a kultúrneho
centra ARTA v priestoroch bývalej
Strednej odbornej školy technickej v
Piešťanoch. Rozpočet počíta aj s príspevkom pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu, ktorá bola založená v
roku 2019. Budúci rok bude podľa predsedu TTSK Jozefa Viskupiča prelomový
pri rozbiehaní činnosti v rámci podpory cestovného ruchu v kraji.

Našu dravosť a vytrvalosť musíme
smerovať do riešení. Nie do zbytočných sporov a hádok, tie Slovensku
nepomôžu. Víťazstvo našej koalície
v eurovoľbách a víťazstvo Zuzany
Čaputovej nám ukázali, že spolupráca
prináša výsledky. S Mišom Trubanom
sme ťahali za jeden povraz, a to dalo
ľuďom nádej a chuť sa za nás postaviť.

MIROSLAV BEBLAVÝ

programový líder koalície PS/SPOLU
predseda SPOLU - občianska demokracia

Vieme, že uspieť vo voľbách, vyhnať
mafiu a oligarchov, opraviť nemocnice,
ochrániť naše lesy pred vyrubovaním či
presadiť ďalšie odvážne riešenia z nášho
250 -stranového programu bude stáť
veľa práce. Zmena nikdy neprichádza
ľahko. Sme však pripravení - bojovať
za férové a hrdé Slovensko.

Objednávateľ: SPOLU – občianska demokracia, Tallerova 10, 81102 BA, IČO: 51313901, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Slovensko je plné slušných, pracovitých, talentovaných ľudí, ktorí už
nechcú ťahať za kratší koniec. Stretávam
ich pri mojich cestách po celej krajine.
Nechcú veľa. Chcú štát, ktorý k nim
bude fér a na ktorý môžu byť opäť
hrdí. Na to však potrebujeme zásadnú
zmenu spôsobu vládnutia.

Penta na nás zaútočila všetkými
zbraňami - médiami, právnikmi či
lobistami. Nevystrašilo nás to. Na svojej
strane máme ľudí - len do Vianoc podpísalo petíciu za Lex Haščák vyše 10 000
Slovákov a Sloveniek.

» Ide Detvanec do neba a
vidí pred bránou samé veľké hodiny a opýta sa:
- Čo je to?
Podíde k nemu svätý Peter
a hovorí:
- To sú naše nebeské hodiny klamstva. Každý má
jedny a keď ten, komu
patria, zaklame, ručička sa
pohne o jedno miesto.
- Fíha, koho sú tieto?
- Tieto patria Márii Terézii.
Nikdy sa nepohli.
- Wow. A koho sú tieto?
- Tieto sú Abrahama Lincolna. Pohli sa len dvakrát.
- Neuveriteľné. A máte aj
hodiny niektorých našich
politikov?
- Áno, ale nie tu. Používame ich v kanceláriách ako
ventilátor.

DD 19/2019
dňa 05.02.2020 o 10:00 hod., Salónik na 1. poschodí Hotela Máj,
Hlboká 49, 921 01 Piešťany
Predmet dražby :

33-0002

Nečaká nás ľahká práca. Kočnerove
správy odhaľujú systém zhnitý na kosť.
Trpezlivosť ľudí skúšajú desiatky káuz
vládnych politikov. A po vražde dvoch
mladých ľudí mnohí stratili dôveru
a nádej, že by to tu niekedy mohlo byť
lepšie. Ale môže.

Na zmenu však potrebujeme nielen
dohody, ale aj odvážne riešenia. Aby
sme raz a navždy zatočili s oligarchami,
ktorí roky vyciciavajú náš štát a priživujú
korupciu. Preto sme predložili Lex
Haščák, zákon na obmedzenie moci
oligarchov v zdravotníctve a v médiách.

Vtipy
týždňa

o z n a m u j e,

Výročia a udalosti
vydal George Harrison svoj singel My Sweet Lord, na celom svete sa
ho predalo viac ako 5 mil. kusov.

Aj do týchto volieb ideme spoločne SPOLU a Progresívne Slovensko. Teší
nás, že sme uzavreli aj dohodu o spolupráci a slušnej politike s ďalšími troma
opozičnými stranami.

