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Týždenne do 34 570 domácností

Ak jej dáš dom ...
Všetko dobré, milí čitatelia,
asi ste čakali, že toto redakčné slovo
venujem voľbám, ktoré má už týždeň
Slovensko za sebou. Nie, nespravím
to. Zameriam sa viac na úžasné a nenahraditeľné ženy v našich životoch.

hodí. Nechcem tu šermovať nejakou,
žiaľ, sprofanovanou skratkou, ktorá
nám pripomína, že my, muži si zas
pripomíname význam žien v našich
životoch a preto aj ich medzinárodný
deň. Vybral som si túto tému ako námet úvodníka preto, že si myslím, že
Sir William Gerald Golding bol je čo učiť sa od žien. Od mám, od staanglický spisovateľ a básnik, nositeľ rých mám, od manželiek a neraz aj
Nobelovej ceny za literatúru z roku od dcér či vnučiek. Vždy nás v nejakej
1983. Počas druhej svetovej vojny slú- životnej etape niektorá z nich dokáže
žil v kráľovskom loďstve. Zúčastnil prekvapiť. Niečím, čo sa nám zdá sasa vylodenia v Normandii a na konci mozrejmé, no je to vlastne neuveriteľvojny sa vrátil k písaniu a vyučova- ne výnimočné. Láskou, obetavosťou,
pracovitosťou, starostlivosťou...
niu.

Milé naše čitateľky,
vážené kolegyne, naozaj a úprimne – s vďakou
– všetko dobré vám!
S pozdravom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

41-0029

VÝMERA 250 m2 + kancelária,
kuchynka, soc. zariadenie
Miesto: OKRES SKALICA
0905 254 090

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

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

Predaj hydiny
na ďalší chov

a PREDAJ KRMÍV
PREDAJ
MLÁDOK

Senica

od 2.3. 2020

Čáčovská cesta 5315/125

9

46-0003

Viac informácií
NA STRANE č.

94-0017-2

10 hodín zdarma

0907 144 225, milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

www.hydina.eu

Od marca predávame brojlerové kurčatá,
kaliméra, kuričky na znášku.
Od apríla predávame káčatá, mulardény
/husokačeny/, húsatá, morky a perličky.
Predávame aj kŕmne zmesi od belgického výrobcu
Versele Laga. Po dohode možnosť dovozu!

VÝROBA - PREDAJ
sadeníc vinnej
révy, stolové
i muštové odrody
Ceny od 1,60 € / ks
vin-ovo@vin-ovo.sk
0911 244 796
SKALICA
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PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, FIRMA KIPA
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY

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

41-0041

Stále máme v ponuke mládky pred znáškou.

16-0076

mindmaps, s.r.o., Ing. Marta Markovičová
0907 436 500, mindmaps.sk@gmail.com

Najlepší výber KOTLOV

DÁM DO PRENÁJMU
PEKNÉ SKLADOVÉ
PRIESTORY

• jednoduché, podvojné účtovníctvo a mzdy
• poradenstvo pre podnikateľov s možnosťou

63-0044

Svojrázny výrok, ale, myslím si,
že v týchto dňoch sa mimoriadne

Deň, ktorý v kalendári patrí
ženám, by sme si mi, muži, mohli a
mali spomenúť na to, o čom píšem
vyššie. A nielen v ten deň, ale to už
je iná, veľká a mnohých mužov dosť
zahanbujúca téma.

41-0038

To na vysvetlenie. Pretože chcem
citovať jednu jeho myšlienku: „Myslím si , že ženy sú bláznivé, keď sa
snažia vyrovnať mužom. Sú omnoho
lepšie ako muži a vždy boli. Čokoľvek
žene dáš, vždy to spraví lepším. Ak
jej dáš dom, dá ti domov. Ak jej dáš
potraviny, pripraví ti jedlo. Ak jej dáš
úsmev, dá ti svoje srdce. Čokoľvek jej
dáš, to znásobí a rozšíri. (Takže ak sa
k nej správaš ako vôl, buď pripravený,
že dostaneš kopu hnoja.).“

ZDRAVIE / SLUŽBY

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

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.
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bratislavsko Východ
bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
nitriansko
novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
topoľčiansko+PE+BN
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zlatomoravsko

Stredné Slovensko
bb
KY
LI
Lc
Mt
Or
Pb
PD
zV
zH
za

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

bJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

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

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

ODŤAH ZDARMA

výkup oceľového šrotu a farebných kovov
zber elektroodpadu
VAMAMETAL s.r.o., Priemyselná 277, Senica
email: vamametal@gmail.com
0903 145 588, 0903 728 588

0903 342 475

rttrade@rttrade.sk

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

Výročia a udalosti
polárnik Roald Amundsen zverejnil, že jeho výprava, ktorá sa vrátila už v decembri 1911, dosiahla južný pól.

Alena
Nekvapilová

-25

M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

VEDENIE PODVOJNÉHO, JEDNODUCHÉHO
A MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH
PRIZNANÍ

OBJEDNAJTE SA, POMÔŽEME AJ VÁM
PO

63-0043

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

7. marca 1912

PRED

Vstavané skrine Ondrúš

63-0006

InzercIa

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

41-0022

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

ZĽAVA -30%

P. P. Education, s.r.o.
Čulenova 15, Skalica, 0902 148 903

kg

Vek: 54. Hmotnosť pred: 98 kg, po:
73 kg. Tuk pred: 72 %, tuk po: 25 %.
Na chudnutí s NUTRIADAPT ma
prekvapila jednoduchosť a ľahkosť
s akou išli kilá dole. Cítim, že mám
ďaleko viac energie, omladla som
na tele, ale predovšetkým na duši.

