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Týždenne do 34 570 domácností

Nedobré časy
Sú tu. Od začiatku roka sme tak trochu verili, že neprídu, hoci, prísť
museli. Spolu s epidémiou prišiel
aj strach. Nemožno to odsudzovať,
strach je prirodzene ľudský.

po ktorých sa v predajniach iba tak zapráši. A domáce zásoby ľudí vyjdú o
pár týždňov navnivoč. Minimálne ich
začnú likvidovať špajzové mole. Radšej si treba v predstihu kúpiť aj insekticíd. O mesiac či dva zaručene nebude
Možno s ním však bojovať – na- k dostaniu. Na desať kilo polohrubej
príklad argumentami. Ak nás strach jeden kus.
Zeleniny a ovocia je dostatok, ak
ovládne, náš život sa dokáže dostať
do špirály nepohody a stresu. Lenže, nie prebytok. Čo tak zamerať sa na
imunita organizmu a psychika sú vzá- zvýšenú konzumáciu vitamínov a
jomne prepojené viac, ako si väčšinou cenných minerálov? Čo tak nepodmyslíme. Nie až tak dávne vedecké liehať panika a doma v strese rátať,
štúdie preukázali, že k vôbec najväč- či nám stačí toľko a toľko kíl múky,
ším „zabijakom“ imunity, a to bez alebo musíme zohnať ešte dvadsať kíl
ohľadu na vek či stav zdravia, patrí ryže? Čo tak viac si umývať ruky, byť
ohľaduplný voči druhým, nekašľať a
stres, dlhodobá depresia a úzkosť.
Zistilo sa, že depresia súvisí aj s nekýchať bez zakrytia úst? Čo tak ísť
vývojom autoimunitných ochorení, na prechádzku do prírody, na vzduch?
rakovinou či aktuálnym psychickým Čo tak orientovať sa na to, že ide jar,
nastavením. Prirodzenou reakciou že treba opäť pracovať v záhradách, na
mozgu na stres je napríklad zvýšená záhonoch? Čo tak myslieť
tvorba adrenalínu, ktorý negatívne aj na starkých, ktorí žijú
vplýva na imunitné orgány ako kost- okolo nás sami a občas
ná dreň, týmus, slezina a lymfatické sa pozrieť, ako sa majú,
či nič nepotrebujú?
uzliny.
Buďme stále ešte
Z obchodov miznú trvanlivé poľudia!
traviny. Obchodníci majú Vianoce, rozumní
nikdy nemali také tržby ako teraz, ra- Všetko dobré dujú sa z toho, že v hlbinách svojich
skladov uvoľňujú miesto po ležiakoch,
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

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

Výročia a udalosti
vypukla revolúcia v Rakúsko-uhorskej
monarchii.

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

0903 342 475

rttrade@rttrade.sk

obchodnú verejnú súťaž

Poskytujeme doklad o likvidácii

na uzavretie kúpnej zmluvy

Odťahová služba zadarmo

na predaj stavebného pozemku
na Ul. Márie Terézie v k. ú. Holíč

63-0005

• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera
(noviny, časopisy, letáky)
Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

0948 771 127
piladobr@gmail.com

15. marca 1848

63-0040

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

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

63-0041



www.krbykollar.sk

Podrobná špecifikácia ponuky, súťažné podmienky, návrh kúpnej
zmluvy sú uverejnené na webovej stránke: www.holic.sk alebo
informácie je možné získať osobne na adrese Bratislavská 5,
Holíč (hlavná budova MsÚ). Lehota na predkladanie súťažných
ponúk končí dňa 31.03.2020 o 12.00 hod.
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Pri predložení
konkurenčnej ponuky
ky
vám spravíme
lepšiu cenu + 10%
vernostná zľava

M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

41-0022

KRBY KOLLÁR

63-0035

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

PREDAJ
HRANOLOV,
FOŠNÍ, LAT

VEDENIE PODVOJNÉHO, JEDNODUCHÉHO
A MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH
PRIZNANÍ

41-0051

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

94-0017-3

Najlepší výber KOTLOV

ZDRAVIE / SLUŽBY

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

KRTKOVANIE

Murárske práce
0904 259 971
• kompletné rekonštrukcie
domov a bytov
• sadrokartonárske práce
• zatepľovacie práce
• ploty, zámková dlažba
• obklady, dlažby
• sanita
• výstavba RD

ČISTENIE

KANALIZÁCIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

POHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.
Komplexné pohrebné - cintorínske služby
maloobchod - sviečky, kahance, kvety, urny...
medzinárodná preprava zosnulých
prevádzka: BRATISLAVSKÁ 6, HOLÍČ, tel.: 0918 688 066
(v priestoroch tržnice)
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

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

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

POHREBNÁ SLUŽBA

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

ŠAŠTÍN - STRÁŽE

západné Slovensko
bratislavsko Východ
bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
nitriansko
novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
topoľčiansko+PE+BN
trenčiansko+DCA+IL
trnavsko
zlatomoravsko

Stredné Slovensko
bb
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

POHREBNÁ SLUŽBA
DOJČ

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

VÝROBA - PREDAJ
sadeníc vinnej
révy, stolové
i muštové odrody
Ceny od 1,60 € / ks
vin-ovo@vin-ovo.sk
0911 244 796
SKALICA

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

63-0047

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

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

0907 928 212, 0915 732 830

MURÁRSKE
A OBKLADAČSKÉ
PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ

Východné Slovensko

0903 607 781
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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.