» red

že sa bude konať dobrovoľná dražba
pod označením: DD 19/2019

» tasr

Za férové a hrdé Slovensko

20:30, Nenávisť 20:50
Pondelok 13.01.: Ľadové kráľovstvo
2 2D 15:20, Na nože 15:30, Veľké želanie
15:50, Špindl 2 17:50, Cats 18:00, Jumanji: Ďalší level 2D/SD 18:10, Šťastný nový
rok 20:10, Pod vodou 20:30, Nenávisť
20:50
Utorok 14.01.: BABSKÁ JAZDA –
Príliš osobná známosť 18:00, Ľadové
kráľovstvo 2 2D 15:00, Veľké želanie
15:50, Jumanji: Ďalší level 2D/SD 16:00,
Špindl 2 18:20, Cats 18:00, Šťastný nový
rok 20:10, Pod vodou 20:50, Nenávisť
20:50
Streda 15.01.: ARTMAX – Národní třída 18:40, Ľadové kráľovstvo 2 2D
15:20, Veľké želanie 15:50, Jumanji:
Ďalší level 2D/SD 16:00, Špindl 2 17:50,
Cats 18:00, Šťastný nový rok 20:10, Pod
vodou 20:30, Nenávisť 20:50

Dražobná spoločnosť
Marenčík dražby, s.r.o.
Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra
Kontakt: peter.marencik@gmail.com • 0948 663 906

15. 1. 1971

Iste ste si všimli, že slovo “zmena” sa
na billboardoch a v rečiach politikov
objavuje čoraz častejšie. Je to dobre,
Slovensko zmenu potrebuje ako soľ.
Lenže nestačí rečniť. Politici musia
ukázať, že na ňu majú aj odvahu,
riešenia a energiu.
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Nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve Ing. Miloslava Vadinu, nar.
30.11.1964 a Ivety Vadinovej, rod. Dragoňovej, nar. 23.07.1964, obaja bytom Ružová
229, 908 71 Moravský Svätý Ján v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, zapísaným
Okresným úradom Senica – katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 195 pre
katastrálne územie Moravský Svätý Ján:
a) pozemkom parcely registra „C“ evidovaným na katastrálnej mape:
- parc. č. 4118/9, o výmere 558 m2, druh: záhrada,
- parc. č. 4118/10, o výmere 699 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie,
- parc. č. 4118/35, o výmere 76 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie,
- parc. č. 4118/36, o výmere 59 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie,
- parc. č. 4118/37, o výmere 22 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie,
- parc. č. 4122/1, o výmere 437 m2, druh: ostatná plocha,
- parc. č. 4123/1, o výmere 138 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie,
- parc. č. 4123/2, o výmere 431 m2, druh: záhrada,
- parc. č. 4123/5, o výmere 201 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie,
- parc. č. 4123/6, o výmere 14 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie,
b) stavbám:
- súp. č. 229, na parcele C-KN č. 4123/1, druh a popis: rodinný dom,
- súp. č. 277, na parcele C-KN č. 4118/35, druh a popis: rodinný dom,
- súp. č. 277, na parcele C-KN č. 4118/37, druh a popis: rodinný dom,
- bez súpisného čísla, na parcele C-KN č. 4122/9, druh: samostatne stojaca
garáž, popis: garáž (právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba je evidovaný
na LV č. 2540) a bez súpisného čísla, na parcele C-KN č. 4123/6, druh: samostatne
stojaca garáž, popis: garáž,
1) vo vlastníctve Ing. Miloslava Vadinu, nar. 30.11.1964, bytom Ružová 229, 908 71
Moravský Svätý Ján v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, zapísaným Okresným
úradom Senica – katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 2540 pre katastrálne
územie Moravský Svätý Ján:
c) pozemkom parcely registra „C“ evidovaným na katastrálnej mape:
- parc. č. 4122/2, o výmere 197 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie,
- parc. č. 4122/3, o výmere 39 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie,
- parc. č. 4122/4, o výmere 207 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie,
- parc. č. 4122/5, o výmere 14 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie,
- parc. č. 4122/6, o výmere 472 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie,
- parc. č. 4122/7, o výmere 199 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie,
- parc. č. 4122/8, o výmere 123 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie,
- parc. č.4122/9, o výmere 12 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie (právny
vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 4122/9 je evidovaný na LV č. 195),
d) stavbám: - súp. č. 228, na parcele C-KN č. 4122/2, druh: budova ubytovacieho
zariadenia, popis: Predajňa a - súp. č. 878, na parcele C-KN č. 4122/8, druh:
samostatne stojaca garáž, popis: Garáž s dvomi stojiskami

najnižšie podanie:
minimálne prihodenie:
dražobná zábezpeka:

» Veľa politikov drží krok s
módou. Pred každou voľbou mení kabát.
» Sú dva spôsoby, akými
môže slovenský politik
prísť o svoju moc. Ten prvý
– z neba zostúpi Archanjel
Gabriel a ohnivým mečom
ho vyženie. Ten druhý – z
neba zostúpi Archanjel
Gabriel a ohnivým mečom
ho vyženie.