0948 773 180

senica.nutriadapt.sk

Neštátne zdravotnícke zariadenie MEDISON PLUS s.r.o.,
ul. pplk Pľjušťa 1 v Skalici (budova autobusovej stanice, 1. p)
pracovisko na liečbu chronickej bolesti

PONÚKA LIEČBU CHRONICKEJ BOLESTI
v novo otvorenom zariadení. Jedná sa o liečbu HiPoP terapiou.
Je určená hlavne pre ochorenia: Dermatológie, Gynekológie
a urológie, Internej medicíny a angiológie, Neurológie, Ortopédie

ul. pplk. Pljušťa 1, Skalica

Vyšetrenie a liečba trvá cca 30 – 45min. jedno sedenie, je bezbolestné.
Kontraindikácie sú: horúčkovité systémové infekcie, lokálne
bakteriálne infekcie, tehotenstvo a kardiostimulátor.
Je potrebné sa na vyšetrenie objednať na tel.č.: 0905 871 785.
Priniesť so sebou zdravotnú dokumentáciu - výpis.
Naše zdravotnícke zariadenie zatiaľ nemá zazmluvnené výkony
vysokotonového terapeutického prístroja u zdravotných poisťovní.

SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ
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(autobusová stanica)

41-0012

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

glukózy,
• zlepšuje sa tzv. inzulínová rezistencia
• znižujú sa triglyceridy,
• zvyšuje sa HDL cholesterol - tzv. „dobrý“ cholesterol,
• znižuje sa LDL cholesterol – tzv. „zlý“
Na vývoji choroby a na stave metabo- cholesterol.
lickej kompenzácie sa samotný diabetik
podieľa neuveriteľnými 75-85 percenta- Ako cvičiť?
Pravidelne každé dva až tri dni. Dôvod
mi. Liečba spočíva v troch základných
krokoch: diéta, fyzická aktivita a v prí- je jednoduchý - po jednorazovej fyzickej
pade potreby aj v užívaní liekov alebo aktivite sa zlepšenie účinnosti inzulínu a
podávaní inzulínu. Navzájom sú neza- zvýšená aktivita transportérov glukózy
meniteľné – tablety a inzulín nedokážu udržuje maximálne 72 hodín a potom sa
nahradiť nedodržiavanie stravovacích vracia k pôvodnému stavu. Opakovaním
cvičenia tri či štyrikrát do týždňa docháodporučení alebo fyzickú pasivitu.
Význam fyzickej aktivity je porov- dza k trvalému zlepšeniu. Odporúčaná
nateľný s liekmi, je prospešný a preto aj dĺžka fyzickej aktivity je 30-60 minút.Jej
žiaduci pre každého diabetika. Nezávisí, intenzitu možno určiť podľa vlastných
či má pacient diabetes mellitus 1. alebo 2. pocitov. Dobrým indikátorom je zrýchletypu, ani od toho, či je liečený „iba“ dié- ný pulz a zadýchanie. Dotou alebo diétou v kombinácii s tabletka- siahnutá únava má byť
mierna až stredná, nimi alebo inzulínom.
Fyzická aktivita priamo ovplyvňuje kdy nie vyčerpávajúca.
Detailnejšie si o
metabolické parametre:
• znižuje sa hladinu cukru (glykémia), cvičení pre diabetikov
glukóza sa využíva ako rýchly zdroj napíšeme nabudúce.
energie,
• zvyšuje sa účinnosť vlastného inzulínu » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
a tým sa zlepšuje využitie glukózy,
Diabetologička, odborníčka na poruchy
• zvyšuje sa aktivita transportérov
metabolizmu a výživy

€

FO typ A, B a právnických osôb

§

MZDY, PERSONALISTIKA
Senica | 0911 521 767

Sme plátci
DPH

63-0020

Potočná 16
SKaLIca
skalicko@regionpress.sk

VSTAVANÉ
SKRINE

Medzi všetkými ochoreniami nie je
žiadne také, kde jeho držiteľ - pacient
môže aktívne zasahovať do svojej
liečby s takým úspechom ako práve
diabetik.

32-0015-1

redakcia:

Význam športovania pre diabetikov I

41-0023

SENICKO-SKALICKO
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SENICKO

ŠKOLA

3

Stredná odborná škola elektrotechnická
Učňovská 700/6, 908 45 Gbely

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

• 2679K Mechanik – mechatronik
ŠTUDIJNÉ
ODBORY: • 2697K Mechanik – elektrotechnik
• 2682K Mechanik počítačových sietí

• 3152H Krajčír
UČEBNÉ
ODBORY: • 3661H Murár
• 2683H Elektromechanik

www.sosegbely.edupage.sk • sougbely@zupa-tt.sk • 034/6621229
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41-0024

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

BÝVANIE, SLUŽBY

Občianska
riadková
inzercia

KRBY KOLLÁR

04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM
» Dám do prenájmu 1-izb.
byt v Holíči, aslav@web.
de.Tel. 0911315393
» Prenajmem zariadenú
izbu v rodinnom dome v
Skalici.Tel. 0904449477
05 DOMY / predaj
R05_DOMY_PREDAJ

» Predám dvojpodlažný rodinný dom v Gbeloch, celý
podpivničený. K domu patrí
záhrada vo výmere 798m2
a hospodárske budovy. Celková výmera pozemku je
939m2. Informácie na.Tel.
0918265113
» Súrne predám dvojdom
pre dve veľké rodiny, ihneď voľný. Záhorie, možné
pracovné príležitosti.Tel.
0948121468

06 POZEMKY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

ZIMNÁ AKCIA

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

okna@abc-okna.sk

holic@abc-okna.sk

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)

INZERCIA

0908 979 377
POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

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

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY
0903 526 876 | 0910 114 407
PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

PÁLIME UŽ OD 100 LITROV KVASU

D

0903 226 790

O

41-0026

VÝROBA
A PREDAJ

12 DEŤOM
R12_DETOM
13 RÔZNE / predaj
R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám 60ks pivných

0918 645 802
0907 784 324
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41-0014

PALIVOVÉHO
DREVA
75-28

Návod nájdete na strane 6 dolu.
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Objednávky môžete realizovať prostredníctvom rezervačného formulára
na našej webovej stránke a na email: palenicautatka@gmail.com

8

S 3
U2

10 ZÁHRADA AA ZVERINEC
ZVERINEC
R10_ZAHRADA

Chcete si podať inzerát?