63-0044

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

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

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

PEKARr s.r.o., Skalica
tel.: 034 / 651 14 11

v Dome smútku v Skalici
sviečky, kahance, kvety, venčeky, ikebany...
63-0015

bV
bz
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tn
tt
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41-0015

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

Vaše objednávky prijímame na tel.:

034/659 2101, 0905 471 325

16-0003

InzercIa

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

41-0010

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

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

41-0009

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

Všetky cviky zaberajú iba 5 minút,
Druh fyzickej aktivity si každý
môže vybrať podľa dostupnosti, ob- precvičovať ich možno aj pred televízoľúbenosti, podľa ročného obdobia. rom, pri čítaní, oddychu, alebo praviNajvýhodnejšie je zapojiť čo najviac delne pred ľahnutím do postele.
Veľmi vhodné je aj striedanie tepsvalových skupín.
loty vody – pravidelne niekoľkokrát
Chôdza je najľahší a najdostupnej- striedať teplú a studenú vodu dopaší spôsob telesnej aktivity. Je príkladom dajúcu na nohy pri sprchovaní. Iba 5
pohybu, pri ktorom sa spaľujú tuky (a minút takejto činnosti denne je veľmi
k tomu je potrebný kyslík, preto sa účinnou prevenciou pred vznikom tzv.
nazýva aj aeróbnym pohybom). Ak je diabetickej nohy.
rýchlejšia (5-6 km/hod), účinnosťou ju
Čo necvičiť?
možno prirovnať k cvičeniu strednej
intenzity. Priaznivé ovplyvnenie me- Diabetik bez zistených komplikácií,
tabolizmu sa dosahuje už po prejdení 2 prakticky až na tzv. adrenalínové šporkm denne. Tri hodiny rýchlej chôdze sa ty, nemá obmedzenia vo výbere. V prívyrovnajú 1,5 hodine telesných cvičení. pade postihnutia obličiek (diabetická
Je vhodná pre tých, ktorí s pohybovou nefropatia) nie je vhodné cvičenie v posilňovni. Ak má pacient očné kompliaktivitou začínajú.
Pri cvičení vo vnútri je potrebné kácie (proliferatívna diabetická retinopostupne zapojiť všetky svalové partie patia) neodporúča sa behanie, loptové
a dôsledne sa zamerať na nohy. Špe- hry, squash, tenis, vzpieranie, box. Pri
ciálne pre diabetika je vhodné denne postihnutí nervových vlákien (diaberozcvičovať aj prsty a plôšky dolných tická neuropatia) treba sa vyvarovať
behu a dlhým túram. Pri ochorení srdkončatín.
covo-cievneho systému býva cvičenie
limitované výkonnosťou
Cviky sú jednoduché:
pacienta.
- otváranie a zatváranie prstov
- uchopenia malých predmetov – napríklad vreckovky alebo servítky položenej na koberci,
- precvičovanie nôh - kotúľanie valca
alebo fľaše plôškami nôh, čo súčasne
slúži aj ako príjemná masáž chodidiel
» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
- krúživé pohyby nôh v členkovom zhyDiabetologička, odborníčka na poruchy
be.
metabolizmu a výživy

Stála služba pri
prevoze zosnulých 0907 928 212, 0915 732 830
www.pohrebnesluzby-skalica.sk

41-0008

Potočná 16
SKaLIca
skalicko@regionpress.sk

Ceny sú
vrátane DPH

redakcia:

Význam športovania pre diabetikov II UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.

63-0009

SENICKO-SKALICKO
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BÝVANIE, SLUŽBY

SENICKO

3

s dopravou

BORSKÝ MIKULÁŠ / Na Výhone 1654 (železničná stanica) / 0907 214 238
VÝROBA
A PREDAJ

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

ZIMNÁ AKCIA

0918 645 802
0907 784 324

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
Posuvné dvere PSK/
www.abc-okna.sk HS Portál
tel.: 0948 344 401

VSTAVANÉ
SKRINE

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

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

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

41-0019

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY
0903 526 876 | 0910 114 407
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Vstavané skrine Ondrúš