» redakcia

CIA
R
E
Z
N
7
I
79 37

168 900 EUR
500 EUR
49.790,88EUR

0908

Termín obhliadky: 13.01.2020 - 14.01.2020 o 10:00 hod.
Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na: 0948 663 906,
záujemcovia sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky.
Podrobnosti na www.notar.sk alebo aj úradnej tabuli
obce Moravský Svätý Ján.
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BÝVANIE

Vianočný tenisový turnaj
Výsledky turnaja: 1. miesto: Bízek
Richard – Iglár Jaroslav, 2. miesto: Gális Martin – Hrnčirík Roman, 3. miesto:
Kovárik Martin – Majerčák Ivan, 4.
miesto: Pavlík Adam – Lovecký Rudolf
/CZ/

Dňa 26.12.2019 sa uskutočnil už 3.
ročník vianočného tenisového turnaja
pod názvom „Banana cup„. Na tomto
turnaji neregistrovaných hráčov sa
zúčastňujú hráči z nášho regiónu, no
i hráči z Českej republiky. Turnaj, ktorý získava stále viac na popularite, sa
uskutočnil v tenisovej hale v Holíči.
Hráči hrali v 2 skupinách, z ktorých
prvé dva páry postúpili do semifinále.
K dobrým výkonom hráčov prispela
i dobrá priateľská atmosféra medzi
hráčmi. Každý účastník turnaja dostal
okrem občerstvenia i 2 kg banánov.
Prvé 3 páry obdržali tenisové diplomy
a medaily.

9

Okná plné nápadov
• 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

K PARKETT, KÁTOVSKÁ 25, HOLÍČ

» ek

CIA PLAST s.r.o. • 0910 168 661 • holic@incon.eu

63-0007

SENICKO

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
BIOCLIMATIC pergoly

NOVOROČNÁ AKCIA

30EU0R

OD

OD

34EU5R

2100

1200

21EU0R

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

3x

Možnosť výhry 700 €

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!

OD

900

20EU2R

AKCIA

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

1/3

iba na JANUÁR

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

RÝCHLO
NE
KVALITO
LACN

0918 500 492

OKNÁ ZA

2400

OD

1500

1600

-61%

splátky od 98 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

1600

AKCIA

ZĽAVY AŽ DO 30%

1600

0948 787 777 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

splátky od 238 €

63-0012

splátky od 149 €

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
za
A MARKÍZY najlepšie

ceny
v regióne

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

Najčítanejšie regionálne noviny

Je rozdiel medzi vrátením tovaru a reklamáciou

Možnosti vrátenia vianočných darčekov
Našli ste si pod vianočným stromčekom darček, ktorý sa vám nehodí, či neulahodil vášmu vkusu,
prípadne nemá správnu veľkosť
či farbu? Môžete sa pokúsiť o jeho
výmenu či vrátenie. To či uspejete,
však záleží na dobrej vôli predávajúceho.
Mnoho obchodníkov sa snaží zákazníkom vyjsť v ústrety a nevhodný darček im vymenia za iný tovar, prípadne
pristúpia aj k vráteniu peňazí, nie je to
však ich zákonná povinnosť, pretože
sa v uvedených prípadoch jedná o bezUPOZORNENIE
Žiadny právny predpis nepriznáva
spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru, zakúpeného v
takzvanom kamennom obchode prevádzkarni. Ak predávajúci takúto
možnosť, prípadne možnosť výmeny
tovaru za iný tovar spotrebiteľovi
ponúka, činí tak nad rámec svojich
povinností. Nárok na bezdôvodné
vrátenie alebo výmenu tovaru nie je
právne vymáhateľný. Zaplatením za
tovar v kamennom obchode sa spotrebiteľ stáva vlastníkom tovaru.
dôvodné vrátenie či výmenu tovaru v
kamennom obchode. „To znamená, ak
tovar ktorý bol zakúpený aj ako darček a
tento bol malý, veľký, úzky, široký, alebo
sa niekomu nepáčil, respektíve bol nevhodný, či duplicitný, predávajúci nie je
povinný vziať ho späť, alebo vymeniť za
iný,“ objasňuje Danuša Krkošová, tlačová hovorkyňa Ústredného inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Informujte sa vopred