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

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

09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST
11 HOBBY AA ŠPORT
R11_HOBBY
SPOTR
» Kúpim staré hodinky,
mince, bankovky, knihy, odznaky.Tel. 0903753758

tel.: 0948 344 401
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41-0011

Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
Posuvné dvere PSK/
www.abc-okna.sk HS Portál

07 REALITY / iné
R07_REALITY_INE
» Predám záhradku s chatkou + studňa v osade Hájky.Tel. 0908692894
08 STAVBA
R08_STAVBA
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

0948 771 127
piladobr@gmail.com

63-0040

67-0010

e-mail: kollar.ferdinand@gbely.net
tel.: 0903 785 239, 0950 466 280

41-0019

03 BYTY / predaj
R03_BYTY_PREDAJ
» Predám 1-izb. byt v Holíči,
tvorx@post.sk.Tel.
0944149944

PREDAJ
HRANOLOV,
FOŠNÍ, LAT

www.krbykollar.sk

• KRBY • PECE • SPORÁKY
• KOMÍNY
• GRILY • UDIARNE
• OBKLADY • DLAŽBY

01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ
02 AUTO-MOTO / iné
R02_AUTO_MOTO_INE
» Predám babetu.Tel.
0907276042
» Predám prevodovku
1203 alebo vymením za
zváračku dom. výroby.Tel.
0944634153 » ČZ 175, JAWA
250, 350, PIONIER, STADION, MUSTANG, SIMSON,
Kúpim tieto motorky.Tel.
0915215406
» ČZ- JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA.Tel. 0908205521
» Predám traktor, robený
- T.K. dvojvalec, hydraulika+dvojpluh a vlečka. Cena
dohodou.Tel. 0944955734

Najčítanejšie regionálne noviny
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SLUŽBY, BÝVANIE

5
PROFESIONÁLNA
MOBILNÁ

Holíč, Bratislavská ul., tel. 0915 253 570
(býv. roľnícke družstvo - sídlia tu firmy Píla, Kovošrot,
Pneuservis - na konci Holíča vľavo, smer Kopčany)

KOZMETIKA

SADBOVÉ ZEMIAKY

CENA:

Balenie
25 kg

• DALI - poloskorá: Varný typ BA
• PRINCESS - poloskorá: Varný typ AB
• LAURA - poloneskorá: Varný typ B
• AGRIA - poloneskorá: Varný typ B

0915 699 376

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

Cena za 1 kg
0,70 €

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

KONZUMNÉ ZEMIAKY
• ODRODA AGRIA: 25 kg / 15 €

• PŠENICA KŔMNA: 1 q / 20 €
• JAČMEŇ KŔMNY: 1 q / 20 €
• KUKURICA: 1 q / 24 €
• PROSO ŽLTÉ: 1 q / 50 €
• SLNEČNICA ČIERNA: 10 kg / 7 €
• MAK KONZUMNÝ: 1 kg / 6 €

KRTKOVANIE

ČISTENIE

KANALIZÁCIE

GRANULE PRE
KRÁLIKOV
10 kg / 6,50 €

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP

KRMNÁ ZMES
PRE NOSNICE
SYPKÁ
25 kg / 13,50 €
10 kg / 6,50 €

0915 213 700

Ďalej ponúkame
rôzne druhy osiva
zeleniny a priemyselných
hnojív a substrátov.

www.upchaty-odpad.sk

41-0036

CIBUĽKA SADZAČKA
• VŠETANA: 1 kg / 2,50 €
• ŠTUTGARTSKÁ: 1 kg / 2,50 €
• CSARDAS: 1 kg / 3 €

0907 211 797

63-0011

• ANUSCHKA - skorá: Varný typ A
• MAGDA - skorá: Varný typ B
• IMPALA - skorá: Varný typ B
• ROSARA - skorá: Varný typ BA
• MARABEL - poloskorá: Varný typ B

63-0019
9

až k vám domov
• líčenie na každú
príležitosť
• skrášlenie pleti
a manikúra

pon - pia 8:30 - 16:00 h, so 8:00 - 12:00 h

16-0003

SENICKO

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

KAMENNÉ KOBERCE

AKCIOVÉ SETY

UŽ OD 110
DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA

EUR

KĽUČKY

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

www.klucnik.sk

Otváracie hodiny:
Po - Pia: 9.00 - 16.00, So - Ne: Zatvorené
príp. telefonická dohoda
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41-0017

PODLAHA

+421 918 536 949
infoklucnik.sk
CentrumDveríKlucnik

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

63-0009

PODLAHY

LAMINÁTOVÉ / PVC / KORKOVÉ
KOMPOMENTY

Strojové omietky
Obklady, dlažby
Rekonštrukcie
domov a bytov
Murárske
práce
Bytové
jadrá
0905 528 754

63-0027

Murárske práce
0904 259 971

BÝVANIE

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

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF
AKCIA:

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

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. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
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
zabezChcete si podať
inzerát?
pečuje
ELET, s.r.o.
Návod nájdete
na strane 10 dolu.