63-0043

ZĽAVA -30%

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

0907 211 797

63-0011

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

41-0011

holic@abc-okna.sk

41-0014

PALIVOVÉHO
DREVA

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

okna@abc-okna.sk

41-0021

ŠTRKY / PIESKY / KAMENIVO

SLUŽBY

4
Občianska
riadková
inzercia

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

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

R01_AUTO_PREDAJ
01 AUTO-MOTO / predaj

SADBOVÉ ZEMIAKY

Balenie
25 kg

Cena za 1 kg
0,70 €

» Predám 3-izb. byt

CENA:

R04_BYTY_PRENAJOM
04 BYTY / prenájom

KONZUMNÉ ZEMIAKY
• ODRODA AGRIA: 25 kg / 15 €

» V Skalici prenajmem
garsónku pre jednu
osobu. Požadujem dve
platby nájmu vopred.
Tel. 0918051850
» Prenajmem kompletne prerobený 1-izbový
byt s balkónom v Holíči,
na Bratislavskej ulici s
výhľadom na zámok.
Cena nájmu a energií 290€ mesačne.Tel.
0907739216

R05_DOMY_PREDAJ
05 DOMY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
R07_REALITY_INE
Predám záhradku
s chatkou + studňa v osade Hájky.Tel.
0908692894
»

R08_STAVBA
08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie.
Tel. 0908532682

R09_DOMACNOST
09 DOMÁCNOSŤ

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

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

LUX JR Sobotište

NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

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

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

ul. pplk. Pljušťa 1, Skalica

R10_ZAHRADA
A ZVERI
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
likov - samičky na chov.
Tel. 0346645185
» Predám pávy.Tel.
0949225092
R11_HOBBY
A SPOTR
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
R12_DETOM

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

(autobusová stanica)

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF

SEKCIOVÉ A DVOJKRÍDLOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY

AKCIA:

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

SME PRVÁ FIRMA,

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

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA

Pri predložení konkurenčnej
ponuky Vám vypracujeme
nižšiu cenovú ponuku.

320 €

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

tel. 0908 702 522
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370 €

cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH
41-0045

» Predám mladých krá-

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

41-0012

v Holíči, ul SNP, info.
Tel.
0902717141,
0904683455

• LAURA - poloneskorá: Varný typ B
• AGRIA - poloneskorá: Varný typ B

4

480 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-0022

R03_BYTY_PREDAJ
03 BYTY / predaj

• ANUSCHKA - skorá: Varný typ A
• ROSARA - skorá: Varný typ BA
• DALI - poloskorá: Varný typ BA
• PRINCESS - poloskorá: Varný typ AB

41-0046

R02_AUTO_MOTO_INE
02 AUTO-MOTO / iné
» ČZ 175, JAWA 250,
350, PIONIER, STADION,
MUSTANG, SIMSON, kúpim tieto motorky.Tel.
0915215406
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POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBY

Prvá kontrola
Je po zime, koniec schovávaniu sa
vnútri, čaká nás pravidelný rituál.
Skontrolovať, čo sa za uplynulé tri
mesiace stalo s našim obydlím a jeho
najbližším okolím.
Príprava domu na jar totiž ušetrí
veľa starostí. Aj nákladov. Preto sa určite oplatí nepodceniť ju. Pritom vôbec
nejde o nejaké zložité a nákladné činnosti. Časovo by na to mal stačiť jeden
víkend.
Začíname s naozaj dôkladnou obhliadkou vonkajšku domu a jeho okolia. Mráz, aj keď tento rok nebol nejaký
silný, mohol poškodiť napríklad obloženie, omietku alebo príjazdovú cestu.
Zistíme stav, urobíme si poznámky, aký
materiál treba dokúpiť. Prípadne, aké
náradie budeme potrebovať na opravy.
Skontrolujeme povalu a pivnicu.
Na povalu nesmie v žiadnom prípade
zatekať, v týchto miestach sa navyše
môžu uhniezdiť aj myši či kuny, ktoré priťahuje teplo. Keď už tam budete,
skontrolujte či izolácia okolo komína je
v poriadku a či nevidno nebodaj nejaké
zotleté časti drevenej konštrukcie strechy. Pripravte priestor na kontrolu kominárom. Skontrolujte stav odkvapov,
ak už tam ste, zaberie to iba pár minút,
vyčistiť ich od napadaného lístia či
usadeného machu. Treba tento systém
pripraviť na možné jarné intenzívne le-

jaky. V pivnici skontrolujte predovšetkým múry, či v prípadných miestnych
mrazoch nepopraskali, či sú neporušené pivničné okienka a tiež to, či nikde
nič neplesnivie.
Akékoľvek porušenie tesnenia dverí alebo okien má za následok nielen
úniky tepla a zbytočné výdavky, ale zlá
ventilácia môže mať za následok rosenie a následnú tvorbu plesne. Po zime
treba prinajmenšom umyť a skontrolovať predovšetkým garážovú bránu.
Prezrite a očistite predokenné rolety
alebo vonkajšie žalúzie. Ak je to potrebné, premažte im vodiace lišty či koľajnice podľa návodu výrobcu. Podlahu
terasy alebo balkónu vytrite teplou
vodou so saponátom, prípadne umyte
vysokotlakovým čističom, podobnú
jarnú očistu potrebuje aj záhradný nábytok.