Ak si teda pri kúpe darčekov nie ste
istí veľkosťou či inými parametrami tovaru, je lepšie sa o jeho možnej výmene dohodnúť s predávajúcim skôr ako
si tovar zakúpite. „Máme poznatky z
minulých období, že niektorí predávajúci, predovšetkým obchodné reťazce,
vychádzajú spotrebiteľom v ústrety a v
určitom čase - niekoľkých dní po kúpe,
tovar, ktorý nebol používaný alebo nepodliehal reklamácii, prevezmú späť a
vrátia peniaze. Je to koniec koncov ve-

cou obchodnej politiky každého predávajúceho a spotrebiteľ sa k takémuto obchodníkovi rád bude vracať a využívať
jeho služby,“ hovorí hovorkyňa, zároveň však dodáva, že kúpou tovaru, teda
jeho zaplatením a prevzatím, prechádza
jeho vlastnícke právo z predávajúceho
na kupujúceho. Ide o klasický spôsob
predaja v predajni, kde si ho spotrebiteľ
môže pred kúpou prezrieť. „Iné je to v
prípade, keď si spotrebiteľ uplatnil právo na reklamáciu, ak sa v záručnej lehote vyskytla chyba na výrobku. Vtedy ide
o reklamačné konanie,“ upresňuje D.
Krkošová.

Reklamácia a jej podmienky

Reklamáciu si môžete uplatniť v
ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie
možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u
určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. Ak povaha výrobku
neumožňuje doručiť výrobok predávajúcemu môžete pri uplatnení reklamácie požadovať odstránenie vady na
mieste, kde sa výrobok nachádza alebo si s predávajúcim dohodnúť spôsob
prepravy výrobku. Máte tiež právo na
úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré
vám vznikli v súvislosti s uplatnením
reklamácie.

Pripravte si doklad o kúpe

Nezabudnite, že pri uplatnení reklamácie je potrebné doložiť doklad o
kúpe a/alebo záručný list v prípade, ak
vám bol vydaný. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať vám
potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená napríklad elektronickou poštou,
predávajúci je povinný doručiť vám
potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď, najneskôr však spolu s dokladom
o vybavení reklamácie. Potvrdenie o
uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť
preukázať uplatnenie reklamácie iným
spôsobom.

Žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie
tovaru, zakúpeného v takzvanom kamennom obchode.
foto autor PhotoMIX-Company pixabay
nenia. Lehota na vybavenie reklamácie
začína plynúť dňom nasledujúcom po
dni, kedy bola reklamácia uplatnená.
Lehotu na vybavenie reklamácie nie je
možné žiadnym spôsobom predĺžiť. Po
jej márnom uplynutí vám vzniká nárok
na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí za reklamovaný výrobok.

náklady znáša predávajúci. Predávajúci je povinný vám uhradiť do 14 dní
odo dňa znova uplatnenia reklamácie
všetky náklady vynaložené na odborné
posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisiace náklady.

Obdobie uplatnenia reklamácie

Zákonný nárok na vrátenie tovaru
bez udania dôvodu vzniká len vtedy, ak
ste vianočné darčeky zakúpili napríklad
v internetovom obchode. Vtedy máte
povinnosť uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy písomne, v listinnej
podobe alebo v podobe zápisu na inom
trvanlivom nosiči, ak bola zmluva uzatvorená ústne. Urobiť ste tak však mali v
lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
„Po doručení oznámenia o odstúpení
od zmluvy je predávajúci povinný bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 14
dní odo dňa doručenia oznámenia vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od
neho prijal na základe zmluvy alebo v
súvislosti s ňou, vrátane nákladov na
dopravu, dodanie a poštovné a iných
nákladov a poplatkov. Na druhej strane, spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní
odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať
tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Internetový predajca je povinný
vrátiť spotrebiteľovi peniaze a nemôže
si ani dávať podmienky, napríklad také,
aby si vybral iný tovar,“ vysvetľuje D. Krkošová. Zároveň pripomína, že ide len o
prípady, keď k uzavretiu zmluvy došlo
výlučne pomocou prostriedkov diaľkovej komunikácie akými sú napríklad komunikácia prostredníctvom internetu,
telefónu či telefaxu, bez súčasného vzájomného kontaktu medzi predávajúcim
a kupujúcim. Nejde teda o prípady, ak
bol tovar zakúpený priamo v prevádzkarni – kamennom obchode.
Stranu pripravila RENÁTA KOPÁČOVÁ

Ak ste si uplatnili reklamáciu počas
prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na jeho výsledok
všetky náklady znáša predávajúci. Ak
ste si reklamáciu výrobku uplatnili po
12 mesiacoch a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení
reklamácie uviesť, komu môžete zaslať
výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak bude odborný posudok
vo váš prospech, môžete reklamáciu
uplatniť znova; znova uplatnenú reklaLehotu na vybavenie
reklamácie nie je možné predĺžiť máciu nemožno zamietnuť. Náklady
Predávajúci je povinný vybaviť rekla- odborného posúdenia ako aj všetky
máciu najneskôr do 30 dní od jej uplat- ostatné súvisiace účelne vynaložené