Poskytujeme doklad o likvidácii

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

Pri predložení konkurenčnej
ponuky Vám vypracujeme
nižšiu cenovú ponuku.

tel. 0908 702 522

41-0007

zber - výkup autovrakov

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

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

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

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

-10%

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

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

SEKCIOVÉ A DVOJKRÍDLOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY

AKCIA

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

0944 716 337

work.byvanie@gmail.com

16 ZOZNAMKA
R16_ZOZNAMKA
» Ahoj, mám 47r. a rád by
som sa zoznámil so štíhlou
ženou. SMS.Tel. 0917655780

Chcete si
podať
inzerát?

Work

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

tel.: 0944 958 096

• Súčiniteľ tepelnej vodivosti
λ 0,036
• S vysokým tepelným odporom

e-mail: aizolacie@gmail.com

KLIMATIZÁCIE
REKUPERÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

41-0006

» Hľadám si hocijakú brigádu, môže byť aj na krátku
dobu, napr. na 1 deň aj na
dlhšie. Pomôžem s hocičím.
Tel. 0910152913
» 31- ročný muž na invalidnom vozíku hľadá
osobného asistenta na
plný uväzok. Jedná sa o
prácu na dohodu, podmienka vodičský preukaz
sk. B a fyzická zdatnosť.
Email: jakub.gorta@gmail.com,
Tel.0908131527,
0944520530

AKCIOVÉ CENY NA NOVOSTAVBY V HLINÍKOVOM
PROFILE ALUPROF + PLASTOVOM PROFILE
SALAMANDER BLUEVOLUTION - NERECYKLOVANÝ

ZA VÝHODNÉ CENY
0905 963 819

Výročia a udalosti
Alexander Graham Bell uskutočnil prvý úspešný
telefónny hovor, keď povedal: „Mr. Watson, come
here, I want to see you.“

10. marca 1876
11. marca 1994

Národná rada SR vyslovila predsedovi vlády SR
Vladimírovi Mečiarovi nedôveru.

0905 915 033
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52-0003-35

15 HĽADÁM PRÁCU
R15_HLADAM
PRACU

RÁMOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

41-0045

14 RÔZNE / iné
R14_ROZNE_INE
» Kúpim zváračku ks-200
alebo 250 aj nefunkčnú.Tel.
0944634153

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

63-0039

pohárov + podtácky,
cena dohodou. Holíč.Tel.
0917541632
» Predám záhradné vodné
čerpadlo SETTE GARDENA
800, 230V, 800W, IPX4,
TM: 35°C, Q max: 50l/min,
H max: 40m, H min: 2m,
8,4KG, 85DB + 4m nasávacia hadica. Cena 60 €.Tel.
0908045940
» Predám kladivkový šrotovník.Tel. 0903037169

LUX JR Sobotište

63-0004

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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SLUŽBY

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 €

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

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

41-0008

0910 902 635•0905 323 022

Môžete si vybrať
asi zo 130 druhov
pomníkov

10% ZĽAVA
320 €

370 €

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

480 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR
Príďte sa presvedčiť
NAŠA FIRMA MÁ 29 ROKOV

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

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

PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH KAMEŇOV
ZA 11 EUR/t. ZABEZPEČUJEME DOPRAVU.
41-0015

41-0043

Ceny sú
vrátane DPH

ZNÍŽENIE
CIEN

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

0902 624 774

Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

Vaše objednávky prijímame na tel.:

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

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

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.
HNEDÉ UHLIE
od 86 €/t
ČIERNE UHLIE od 200 €/t
BRIKETY
od 160 €/t
KOKS
od 295 €/t

0907 928 212, 0915 732 830

Skalica, ul. Horská

16-0101

AKCIA na farebné zákryty

AKCIA MAREC 2020
1-hrob od 1050 € • 2-hrob od 1250 €

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.
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

www.kamenarstvo-bocan.sk

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

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

ZADARMO:

DOJČ

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

INZERCIA

Prenajmeme novo zrekonštruovaný
obchodný priestor s rozlohou 87 m2
v Rohožníku, k dispozícii od 1. 4. 2020
(vhodné pre maloobchod a služby)
CENA DOHODOU
Tel. kontakt: 0918 103 138

POHREBNÁ SLUŽBA

63-0008

41-0010

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

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

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

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

(v priestoroch tržnice)
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

ŠAŠTÍN - STRÁŽE

tel.: 034 / 651 14 11

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

0905 915 033

POHREBNÁ SLUŽBA

PEKARr s.r.o., Skalica

41-0009

POHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.

7

41-0022

SENICKO

034/659 2101, 0905 471 325

Frézovanie

komínov

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

ZĽAVAEZ

SE20-10 strana -
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www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155
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BÝVANIE, SLUŽBY

30EU0R

2100

34EU5R

1200

21EU0R

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

3x

BONUS

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

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ
CENY
V REGIÓNE

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

AKCIA

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

0918 500 492

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

OD

900

20EU2R

AKCIA

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

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

OKNÁ ZA

1/3

DVA
TÝŽDNE
JARNÝCH
ZLIAV

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

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

16-0002

1500

OD

OD

Najčítanejšie regionálne noviny
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2400

1600

-61%

1600

AKCIA

1600

8

Výročia a udalosti
sa uskutočnil Homolov puč, keď bola odvolaná slovenská vláda a
vyhlásený výnimočný stav.

9. marca 1939

Výročia a udalosti

založil Karol IV. Nové Město pražské.