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

63-0007

Dom-byt-záhrada I

5

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

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

» red

63-0004

SENICKO

HOLÍČ
Nám. mieru 242/1
034/668 5052

VEĽKÝ ZIMNÝ VÝPREDAJ
20% – 70%
ZĽAVY

41-0006

STIHL

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

POŠTOVÉ SCHRÁN

TATRAMAT
HECHT

VRTÁKY, KOTÚČE

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

MAKITA
KRBOVÉ KACHLE
SPORÁKY
REZAČKY DLAŽBY

0944 716 337

ČERPADLÁ

SEDÁTKA, WC
41-0042

work.byvanie@gmail.com

41-0007

Work

KY

SPRCHY, HADICE,
UMÝVADLÁ.
TÉRIE
VODOVODNÉ BA
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SLUŽBY

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

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

Môžete si vybrať
asi zo 130 druhov
pomníkov

Príďte sa presvedčiť

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.

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

Predaj hydiny
na ďalší chov

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

Senica

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

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

výkup oceľového šrotu a farebných kovov
zber elektroodpadu

CIA
R
E
Z
N
7
I
79 37

0908

9

www.hydina.eu

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

Stále máme v ponuke mládky pred znáškou.

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

63-0006

ODŤAH ZDARMA

Čáčovská cesta 5315/125

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!

41-0043

NAŠA FIRMA MÁ 29 ROKOV

16-0076

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

67-0010

0902 624 774

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

Sme plátci
DPH

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

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

Pomôžeme Vám

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...
41-0020

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

Senica | 0911 521 767

Skalica, ul. Horská

» 31- ročný muž na in-

Chcete si
podať
inzerát?

MZDY, PERSONALISTIKA

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR

15 HĽADÁM PRÁCU
R15_HLADAM
PRACU

R16_ZOZNAMKA
16 ZOZNAMKA

§

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

R14_ROZNE_INE
14 RÔZNE / iné

validnom vozíku hľadá
osobného
asistenta
na plný uväzok. Jedná
sa o prácu na dohodu,
podmienka vodičský
preukaz sk. B a fyzická zdatnosť. Email:
jakub.gor ta@gmail.
com, Tel.0908131527,
0944520530

FO typ A, B a právnických osôb

SE20-11 strana -
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68-04

ZADARMO:

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

€

SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ
63-0020

Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

63-0027

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

www.kamenarstvo-bocan.sk

» Predám 60ks pivných
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 kukuricu,
elektr. motor 1.1kw
950ot. aj vypínač.Tel.
0948699993

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

41-0041

R13_ROZNE_PREDAJ
13 RÔZNE / predaj

AKCIA na farebné zákryty

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

63-0008
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

SENICKO

ŠKOLA

7

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

SE20-11 strana -
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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

PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY
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Nepeňažné benefity
Novela zákona o dani z príjmov účinná
od 01.01.2020 priniesla viaceré významné zmeny, medzi ktoré môžeme zaradiť
aj nové typy oslobodenia od dane z príjmu zo závislej činnosti, tzv. nepeňažné
benefity.
Prvým z týchto benefitov je rozšírenie
oslobodenia pre vzdelávanie zamestnancov. Rozšírenie sa týka akéhokoľvek
vzdelávania zamestnanca, za splnenia
podmienky, ktorá určuje, že musí ísť o stále vzdelávanie súvisiace s činnosťou alebo
podnikaním zamestnávateľa, pričom ak by
išlo o vysokoškolské vzdelávanie prvého
alebo druhého stupňa, musí byť splnená
ďalšia podmienka, ktorá určuje, že tento
pracovný vzťah je zamestnanec povinný
dodržiavať k začiatku akademického roka
nepretržite 24 mesiacov.
Ďalším benefitom sú lekárske preventívne prehliadky, ktoré sú súčasťou opatrení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť
vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane
lekárskych preventívnych prehliadok vo
vzťahu k práci, a to v pravidelných intervaloch v závislosti od charakteru vykonávanej práce a pracovných podmienok. Zamestnávateľ je povinný ich zabezpečiť aj na
požiadanie zamestnanca. Takto vzniknuté
náklady je povinný uhradiť a nie prenášať
ich na zamestnanca. Novela zaviedla dva
prípady poskytovania príspevkov na preventívnu prehliadku. Ak pôjde o poskytnutie príspevku pre zákonom určený okruh
ľudí a práce, tak pôjde o príjem vylúčený z