Podmienky vrátenia tovaru pri nákupoch prostredníctvom internetu sú iné ako pri nákupoch v kamenných obchodoch.
foto autor Mediamodifier pixabay
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Nárok na vrátenie tovaru
bez udania dôvodu

POLITICKÁ INZERCIA, ZAMESTNANIE
Návod na lepšie
Slovensko

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

Denne sa stretávam s množstvom ľudí, ktorí vedia,
že o kvalite spravovania krajiny a o kvalite reforiem
nerozhodujú vymakané videá, ani pekne znejúce frázy, ale kvalita volebného programu. Ten je kľúčovým
dokumentom každej strany, ktorá má ambíciu spraviť
život na Slovensku lepším.

A je to za nami

VÝSTUPNÁ KONTROLA
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

Preto sme sa rozhodli napísať program, ktorý má
nielen ambíciu byť opäť raz najlepší, ale zároveň je
to skôr Návod na lepšie Slovensko. Návod, ako riadiť
krajinu, ak nám dáte dôveru. Aby sa nám ani omylom
nestalo, že sa staneme súčasťou vlády a nebudeme vedieť, „čo včul“. Bude to presne naopak - od prvého dňa
budeme veľmi presne vedieť, čo robiť, lebo máme plán.
Dali sme si s ním veľa práce. Našim zámerom bolo napísať program, aký Slovensko ešte nezažilo, lebo práve
taký po 12-ich rokoch Fica naša krajina potrebuje ako
soľ.
Na 372-ich stranách uvádzame 1.144 konkrétnych
a reálnych riešení, ktoré zlepšia život na Slovensku.
Program tvorilo vyše sto ľudí doslova tisíce hodín
a so všetkou skromnosťou hovorím, že sa máme čím
pochváliť.

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

Ak sa do neho začítate, zistíte, že presne na toto sme
poctivo pripravení - žiadne všeobjímajúce frázy, žiadny svetový mier, ale
konkrétne, ihneď použiteľné riešenia.
Návod na lepšie Slovensko nájdete na www.sas.sk

Richard Sulík

Janka Cigániková

poslankyňa NR SR za SaS

» zapísal Řepa Karel

NEJDE VÁM
BIZNIS?

KONTAKTUJ
T

E NÁS

INZERCIA

0905 915 033

skalicko@regionpress.sk

0908 979 377

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
• Ručný pracovník – ruč. čistenie – 680 € mesačne brutto + príplatky
• VODIČ "B" "T" - 980 € mesačne brutto + príplatky
• VODIČ "C" - od 1.300 € mesačne brutto + príplatky
Zimná údržba ciest a komunikácií v BA
Základná zložka mzdy
Miesto výkonu práce BRATISLAVA
+ príplatky a ODMENY
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ
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0905 915 033, 0908 979 377
Stavebné bytové družstvo Skalica(SBD Skalica)
hľadá na 4 hodinový pracovný úväzok

administratívnu pracovníčku.
94-0002

Úlohou štátu je zákonmi garantovať dostupnú, kvalitnú a efektívnu zdravotnú starostlivosť
všetkým občanom. Ak niekto tvrdí, že okamžite,
prípadne v najbližšej vláde vyrieši všetky problémy zdravotníctva, ktoré boli ignorované snáď
od vzniku Slovenskej republiky, tak jednoducho
klame. Ani s navýšenými zdrojmi neexistujú
okamžité riešenia všetkých problémov. Nedá sa
dnes kývnuť zázračným prútikom, aby sme tu
zajtra mali dostatok ľudí. Čo sa ale robiť dá, sú
rozhodnutia, ktoré budú mať dlhodobý pozitívny dopad na vývoj v sektore a budú pre všetkých
účastníkov predvídateľné. Plánovať a realizovať
množstvo pozitívnych krokov k tomu, aby sme si
udržali zdravotnícky personál, aby sa neplytvalo
a aby peniaze šli v prvom rade do ambulancií, nemocníc, a teda na liečbu ľudí, ktorí sú na ňu odkázaní. Pri každom vynaloženom eure v zdravotníctve je potrebné merať jeho prínos pre pacienta,
zverejňovať a porovnávať. Na takéto opatrenia
treba politickú odvahu, neoblomnosť a zároveň
schopnosť počúvať všetkých, avšak
nikým sa nenechať vydierať.
Chce to pokoru, skúsenosť, odhodlanosť a nekonečnú trpezlivosť. To všetko máme a sme
pripravení poctivo, dlhodobo
a merateľne zlepšiť slovenské
zdravotníctvo.