75-34

16-0008

8. marca 1348
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SENICKO

9
NAJKVALITNEJŠÍ
POLYKARBONÁT NA TRHU
NAJLEPŠIE CENY
V REGIÓNE

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

Prestrešenia bazénov

Zimné záhrady

1
9 7

Prístrešky

U

8
7
1
7 2 4 8
6
D3
1 6
8
4
O
1
3
9
3
K
8
U
9
3 4 6 7

Pergoly

Strešné svetlíky

Predaj lexanu

Lexmont s.r.o., Železničná 1420/47, Senica

tel.: 0908 726 900, 0915 778 188, lexmont@lexmont.sk,

Inzerát, ktorý predáva

0905 915 033, 0908 979 377

/lexansenica

41-0035

S

Výročia a udalosti
sa po prvý raz začala Coca-Cola predávať
vo fľaškách.

12. marca 1894

INZERCIA

0908 979 377

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
5.3. , 26.3. , 16.4. , 7.5. , 28.5.
3
18.6. , 9.7. , 20.8. 2020
Koválov . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Smrdáky. . . . . . . . . . 9,15 hod.
Lopašov . . . . . . . . . . 9,30 hod.
Častkov. . . . . . . . . . . 9,50 hod.
Rovensko . . . . . . . . 10,10 hod.
Radošovce . . . . . . . 10,35 hod.
Chropov . . . . . . . . . 10,50 hod.
Mokrý Háj. . . . . . . . 11,10 hod.
Dubovce . . . . . . . . . 11,30 hod.
Popud. Močidlany. 11,45 hod.
Trnovec-kostol. . . . . 12,00 hod.

Vrádište-pošta . . . . 12,15 hod.
Kátov . . . . . . . . . . . 12,35 hod.
Holíč-Lidl . . . . . . . . 12,50 hod.
Gbely . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Petrova Ves-KD . . . 13,40 hod.
Letničie . . . . . . . . . 13,55 hod.
Radimov. . . . . . . . . 14,15 hod.
Unín . . . . . . . . . . . . 14,30 hod.
Štefanov . . . . . . . . 14,50 hod.
Dojč. . . . . . . . . . . . . 15,05 hod.

4

PREDAJ
MLÁDOK
od 2.3. 2020

vždy v PIATOK v týchto termínoch:
6.3. , 27.3. , 17.4. , 8.5. , 29.5.
19.6. , 10.7. , 21.8. 2020

Cerová. . . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Prievaly . . . . . . . . . . 9,15 hod.
Pl. Mikuláš-kostol. . . 9,35 hod.
Plavecké Podhradie 9,50 hod.
Sološnica . . . . . . . . 10,10 hod.
Rohožník . . . . . . . . 10,30 hod.
Kuchyňa . . . . . . . . . 11,00 hod.
Pernek . . . . . . . . . . 11,15 hod.
Vinosady . . . . . . . . 12,00 hod.
Dubová. . . . . . . . . . 12,20 hod.

príl
AKCIA Marec, A TIS!
25+2kg KRMIVA GRÁ

Častá-trhovisko . . . . 12,35 hod.
Doľany . . . . . . . . . . 12,50 hod.
Štefanová . . . . . . . 13,05 hod.
Dlhá . . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Košolná . . . . . . . . . 13,35 hod.
Suchá nad Parnou. 13,50 hod.
Dolné Orešany. . . . 14,10 hod.
Horné Orešany. . . . 14,30 hod.
Lošonec . . . . . . . . . 14,50 hod.
Smolenice . . . . . . . 15,05 hod.

SE20-10 strana -

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
12.3. , 2.4. , 23.4. , 14.5. , 4.6.
13
25.6. , 16.7. , 27.8. 2020
Jablonica-Coop. . . . . 9,00 hod.
Osuské . . . . . . . . . . . 9,20 hod.
Hlboké . . . . . . . . . . . 9,40 hod.
Šajdíkové Humence10,00 hod.
Borský Mikuláš . . . 10,20 hod.
Šaštín - Stráže . . . . 10,40 hod.
Smolinské . . . . . . . 11,00 hod.
Čary. . . . . . . . . . . . . 11,20 hod.
Kuklov . . . . . . . . . . 11,40 hod.
Kúty . . . . . . . . . . . . 12,00 hod.
Borský Sv. Jur. . . . . 12,30 hod.

9

Sekule. . . . . . . . . . . 12,45 hod.
Moravský Sv. Ján. . 13,00 hod.
Závod . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Veľké Leváre . . . . . 13,40 hod.
Malé Leváre. . . . . . 14,00 hod.
Gajary. . . . . . . . . . . 14,20 hod.
Kostolište. . . . . . . . 14,40 hod.
Jakubov . . . . . . . . . 15,00 hod.
Studienka . . . . . . . 15,30 hod.
Lakšárska Nová Ves 15,50 hod.

46-0003

0,40

>> Auto bude stáť na stanovišti alebo Obecným úradom 10 minút <<

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

ROZHOVOR PRE REGIONPRESS
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Neutečiem, kým maﬁu neporazím
Ak budete mať pocit, že som zblúdil, dajte mi to vedieť
Mgr. Igor Matovič (11. máj 1973, Trnava) je slovenský politik a bývalý podnikateľ. Okrem iného, aj zakladateľ
novín, ktoré práve držíte v rukách. Od roku 2010 je poslanec NR SR, najskôr za stranu SaS a neskôr ako
predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Muž, ktorý sa nehanbí za city, za zásady, ani za
presvedčenie, že dobro musí raz zvíťaziť nad zlom. REGIONPRESSu poskytol nasledujúci rozhovor.
■ REGIONPRESS: Ako dlho ministerstvo
vnútra pod vedením niekoho z vašej vlády
bude ešte poskytovať finančne náročnú
ochranu predsedom iných politických strán
bez toho, aby zastávali ústavnú funkciu?
■ Igor Matovič:
Podľa mojich informácií
neexistujú žiadne zákonné dôvody na poskytovanie
mimoriadne drahej ochranky Róbertovi Ficovi.
■ REGIONPRESS: Boli ste niekedy v minulosti
zúfalý, znechutený, bez energie pokračovať?
■ Igor Matovič: Veľakrát, ale našťastie ma vždy
vrátila späť výčitka, ktorú som si sám sebe nadelil,
že nemôžem utiecť z bojiska, kým mafiu definitívne
neporazím.