Vtipy
týždňa

predmetu dane u zamestnanca a o uznateľný daňový výdavok zamestnávateľa. Ak by
išlo o poskytnutie príspevku nad rámec určených predpisov prostredníctvom úhrady
zo sociálneho fondu, tak pôjde o oslobodený príjem u zamestnanca a u zamestnávateľa o daňový výdavok spadajúci pod tvorbu
povinného prídelu do sociálneho fondu.
Posledným z benefitov zavedeným novelou je zvýšenie sumy oslobodenia na ubytovanie. Tento nepeňažný benefit sa týka
zamestnancov, ktorí u zamestnávateľov vykonávajú prevažne činnosti vo viaczmennej prevádzke, a on im zabezpečuje ubytovanie. S účinnosťou od 01.01.2020 bol tento
benefit zvýšený na sumu 100 eur mesačne,
ktorá sa môže uplatniť pri poskytovaný
ubytovania po 31.12.2019. Okrem týchto
nepeňažných benefitov s účinnosťou od
01.01.2020, novela zavádza aj zvýhodnenie
plynúce až od 01.01.2021 týkajúce sa oslobodenia nepeňažného príjmu zamestnanca
vo forme dopravy do zamestnania organizovanej zamestnávateľom do výšky 60 eur
mesačne. Novela zjednodušuje doterajšie
ustanovenie a zavádza paušálnu sumou
príspevku na jedno obsadené miesto v motorovom vozidle. Po prekročení tejto sumy
sa zdaní len rozdiel nad 60 eur.

» Otrávený mladík dopĺňa
v hypermarkete tovar do
regálu a v duchu vrčí:
- To je blbá práca toto ...
že som sa ja vôl neučil a
nechal som sa vyhodiť z
vysokej, ako som sa teraz
mohol mať ...
V tom sa vedľa neho zjaví
muž v turbane a hovorí:
- Som džin alternatívnej
budúcnosti a prišiel som ti
ukázať, ako by vyzeral tvoj
život, keby si získal svoj vysokoškolský diplom. Chceš
sa pozrieť?
- Áno, chcem! odpovie mladík.
Džin luskne prstami, oboch
ich zahalí mračno dymu
a keď sa dym rozplynie,
mladík sa rozhliadne: - Ale
džin ... veď som furt v tom
hlúpom obchode?
- Presne tak.
» Za socializmu príde chlapík do mäsiarstva a pýta
sa:
- Máte banány?
- Nie, my nemáme mäso.
Banány nemajú naproti.

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

» V reštaurácii:
- Je tá vaša slimačia paštéta naozaj zo slimákov?
- Áno.
- A skutočne iba zo slimákov?
- No, keď sa už tak pýtate,
pravdupovediac miešame
k tomu aj trochu bravčoviny.
- A koľko?
- Pol na pol, jeden slimák
jedno prasa.

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

OČNÁ OPTIKA

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

» Príde chlapík do obchodu:
- Dobrý deň, máte vedro?
- Áno, chcete 7, 8, 9, 10-litrové?
- Hmm, 7 litrové.
- Máme modré, červené,
zelené a žlté.
- Dajte mi modré.
- A na čo ho potrebujete?
- Ále, horí mi byt.

MULTIFOKÁLNE
OKULIARE
jedny okuliare
na všetky vzdialenosti

1+1
PÁR ZDARMA

» V obchode:
- Dobrý deň! Prosím si kilo
pomarančov.
- Budete si ich želať aj zabaliť?
- Nie! Budem si ich kotúlať
až domov!

Garancia vysokej kvality

» Ako sa po poľsky povie
šampón proti lupinám?
- Pjona na glavu dľa odstranenja čipsov pačesowich.