75-11

Sme pripravení zlepšiť
slovenské zdravotníctvo

03-0001 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

predseda SaS

Sviatky pokoja a mieru ktoré si každý užil
podľa svojich možností-bohatí i chudobnejší. U
obidvoch týchto množín existujú jedinci pyšní a
chamtiví, ale na druhej strane aj pokorní a priateľskí. Všetci máme za ušami a sme hriešnici . Svätých je len zopár.
Možno nebude zle bezprostredne po čase pokory a sviatosti stroviť obsah výňatku z knihy –
Hrozny hnevu – od Steinbecka str. 375-nazval som
to -premýšlanie nuzáka, keď sa občas niečo zadarí-Amerika l.p. Oklahoma -v českom preklade.
Citujem. „A měl li muž trochu peněz, mohl se
vždy opít.Pak zmizely ostré hrany života a bylo
teplo. Pak zmizela osamělost, neboť muž mohl
zalidnit mozek přáteli,dopadmout své nepřátele a
zničit je.
Seděl v příkopu a země pod ním změkla jako
poduška. Neúspěchy se nezdály tak hrozné a budoucnost nehrozila. A hlad nečíhal za rohem a svět
byl hebký a příjemný a muž mohl dojít na misto,
které si vytkl jako cíl. A hvězdy sestoupily podivuhodně nizko a nebe bylo hebké a milé. Smrt byla
přitelkyní a spánek byl bratrem smrti. Vrátily se
staré časy- ta holka co měla tak hezký nohy, jak
tam u nás doma tancovala- a múj kúň – to už je
dávno! Kúň a sedlo.A kúže byla ozdobně vyřezaná. Kdy to bylo? Měl bych si namluvit nějakou holku,abych měl s kým promluvit.To by bylo hezký! A
možná že bych se sní mohl taky vyspat. Ale tady
je teplo. A hvězdy sestoupily tak nizko a smutek i
radost se sbližily-smutek i radost to je vlastne jedna
a táž věc. Nejradši bych byl v jednom kuse vopilej.
Říká někdo že to nemá bejt? Kdo se vopovažuje
říkat, že to nemá bejt? Kazatelé? Ale kazatelé mají
vopilost svého druhu. Hubený neplodný ženy- ale
ty jsou tak moc neštasný, že tomu nemúžou porozumět. Reformátoři? Ale ti nejdou dost do hloubky
života,aby tomu rozuměli. Ne -hviezdy jsou docela
blízko,hodný hvězdičky! -A já jsem se přidružil k
bratství světú. A všecko je svatý-všecko dokonce i
já.“
Tak a potom že neexistuje spravodlivosť -existuje -ale len občasne a dočasne.
Január 2020, zaslané k recenzii-4 krát.
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Najlepšie dôchodkyňu, respektívne ženu
na materskej dovolenke.
Bližšie informácie na tel.č. 0911 942 660

63-0014

Programy nikto nečíta?
Veľký omyl!

Zdravý rozum je
najlepší recept

11

PRÁCA V SENICI

41-0005

SENICKO

LEKÁRNIČKA Z PRÍRODY / ZAMESTNANIE

Zázvor alebo ďumbier

PONUKA
PRÁCE

Obidva názvy rastliny ďumbier aj
zázvor sú spisovné a uvádzajú sa v
Pravidlách slovenského pravopisu
aj v Krátkom slovníku slovenského
jazyka. No odborný botanický názov je iba názov ďumbier.

majú nižšiu hladinu črevných zápalov
a zápalov v hrubom čreve a znižujú tak
riziko rakoviny hrubého čreva.
Zázvor obsahuje veľké množstvo
super zdravých látok menom gingeroly, ktoré účinne bojujú proti mnohým
zdravotným problémom, ktoré súvisia
Zázvor sa využíval už v stredoveku so zápalom buniek. Výskum, vykonaako konzervačný prostriedok a rovna- ný u pacientov, trpiacich artritídou a
ko pomáhal liečiť tráviace problémy. svalovými bolesťami, preukázal výGréci ho jedli pri problémoch s tráve- znamné výsledky v úľave od bolesti.
ním. Zázvor má protizápalové účinky. Zázvor je tiež veľmi užitočný a prínosJe preto mimoriadne vhodnou preven- ný pre pacientov, u ktorých dochádza
ciou a aj liečbou v prípade prechladnu- k chorobe, ktorá je spôsobená zápalom
tia, zápalov horných dýchacích ciest buniek ako obezita, cukrovka, Alzheia chrípky. Môžeme ho pokojne nazvať merova choroba, atď.
prvou pomocou v období chrípkových
Zázvoru by sa mali vyhnúť ľudia,
a vírusových epidémií. Zázvor tiež po- ktorí majú problémy s krvným obemáha náš organizmus detoxikovať a hom, respektíve trpia na hemofíliu.
zbavovať ho škodlivých látok. Dokáže Môže tiež nepriaznivo ovplyvňovať
dokonca „odstrániť“ rakovinové bun- diabetickú a antikoagulačnú liečbu,
ky rýchlejšie ako niektoré ostatné lieky, jeho užívanie si vyžaduje v týchto príktoré sú predpísané pacientom s rako- padoch monitoring lekárom – špeciavinou vaječníkov! Lekárski experti tiež listom.
tvrdia, že tí, ktorí konzumujú zázvor,
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Devínska Nová Ves