■ REGIONPRESS: Pán Matovič, aký je to pocit
z pozície (v čase vzniku rozhovoru s najväčšou
pravdepodobnosťou) budúceho predsedu
vlády Slovenskej republiky poskytovať
rozhovor novinám, ktoré ste vy s vašou pani
manželkou založili a uverejňovali ste v nich aj
svoje stĺpčeky o víziách lepšieho života v našej
krajine?

■ zdroj foto SITA / AP
Ide mi o mimoriadne otvorené
informovanie ľudí
o všetkom, čo vláda robí
a pozvanie ľudí
do spolurozhodovania
o dôležitých rozhodnutiach
našej krajiny.

■ Igor Matovič: Nemám najmenšie obavy, ba
priam sa na naše stretnutia priamo teším.
■ REGIONPRESS: Vo vašom volebnom
štábe bola v prvú marcovú noc prítomná
aj verejnosť. Otvoríte občas pre bežných,
naozaj obyčajných ľudí aj priestory vlády,
parlamentu..?

■ Igor Matovič: Určite zaujímavý, ( úsmev – pozn.
red.) V každom prípade, veľmi pekne ďakujem za
možnosť sa prihovoriť vašim čitateľom, ktorým som ■ REGIONPRESS: Nikto sa vás nepýtal ani
dlhé roky písal moje stĺpčeky.
na to, čo všetko si musela „preskákať“ vaša
manželka, pani Pavlínka, vaše dcéry, kým
■ REGIONPRESS: Budú to trochu iné otázky, ste sa vo svojej politickej práci – nehovorím
ako ste dostávali v prvých hodinách po o kariére, lebo viem, že tá vás nezaujíma
oznámení výsledku volieb. Pamätáte sa – dostali až do bodu zostavovania vlády
ešte na naše stretnutie na Trnavskom Mýte Slovenskej republiky?
v Bratislave pred rokmi a na rozprávanie o
grilovanej kožke na kuracom stehne?
■ Igor Matovič: Mám úžasnú manželku a
■ Igor Matovič: Samozrejme, na také niečo sa
len tak ľahko zabudnúť nedá a myslím, že ani vy
ste nezabudli. (Opäť úsmev – vysvetlenie red.. Ide
o paralelu na tému skromnosť a vďačnosť v živote
dospievajúceho Igora Matoviča – z jeho pohľadu.)
■ REGIONPRESS: Medzinárodný deň žien
ani napriek straníckym zámerom politickej
konkurencie nikdy nebol vo februári, ale
prichádza teraz, 8. marca. Aký je váš vzťah k
mamám, k ženám... k bytostiam, ktoré nám
do života prinášajú šťastie a lásku, aj za cenu
neraz veľkých obetí?

■ REGIONPRESS: Aké vzťahy predpokladáte v
pracovných témach s pani prezidentkou?

■ Igor Matovič: Určite áno. Otvorené vládnutie,
kde budú môcť ľudia zažiť politiku zblízka, je jeden
z mojich hlavných cieľov. To však zďaleka nie je len
otvorený Úrad vlády pre verejnosť, ale mimoriadne
otvorené informovanie ľudí o všetkom, čo vláda robí
a pozvanie ľudí do spolurozhodovania o dôležitých
rozhodnutiach našej krajiny.

■ REGIONPRESS: Napíšete, pán Matovič,
ešte niekedy do REGIONPRESSu stĺpček?
A prípadne, ako oslovíte svojich bývalých
nenáročné dcéry. Viem, že by boli veľmi radi, aby kolegov, jeho tvorcov a tiež jeho čitateľov?
sme spolu trávili viac času, ale veľmi dobre vidia,
že chcem pre Slovensko zabrať naplno. Vyžaduje ■ Igor Matovič:
to aj takúto obetu. Bohužiaľ, potom sa to prejaví aj Veľmi rád, ak by
tým, že úplne obyčajný dom staviam miesto roku som taký priestor
päť rokov.
dostal. Uvidíme,
(šibalský úsmev
■ REGIONPRESS: V to ráno, keď boli známe – pozn. red.) ...
výsledky, v jednom z komentárov Českého Pozdravujem vás
rozhlasu na adresu našich volieb zaznelo: všetci moji bývalí
„Tam, kde je pravda kompromisom, tam (a aj súčasní)
sa kompromis stane pravdou.“ Vy nie ste v blízki, chýbate
súvislosti s pravdou človek kompromisov, mi, veľmi, ani
púšťate sa do boja s dlhoročnou lžou. neviete ako.
Zvládnete to? Vydržíte? Práve s takýmto
predpokladom vám ľudia zverili svoju dôveru. Za rozhovor ďakuje
Ľudia, dusení nepravdou a podvodmi.
Igorovi Matovičovi