Garancia spokojnosti
zákazníka
10-0086

Bližšie info v optikách

www.oftalens.sk

Najčítanejšie regionálne noviny
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Rozprava Marec skalická kaviareň
Po starom zvyku, sme sa stretli opäť v kaviarni,tak ako sa kaviarnici stretajú, niektorí s cieľom
stráviť čas príjemne s vybranými priateľmi, bez nejakého dodatočného efektu a ďalší sa tu stretajú so
svojimi obchodnými partnermi,dohodnúť a nastaviť vzťahy v rámci ich profesionálnej činnosti.
My patríme prechodne ako kaviarnici k jednému i tomu druhému druhu, dnes ale prevažne so zámerom priateľského stretnutia a diskusie k témam
ktoré nás zaujímajú. Stretnutie bolo v plnej zostave,
teda - traja a tak sme boli ako sa povie uznášania
schopní. V úvode sme sa venovali domácim pomerom, konkretne skalické zastupiteľstvo.
V skalickom zastupiteľstve ako vieme je niekoľko frakcií,čo samo o sebe nie je zle,záleží či sa tieto
skupiny s odlišným názorom v istých veciach dokážu akceptovať. V takomto nastavení by nemuselo
docházať k zlým rozhodnutiam, pokiaľ je návrh na
uznesenie kvalitne vypracovaný,predstavený, prípadne oponentúrou optimalizovaný. Prvý rozpočet
na rok 2020 nebol schválený s odkazom väčšiny že
pre tento rok nie je treba zvyšovať dane tak ako sa
to paušálne konalo na celom Slovensku ale že je
treba najsť rezervy v samotnom rozpočte a majetku
mesta a tak bola Skalica v provizoriu. Provizórium
samotné zase nie je katastrofa ale prinúti aktérov
rozmýšľať.
Situácia bola po neschválení na prvý pohľad
nekonfortná ale sa vyvinula do naviac práce, ktorá
priniesla nový rozpočet, kde sa rezervy našli s tým,
že nebolo nutné zaťažiť občanov zvýšením daní a
poplatkov aspoň v jej druhom návrhu a dúfame že
to tak i naďalej bude. Vďaka za to patrí poslancom
ktorí svojim hlasovaním odložili schválenie rozpočtu a hlavne služobne starším poslancom ktorí
do toho lepšie videli a tento postup doporučili. Tým
sa stalo že Skalica je jedna z mála a lebo možno jediná na Slovensku, ktorá konala vo veci rozpočtu s
malým rizikom k uvedomeniu si, že aj napriek dlhom z minulých období je stále možno najsť rezervy kvalitným hospodárením a rozhodovaním. Nie
je to žiadne chytrosť, chce to len sedliacky rozum
ktorý sa s časom a nárokmi modernej doby stráca a
taktiež to chce trochu odvahy tak konať. Za to vám
vďaka.
Toto je konštatovanie nás kaviarnikov- odborníkov na všetko, okrem veštenia budúcnosti, pričom i
v tejto oblasti sa chceme v blízkej budúcnosti realizovať ale až po dokonalej príprave ktorá je nutná pre
každú odbornosť s následnou praxou a nadšením
pre vec.
Toto sme konštatovali dnes na našom stretnutí
v skalickej kaviarni a ak bude verejný záujem tak
poskytneme ďaľšie naše závery z ďalších kaviarní,
niekedy terás alebo vinohradníckych búd. To sú
priestory kde sa takto predvádzame.
Skalica, marec, kaviareň - účasť: Jožo, Ján, Karel.

» Řepa Karel

Oznam
Milí filmoví nadšenci, plne rešpektujeme nariadenie Úradu verejného zdravotníctva SR z 10. marca
a preto z dôvodu preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia prenosného ochorenia COVID - 19
uzatvárame všetkých 13 kín siete Cinemax. Toto obmedzenie platí až do odvolania.
Situáciu budeme priebežne monitorovať a informovať Vás na našich komunikačných kanáloch.
Za pochopenie ďakujeme. Info na cine-max.sk

BÝVANIE, SLUŽBY

SENICKO
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
balkóny

rámové

zasklievanie terás

bezrámové

splátky od 98 €

splátky od 49 €

zimné záhrady

hliník. prístrešky

splátky od 99 €

splátky od 149 €

JARNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

ZĽAVY AŽ DO 25%

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0045

balkóny

Frézovanie

komínov

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

ZĽAVAEZ

75-28

16-0001

10-0049

ER

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

0904 832 593

www.taznezariadenie.eu

Montáž
aj u zákazníka
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ZARIADENIA

16-0112

ŤAŽNÉ

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
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ŠKOLA / SLUŽBY

Pán Matovič,
zvážte výber ministra školstva!
štylizačné schopnosti teoretici, úradníci
či akademici. Učiteľov si môžete získať už
drobnými zmenami, ktoré nič nestoja, sú
rýchlo realizovateľné a upokoja učiteľov.
Aby mali pocit, že učia pre život. Aby
nemuseli odsúvať žiakov pre vypĺňanie
tlačív, ktoré neposúvajú školstvo vpred.
Aby sa nebáli robiť veci inak a meniť totalitné školstvo na súčasné. Často drobné
krôčiky etablujú ministra tak, že sa s ním
učitelia konečne stotožnia. Potom sa ľahšie pustíme do veľkej reformy školstva
- učitelia pocítia motiváciu. Druhá moja
rada je nebáť sa vymeniť zabetónovaných úradníkov, ktorí sú už myšlienkovo
vzdialení od súčasnej školy a veci riešia
roky zaužívanými postupmi, prezentujúc ich ministrovi ako najlepšie. Minister
neznalý regionálneho školstva prevezme
ich riešenia, ktoré na papieri vyzerajú
dobre. Často máme v okolí učiteľov, aktivistov, ktorí by ministrovi vedeli pomôcť
viac ako úradnícky káder. No aj to chce
ministra, ktorý vie takýchto ľudí pritiahnuť. V ďalšom rade si treba uvedomiť, že
vysoké školstvo nie je regionálne. Dosadiť na post riešiaci regionálne školstvo
akademika nie je vždy výhrou.
Verím aj, že sa nesiahne ani po ministrovi, ktorý bude chcieť pretlačiť do
škôl ideológiu či doktrínu, ktorá tam nepatrí.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