Pracovník / pracovníčka vo výrobe
obsluha automatizovaného zariadenia
kontrola kvality komponentov
nejedná sa o pásovú výrobu
749 € fix + 120 € individuálny bonus
+ do 160 € príspevok na dochádzanie + príplatky od 100 €
+ polročné odmeny + stravné lístky v hodnote 4,20 €
(Plat je uvedený brutto)

príspevok na dôchodkové sporenie a iné benefity
menšia stabilná spoločnosť s rodinnou atmosférou

Neváhajte nás kontaktovať
» red

SE20-02 strana -

0914 343 407
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32-0005-1
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SENICKO

ZAMESTNANIE
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INTERIÉRY ÁUT Z PRÍRODNEJ A SYNTETICKEJ KOŽE

Aktuálne otvorené pracovné pozície

OPERÁTOR VÝROBY, ŠIČKY
po zapracovaní
• 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 - 0,45 € / jedlo
• Firemný fyzioterapeut (od 1. 9. 2019)

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

praca@eissmann.com alebo Profesia.sk

SE20-02 strana -
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63-0002

Eissmann Automotive Slovensko s.r.o. | Lesná 880/1 | 908 51 Holíč |
Kontaktné osoby:
Ing. Eva Beneková, tel.: +421 907 962 902, Ing. Veronika Nemcova, tel: +421 907 880 799

ZAMESTNANIE

14
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Operátor výroby (Malacky)
ponúka voľné pracovné miesta na pozíciu

OPERÁTOR VÝROBY
na riadnu pracovnú zmluvu

Miesto výkonu práce: Senica, Kaplinské pole.
Základná mzda 3,84 €/h, odmeny do výšky 270 € mesačne.
Záujemcom bude po nástupe priznaný bonus 300 € vyplácaný
v mesačných splátkach (50 € počas 6 mesiacov).

tel. č.: 0905 880 700
e-mail: monika.tuschelova@runtime.sk

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica
prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozície:

CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

• obsluha polygrafického stroja

SKLADNÍKOV - VODIČOV VZV

Mzda od 650 € do 1200 € (z toho základná zložka mzdy 580 €)
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 nadčas v sobotu a nedeľu) • 13., 14. plat • sociálny
program • stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí 1,20 € za obed
• príspevok za dochádzku • príspevok na DDS • odmeny za zlepšovateľské
hnutie • odmeny pri pracovných jubileách a odchode do dôchodku •
náborový príspevok

personalne@grafobal.sk

034 6967330, 0914 222 739

41-0016

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

VIZITKY

0905 915 033

SE20-02 strana -
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(aj manuálna práca)
Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno
Termín nástupu: ihneď
Podmienky: nástupný plat 760 € brutto + 100 €
osobná prémia + výkonostné prémie •
zvyšovanie platov po 3 a 6 mesiacoch • príspevok
na dopravu • poskytovanie ubytovania •
preplácanie nadčasov • jednozmenná prevádzka
pondelok až piatok • zamestnanecké zľavy
v sieti Möbelix • stravné lístky
Vaše životopisy zasielajte na email:
verwaltung.lozorno@moebelix.sk
Volajte na tel. číslo +421 257 353 611

10-0008

16-0373

41-0001

Informácie na tel. čísle 0918 781 113

16-0011

» Spoločnosť Runtime hľadá pracovníkov
do výrobnej spoločnosti.
» Dlhodobá práca na trvalý pracovný pomer.
» Práca na 3 zmeny.
» Možnosť zárobku 940 € - 1060 €/brutto
+ stravné lístky + nadčasy + príplatky.
» Miesto výkonu práce: Malacky
» Predpoklady na uchádzača:
• Flexibilita
• Dochvíľnosť
• Pracovitosť
• Zodpovednosť

POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBY

Vodič LKW od 810 € brutto + 160 €
Vodič VZV / retrak / ťahač od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Mäsiar-pomocník

(Rakúsko)

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!