■ Igor Matovič: Bez našich ženičiek by na svete
bola strašná nuda. Ale vážne, samozrejme, že si
prácu a obetu našich žien veľmi vážim a veľmi ma
Ivan Brožík
mrzí, že doplácajú za výchovu detí tým, že majú ■ Igor Matovič: Urobím pre to všetko, ale ak
v práci nižšie platy a dôchodky ako muži. Máme budete mať čo i len najmenší pocit, že som zblúdil,
čo robiť, aby sme si ich prínos pre spoločnosť prosím, dajte mi to patrične vedieť.
dostatočne vážili a ohodnotili.
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
rámové
bezrámové

zimné záhrady

splátky od 49 €

splátky od 149 €

zasklievanie terás

hliník. prístrešky

splátky od 98 €

BioClimatic pergoly

splátky od 99 €

JARNÁ AKCIA

ZĽAVY AŽ DO 25%

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

ww

w.s
trec
hyb
e

jz.s

k

0948 787 777 | www.balkona.eu

splátky od 249 €

63-0045

balkóny

PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO
Ponúkame spoluprácu klampiarom za výhodných podmienok

0911 950 299

0949 636 264

MALACKY / SMER VEĽKÉ LEVÁRE

MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN

CESTA NA HOHENAU
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GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica

Program kina Cinemax Skalica

prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu:

Sobota 01.02.: Labková patrola: Pripravení pomáhať a zachraňovať! 2D 14:20, Medvedíci Boonie: Cesta
do praveku 13:30, 14:30, Dolittle 2D/SD 15:30, Labková
patrola: Pripravení pomáhať a zachraňovať! 2D 16:10,
Šťastný nový rok 16:30, Malé ženy 17:50, Príliš osobná
známosť 18:00, 20:40, Attila 18:30, BAD BOYS NAVŽDY
2D 20:30, Slušní chlapci 20:50
Nedeľa 02.02.: Labková patrola: Pripravení pomáhať a zachraňovať! 2D 14:20, Medvedíci Boonie: Cesta
do praveku 13:30, 14:30, Dolittle 2D/SD 15:30, Labková
patrola: Pripravení pomáhať a zachraňovať! 2D 16:10,
Šťastný nový rok 16:30, Malé ženy 17:50, Príliš osobná
známosť 18:00, 20:40, Attila 18:30, BAD BOYS NAVŽDY
2D 20:30, Slušní chlapci 20:50
Pondelok 03.02.: PREDPREMIÉRA – Super Maznáčikovia 2D 13:30, Dolittle 2D/SD 15:30, Labková
patrola: Pripravení pomáhať a zachraňovať! 2D 16:10,
Šťastný nový rok 16:30, Malé ženy 17:50, Príliš osobná
známosť 18:00, 20:40, Attila 18:30, BAD BOYS NAVŽDY
2D 20:30, Slušní chlapci 20:50
Utorok 04.02.: PREDPREMIÉRA – Sviňa 20:40,
Dolittle 2D/SD 15:30, Labková patrola: Pripravení pomáhať a zachraňovať! 2D 16:10, Šťastný nový rok 16:30,
Malé ženy 17:50, Príliš osobná známosť 18:00, Attila
18:30, BAD BOYS NAVŽDY 2D 20:35, Slušní chlapci
20:50
Streda 05.02.: Dolittle 2D/SD 15:30, Labková patrola: Pripravení pomáhať a zachraňovať! 2D 16:10,
Šťastný nový rok 16:30, Malé ženy 17:50, Príliš osobná
známosť 18:00, 20:40, Attila 18:30, BAD BOYS NAVŽDY
2D 20:30, Slušní chlapci 20:50

Požiadavky: obsluha 5-6 farebného ofsetového stroja (skúsenosť s tlačou na
ofsetovom stroji podmienkou) • stredoškolské vzdelanie s maturitou, vyučený
v odbore • zodpovednosť, samostatnosť, precíznosť a manuálna zručnosť
Mzda: od 900 € do 1500 €
Ponúkame: prácu na hlavný pracovný pomer (3-4 zmenná prevádzka) • príplatky
aj nad rámec zákona (príplatok za 3-zmennú a 4-zmennú prevádzku, príplatok za
prácu nadčas v sobotu a nedeľu vo výške 50% z priemeru) • 13., 14. plat • sociálny
program • stravovanie v závodnej jedálni • príspevok za dochádzku • príspevok na
DDS • odmeny za zlepšovateľské hnutie • odmeny pri pracovných jubileách
a odchode do dôchodku

personalne@grafobal.sk

034 6967330, 0914 222 739

41-0016

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

Roztoč biznis vo svojom okolí,
75-11

my ťa podporíme
ɿƏǼȒʁɀǣʁǣɮȇȒɀɐ
ƏɿƏȸƐƫƏǴɮȵȸǣƺȅƺȸƺ
až *1500,- € aj doma
kǼǣǸȇǣȇƏ

www.iqospartner.sk
ƏƳȒɿɮǣƺɄɀƏɮǣƏƬ

0908 979 377

33-0028

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

1. strojmajster ofsetového stroja

94-0039

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

Najčítanejšie regionálne noviny

Skalický závod
Protherm Production
raStie
Sme veľký európsky výrobca kotlov v Skalici.
koho hľadáme a čo ponúkame?
• operátorov na montáž kotlov a skladníkov
• min. SŠ vzdelanie, skúsenosti z výroby
• 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 €

63-0033

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

SE20-10 strana -
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prijme do TPP dvoch úchádzačov na pozíciu

skladník
do skladu PVC profilov
nástupný plat: 5 € / hod. bruo

Práca na VZV spojená s manuálnou prácou, nakládka a vykládka
kamiónov, zaskladnenie a vyskladnenie materiálu podľa dokumentácie,
zásobovanie liniek tovarom.