učiteľ ZŠ s MŠ

Stretnutie rýchlych pisárov v Senici
Vo štvrtok 13. 02. 2020 sa v Obchodnej
akadémii v Senici opäť stretli žiaci stredných škôl Trnavského samosprávneho
kraja, aby si zmerali svoje sily v krajskom
kole 54. ročníka Súťaže v spracovaní informácií na počítači.
Už tradične boli medzi nimi súťažiaci
zo všetkých piatich obchodných akadémií v kraji - z Trnavy, Serede, Hlohovca,
Veľkého Medera a domáci súťažiaci zo
Senice. V tomto roku sa k nim pridali aj
študenti zo Strednej priemyselnej školy
dopravnej v Trnave a zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Piešťanoch. Celkovo sa do súťaže zapojilo
33 súťažiacich. Súťažilo sa, tak ako po
minulé roky, v 3 súťažných disciplínach:
písanie na PC, úprava textu na PC a wordprocessing.
Prvú súťažnú disciplínu - písanie
na PC absolvovalo 17 súťažiacich. Na 1.
mieste sa umiestnila žiačka z OA Trnava
Zuzana Lašáková, s krásnym výsledkom,
rýchlosťou písania 377,8 čistých úderov
za minútu, na 2. mieste žiačka z OA Trnava Saša Tiefenbacherová, 331,3 úderov/1
min. Tretie miesto obsadila opäť žiačka z
OA Trnava Alena Štefunková, ktorá napísala 305,5 čistých úderov/1 min.
Našu školu v tejto disciplíne reprezentovalo 6 súťažiacich, z ktorých sa Kamil
Kotvan umiestnil na 6. mieste (295,4 úderov/1 min) a Jasmína Púčková na 8. mieste (284,0 úderov/1 min).
V druhej súťažnej disciplíne - úprava textu na PC (pomocou korektorských

značiek), súťažilo 14 žiakov, z ktorých
bolo 8 súťažiacich z domácej obchodnej akadémie. Výsledok tejto súťažnej
disciplíny nás veľmi potešil, pretože prvých 7 miest obsadili práve naše študentky. 1. miesto – Renáta Bolebruchová, 2.
miesto - Karolína Pukančíková, 3. miesto
– Patrícia Marková.
Do najnovšej súťažnej disciplíny
wordprocessing sa tento rok zapojilo 11
súťažiacich, z toho boli 4 žiaci z našej školy. Na prvých 3. priečkach sa opäť umiestnili žiačky OA Senica. 1. miesto - Karolína
Pukančíková, 2. miesto – Lenka Leitnerová a 3. miesto Ema Chocholáčková. Všetky 3 dievčatá sú žiačkami bilingválneho
štúdia. Prvé dve súťažiace postúpili do
celoslovenského kola súťaže, preto im
naďalej držíme palce.
Víťazom blahoželáme. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí reprezentovali
našu školu a venovali časť svojho voľného času príprave na súťaž: Karolíne
Pukančíkovej, Renáte Bolebruchovej,
Adele Péčiovej, Anete Augustínovej, Jasmíne Púčkovej, Zuzane Jašovej, Anete
Madákovej, Patrícii Markovej, Vivien
Kúbekovej, Magdaléne Pavlíkovej, Lenke
Leitnerovej, Davidovi Václavkovi, Eme
Chocholáčkovej, Eme Brandysovej a Kamilovi Kotvanovi.
Poďakovanie patrí aj vyučujúcim,
ktoré žiakov na súťaž pripravovali: Mgr.
Viere Rosovej, Mgr. Kataríne Šalíkovej a
Ing. Antónii Černekovej.

» Antónia Černeková

33-0030

Čakáme, koho nám dosadia do rezortu školstva, ktoré je základňou štátu,
spoločnosti, komunity.
Doteraz bolo v rukách rôznych politických deviantov, ktorí k nemu nemali
cit, potrebnú odbornosť a skúsenosť s
pedagogickou prácou. Preto sa domnievame, že školstvo nie je prioritou vlád.
A to sa odráža na „ne-/vybavenosti“
absolventov. Učitelia každými voľbami
trpia, koho im do rezortu nanominujú,
keďže predchádzajúci ministri boli viac-menej hanbou regionálneho školstva.
Žiaľ, minister je politická funkcia, preto
sa zriedka dočkáme odborného riadenia
vraj apolitického školstva.
V týchto dňoch sa tvorí vláda. Medzi členmi víťazných strán sú aj ľudia,
ktorí pôsobili v regionálnom školstve,
dlhodobo sa venujú školstvu, neobjavili sa zrazu pred voľbami. Možno nie sú
politickými „expertmi“ na školy, ako sa
mnohí politici v posledných mesiacoch
prezentovali, ale sú to ľudia, ktorí sú
známi učiteľskej verejnosti, sú učitelia.
Neučitelia už ukázali, ako nezvládli školstvo. Dajme šancu kolegom. Apelujem na
koaličné strany, aby školstvo nebrali iba
do počtu, ale vzali si ho ako nesmierne
dôležitý rezort, ktorý potrebuje pomoc.
Nie iba ekonomickú, ale pomoc ľudí, ktorí sú z praxe.
Netreba začať písaním mnohoročnej
koncepcie školstva, kde si precvičia svoje
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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

94-0046

SENICKO

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

NEJDE VÁM
BIZNIS?