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

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

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

85_0013

33-0003

85_0006

2400 EUR/mesačne Brutto

85-0008

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Skladový pracovník od 765 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

3000 EUR/mesačne Brutto

0903 431 350

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Pracovník montáže od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

32-0001-1

2200 EUR/mesačne Brutto

(Rakúsko)

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

variabilná zložka + ďalšie prémie

(Nemecko)

Mäsiar

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

prijme do pracovného
pomeru:

PRIJMEME

Skladník

15

32-0079

SENICKO
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ZDRAVIE / SLUŽBY

ĽSNS

Smer-SD + SNS
+ Most-Híd

KOALÍCIA

93

počet predložených zákonov

ČO SME
PRESADILI

Za posledné 4 roky sme predložili spolu 268 návrhov zákonov. Je to viac ako predložili
poslanci za SMER, SNS, MOST
a ĽSNS dokopy!
Naši poslanci pravidelne vystupujú aj v pléne Národnej rady,
atakujú ministrov s otázkami,
ktoré vás trápia a svojou aktivitou vynikajú.

ZÁKON PROTI NIČENIU LESOV
Štát už nedotuje výrobu energie z drevoštiepky, pre ktorú sa rúbali aj zdravé stromy. Dieru v zákone využívali podvodníci,
ktorí drancovali naše lesy a kvalitné drevo
používali na výrobu elektriny. Zákon sme
predkladali dovtedy, kým sa nám ho nepodarilo presadiť. Ochránili sme tak časť

9

Ján
Budaj

vytvorili krajinu, kde budeme
radi žiť.

Anna
Remiášová

slovenských lesov!

NAŠE NÁPADY,
KTORÝMI SA
VLÁDA CHVÁLI

ZRUŠENIE MEČIAROVÝCH
AMNESTIÍ
Robert Fico sa roky bránil tomu, aby zrušil
nehanebné amnestie svojho učiteľa Vladimíra Mečiara. Tie zabránili potrestať únoscov
Michala Kováča ml., vrahov Roberta Remiáša
a aktérov zmareného referenda o vstupe Slovenska do NATO. Po našom dlhodobom

tlaku boli Mečiarove amnestie napokon zrušené.

Toto sú niektoré zákony, ktoré sme najprv predložili my, no koaliční
poslanci ich najskôr zmietli zo stola, neskôr skopírovali a schválili.
VYŠŠIE PRÍPLATKY ZA VÍKENDY
A SVIATKY

SKORŠÍ DÔCHODOK
PRE MAMIČKY

Ľudia pracujúci cez víkend a vo sviatok dnes
už zarábajú viac.

Každá mamička, ktorá vychová dieťa, si zaslúži skorší odchod do dôchodku.

NÁRAST MATERSKÉHO
A RODIČOVSKÉHO

ZVÝŠENIE DAŇOVÉHO BONUSU
NA DETI

ZNÍŽENIE DPH
NA DETSKÉ POTREBY

Štát musí podporovať pracujúcich rodičov,
ktorí sa rozhodli mať deti.

Pracujúci rodičia majú právo, aby im štát nechal viac peňazí z výplaty.

Je neférové, ak štát zarába na tom, že rodičia
živia a starajú sa o svoje malé deti.

V posledných prieskumoch
hnutie OĽANO rastie. Každý
váš hlas znamená väčšiu nádej na zmenu. Nedajme sa
znechutiť a zastrašiť. Spravodlivé, bezpečné a ľudské
Slovensko pre nás všetkých
je reálny cieľ. Keď vytrváme,
spoločne ho dosiahneme.

Ďakujeme za vašu
podporu!

5,1 %
JÚN

6,8 %

8%

SEPTEMBER DECEMBER

zdroj: agentúra Focus

RASTIEME
VĎAKA VÁM

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
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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
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Za vaše peniaze nesedíme, ale
robíme! Napriek tomu, že sme
v opozícii, pripravujeme pre vás
zákony, ktorými chceme zlepšiť
vaše životy. Žiaľ, väčšinu našich
dobrých návrhov vládne strany
zhodia zo stola, no nevzdávame
to! Niektoré sa nám podarilo
presadiť, iné nám koalícia prebrala a napokon ich pod svojím
menom uviedli do praxe. Nám to
nevadí, pretože pre nás je dôležité, aby sme spoločnými silami

031190175

268
OĽANO
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Sme najaktívnejšie
hnutie!
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