Viac informácií: tel.: (034) 796 01 22, www.hsf.sk
V prípade záujmu životopisy zasielajte na e-mail:
zamecnikova@hsf.sk

VYŽADUJEME:
• spoľahlivosť
• samostatnosť
• zručnosť
• schopnosť a ochotu učiť sa nové veci
• zmysel pre kolekvnu prácu

SE20-10 strana -
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10-0054

PODMIENKY PRIJATIA:
• muži
• preukaz vodiča VZV
• prax na čelnom motorovom VZV
• prax na štvorcestnom el. VZV výhodou,
nie je podmienka, zaučíme

14

ZAMESTNANIE

Najčítanejšie regionálne noviny

INTERIÉRY ÁUT Z PRÍRODNEJ A SYNTETICKEJ KOŽE

Aktuálne otvorené pracovné pozície

OPERÁTOR VÝROBY
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

praca@eissmann.com alebo Profesia.sk

SE20-10 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

SENICKO

15

PRÁCA V SENICI
na jednozmennú prevádzku

Firma Bike Mate s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica

0905 915 033

PRACOVNÍKA
VNÚTROPODNIKOVEJ
LOGISTIKY
V BICYKLOVEJ VÝROBE

Požiadavky: obsluha 5-6 farebného ofsetového stroja (skúsenosť s tlačou na
ofsetovom stroji podmienkou) • stredoškolské vzdelanie s maturitou, vyučený
v odbore • zodpovednosť, samostatnosť, precíznosť a manuálna zručnosť
Ponúkame: prácu na hlavný pracovný pomer (3-4 zmenná prevádzka) • príplatky
aj nad rámec zákona (príplatok za 3-zmennú a 4-zmennú prevádzku, príplatok za
prácu nadčas v sobotu a nedeľu vo výške 50% z priemeru) • 13., 14. plat • sociálny
program • stravovanie v závodnej jedálni • príspevok za dochádzku • príspevok na
DDS • odmeny za zlepšovateľské hnutie • odmeny pri pracovných jubileách
a odchode do dôchodku

personalne@grafobal.sk

034 6967330, 0914 222 739

41-0016

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

OKRESNÝ SÚD SKALICA,
Námestie slobody 15, Skalica
oznamuje voľné miesta v dočasnej
štátnej službe:

CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

vo funkcii ŠTÁTNY RADCA –

SKLADNÍKOV - VODIČOV VZV

VYŠŠÍ SÚDNY ÚRADNÍK

príjme strážnikov na prevádzky

vo funkcii RADCA – ASISTENT
Mzda v hrubom je 648 €/mes.

v Holíči, Senici a Skalici
Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
41-0050

Podrobnosti na stránke www.justice.gov.sk
alebo na tel. č. 034/88 27 180

PRÁCA V SENICI

PRIJMEME
Mäsiarov (Rakúsko)

Firma Bike Mate s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

SKLADNÍKOV

Pomocníkov do výroby

Firma Bike Mate s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

info@c-group.sk 0903 431 350

Požiadavky:
- znalosti technického charakteru z oblasti
bicyklovej výroby
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
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

85_0182

(Rakúsko) 2800 EUR/mesačne Brutto

PRACOVNÍKA VÝSTUPNEJ
KONTROLY BICYKLOV

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
prijmú do pracovného pomeru aj na dohodu:

• Pracovníka údržby

41-0048

41-0005

• Pomocná sila do kuchyne

Náplň práce: pomocné práce pri príprave jedál
Mzda: 580 EUR + motivačné zložky mzdy
Celodenná strava
Žiadosti so životopisom posielajte na adresu:
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky 906 03 alebo
e-mailom: dkucharova@sk.ensanahotels.com
Tel. kontakt: 034/ 6959 101

Požiadavky:
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
- práca vhodná aj pre ženy
Požiadavky:
- výdaj tovaru zo skladu podľa dodacích listov
a objednávok
- fyzicka manipulácia s tovarom
- balenie tovaru
Ponúkame:
- základná mesačná mzda 696 EUR
+ pohyblivá zložka mzdy
- po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- možnosť profesného rastu
- nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
za zvýhodnené ceny
- príjemný kolektív

Náplň práce: údržbárske, zámočnícke, stolárske,
maliarske práce
Požiadavky: VP sk. B, vzdelanie v odbore a prax
výhodou
Mzda: 696 EUR + motivačné zložky mzdy

SE20-10 strana -

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

PRÁCA V SENICI

3000 EUR/mesačne Brutto

na jednozmennú prevádzku

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

SBS GUARDING s. r. o.

Mzda v hrubom je 1036 €/mes.

10-0073

(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

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

41-0005

Požiadavky:
- znalosti skladového hospodárstva
- počítačové znalosti s Microsoft Word a Excel
- skúsenosti s riadením kolektívu
- vodičský preukaz B, VZV
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
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

Mzda: od 900 € do 1500 €

36-0002

1. strojmajster ofsetového stroja

15

V prípade záujmu sa môžete informovať priamo
v sídle spoločnosti DEMA Senica a.s., Dlhá 248/43,
905 01 Senica v prevádzke sklad.
tel. 034/6945267, mobil: 0915/780887 do 14:00 h
e-mail: fandel@dema.bike

41-0005

prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu:

ZDRAVIE / SLUŽBY
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AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

SETL SK

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0001-1

94-0032

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!

0903 848 030 I 0907 919 325
setlsk@centrum.sk

   





   

     

Práca pre vodičov VZV:

85_0117

TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

sklad ma 4 strediská jazdí sa na
elektrickom vláčiku ,,pendolíno,, retraku
a systémovým zakladačom

- platný preukaz na VZV
- prax na VZV je výhoda

���TO, RÝCHL���������������

- Cesta zabezpečená firmou
- Dochádzkový BONUS
- Príplatky za nočné, poobedné
zmeny, sviatky, víkendy
- Možnosť pracovať nadčasy

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754

VÝHODNÉ PLATOVÉ
PODMIENKY
Tel.: +421 908 914 180

SK.ABAINNOVATOR.COM
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34-0002-1

OPERÁTOROV VÝROBY

85-0180

Prijímame aj

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