KONTAKTUJ
T

E NÁS

skalicko@regionpress.sk

30EU0R

OD

OD

34EU5R

2100

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!

900

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

1/3

20EU2R

AKCIA

BEZ

KONKURENÈNÉ

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

RÝCHLO
NE
KVALITO
LACN

0918 500 492

OKNÁ ZA

OD

CENY
OKIEN

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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OD

1500

2400

1600

-61%

1600

AKCIA

1600

0905 915 033, 0908 979 377

ZAMESTNANIE
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PRÁCA V SENICI
Firma Bike Mate s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

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

SKLADNÍKOV

• obsluha polygrafického stroja

Požiadavky:
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
- práca vhodná aj pre ženy

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

Požiadavky:
- výdaj tovaru zo skladu podľa dodacích listov
a objednávok
- fyzicka manipulácia s tovarom
- balenie tovaru

LARK s.r.o.,

POD HÁJKOM 2, 909 01 SKALICA
ponúka voľné miesto na pozíciu:

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Holíči, Senici a Skalici

41-0052

Nástupná mzda: 4,- € / hod.
Tvoj profil: výučný list alebo prax v obore
Ponúkame: pracovný pomer na dobu neurčitú
garantovaný nárast mzdy
Kontakt: osobne v sídle firmy

75-11

PEKÁR /KA - VÝROBA
SKALICKÉHO TRDELNÍKA

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

0908 979 377

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

36-0002

034 6967330, 0914 222 739

41-0016

personalne@grafobal.sk

41-0005

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

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

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 €

63-0046

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

SE20-11 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

SE20-11 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
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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

SE20-11 strana -
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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
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PRÁCA V SENICI
na jednozmennú prevádzku

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

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

PRACOVNÍKA
VNÚTROPODNIKOVEJ
LOGISTIKY
V BICYKLOVEJ VÝROBE

1. strojmajster ofsetového stroja
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

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

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

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

OKRESNÝ SÚD SKALICA,
Námestie slobody 15, Skalica
oznamuje voľné miesto vo funkcii

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

41-0050

v dočasnej štátnej službe.
Mzda v hrubom je 648 €/mes.

Požiadavky: platný zdravotný preukaz, vyučený
v odbore (odborná spôsobilosť).
Náplň práce: čistenie a krájanie zeleniny, výroba
šalátov, umývanie technológie, dopĺňanie inventáru
a výdaj stravy.
Mzda: 650 eur/brutto
Dátum nástupu: ASAP
Pracovný úväzok: 40 hod. týždenne
Pracovná doba: 6:00-14:00 (pondelok- piatok)
Miesto výkonu práce: Čáčovská cesta 1477/1, Senica
Ponúkame: zaučenie na pracovisku, stravné za
0,63 €/porcia, voľné víkendy a sviatky, multisport
karta.

CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

SKLADNÍKOV - VODIČOV VZV

(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

10-0073

garancia platu 1000 €/mes.

51-0007

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

ASISTENTA VÝDAJA STRAVY A PRÍPRAVY
ŠALÁTOV V STRAVOVACEJ PREVÁDZKE

PRÁCA V SENICI
na jednozmennú prevádzku

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

52-0003-46
10-0034

DOPRAVA ZDARMA smer: Senica, Skalica,
Kúty, Vysoká pri Morave
PRÁCA: na 12 hod. zmeny, víkendy voľné
MZDA: 3,77 €/hod. bruo + príplatky +
bonusy + stravné lístky 3,83 €

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
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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
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

63-0048

PRACOVNÍKA VÝSTUPNEJ
KONTROLY BICYKLOV

OPERÁTOR/KA
BALENIA

valachovicova@prorsum.sk
0914 350 301 • www.prorsum.sk

034 6967330, 0914 222 739

prijme do TPP aj živnostníkov

Sme spoločnosť GTH catering s.r.o.
a prijmeme do pracovného pomeru:

Kontakt na nás:
0907 771 980 / prevadzka.mahle@gthcatering.cz

GRAFOBAL, a.s., personálne oddelenie, Mazúrova 2, 909 01 Skalica
41-0016

0905 915 033

41-0005

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

Mzda: od 900 € do 1500 €

ZDRAVIE / SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

0944 556 070

13 120 0103
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PRIJMEME ucelené partie
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Práca na živnosť
Práca na úkol (3.500 - 4.500 €/mes.)

 

600 000
Stannah
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52-0032

85-0008

ZU-COM, s.r.o.

Tel.: 0917 860 693

87-0036

slovensky hovoriaci kolektív
olektív
Nástup ASAP
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