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SENICKO-SKALICKO
Týždenne do 34 570 domácností

Načo?

Načo chodiť do potravín na rodinné
„výlety“, štyria za jednu rodinu, ak stačí

Milí čitatelia, v týchto a nasledujúcich
dňoch sa vám budeme snažiť predovšetkým radiť. Preto aj mierne meníme náš
obvyklý obsah. Snažíme sa na stránky týždenníka dostať to najpodstatnejšie, ale aj to
najľudskejšie.

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

63-0009

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

VÝROBA
A PREDAJ

Opatrujte sa s rozumom,
s citom, s ohľaduplnosťou,
s pokorou, ale aj s odhodlaním, že prídu aj lepšie
časy. Pomáhajte potrebným kdekoľvek a kedykoľvek. A nepodliehajte
strachu a depresii –
neškoďte si sami a
iným okolo vás.

PALIVOVÉHO
DREVA
0918 645 802
0907 784 324

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

41-0012

Načo plašiť, strašiť, rozširovať najtemnejšie scenáre, čísla, štatistiky? Pomáha
predsa nádej. Hoci sa môže zdať iracionálna. Pomáha úsmev, pohladenie, pomáha
optimizmus, slovo útechy. A spolupatričnosť, ktorá je obrovskému množstvu Slovákov a obyvateľov iných národností u nás na
Slovensku veľmi blízka.

jeden? Načo čakať v lekárni dvaja za jednu
rodinu, ak stačí jeden? Načo ísť v paneláku, v ktorom býva 52 rodín za deň aj päťkrát von, ak aj psíčkarom stačí napríklad
dvakrát? Načo robiť to, čo nás zbytočne
ohrozuje a žiaľ, neraz nielen ohrozuje, ale
aj nakazí? Načo ťahať čerta za chvost?

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

41-0014

Opäť vás, vážení čitatelia, po týždni
pozdravujem. Po ďalšom z tých zlých
týždňov a predsa aj mnohých dobrých
udalostí. Kto chce a vie v tomto čase
preukázať svoju ľudskosť, má množstvo príležitostí. Kto chce iba vo vatičke
chovať svoje sebectvo, má plné špajzy
a iné ho nezaujíma. Mnohí starší okolo
nás potrebujú pomoc, potrebujú ľudské
slovo, potrebujú upokojenie. Stres a
strach im znižuje ich šance na prežitie,
áno, doslova na prežitie. Myslime na
to, ako sa len dá – my mladší, silnejší,
odolnejší.

Najlepší výber KOTLOV

Murárske práce
0904 259 971

94-0017-3
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» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

VINYLOVÉ PODLAHY NA KAMENI
INŠTALÁCIA NA AKÝKOĽVEK POVRCH • 100% VODEODOLNÁ • AŽ 400 m2 BEZ DILATÁCIE • ZNIŽUJE
HLUK • NEVYŽADUJE AKLIMATÍZÁCIU • VHODNÁ NA PODLAHOVÉ VYKUROVANIE A CHLADENIE
• ODOLNÁ PROTI ZVIERATÁM • ODOLNOSŤ PROTI POŠKRABANIU • ZDRAVOTNE NEZÁVADNÁ

Cukráreň Šagát, Skalica
V tejto ťažkej situácii,
ktorú všetci prežívame,
si môžete osladiť dni
našimi zákuskami
a tortami

VÝROBA - PREDAJ
sadeníc vinnej
révy, stolové
i muštové odrody
Ceny od 1,60 € / ks

HOLÍČ, KÁTOVSKÁ 1138 • www.prodomis.sk
0917 423 259 • prodomis@prodomis.sk

63-0037

0905 675 286

15%
63-0044

vin-ovo@vin-ovo.sk
0911 244 796
SKALICA

Objednávky prijímame na tel. čísle

ZĽAVA

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

0903 342 475

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

rttrade@rttrade.sk

žalúzie · siete · rolety · roletky
· okná · dvere · zasklenie
balkónov · zimné záhrady
ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY
0903 526 876 | 0910 114 407
41-0022

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

M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ
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41-0019

Berieme aj objednávky k Veľkej noci
Výdaj cez ulicu

63-0052

(najlepšie min. 1 deň vopred, torty 2 dni vopred)

SOCIALNY LABYRINT / SLUŽBY

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

InzercIa

Erika Herzáňová
0905 915 033
Silvia Lukúvková
0908 979 377
Distribúcia:
Silvia Lukúvková
0908 979 377
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DIStrIbúcIa (34.570 domácností)
párny týždeň: Čáčov, Kunov,
Senica, Borský Mikuláš, Borský
Svätý Jur, Čáry, Jablonica, Kúty,
Moravský Svätý Ján, Rovensko,
Sekule, Smolinské, Šaštín - Stráže, Štefanov, Skalica, Dubovce,
Gbely, Holíč, Kátov, Kopčany, Mokrý Háj, Petrova Ves, Popudinské
Močidľany, Radimov, Radošovce,
Trnovec, Unín, Vrádište, Kúty,
Jablonica
nepárny týždeň: Čáčov, Kunov,
Senica, Cerová, Častkov, Dojč,
Hlboké, Hradište pod Vrátnom,
Jablonica, Koválov, Kúty, Osuské,
Plavecký Peter, Prievaly, Rohov,
Rovensko, Rybky, Smrdáky, Sobotište, Šajdíkove Humence, Šaštín
- Stráže, Štefanov, Skalica, Brodské, Dubovce, Gbely, Holíč, Kátov,
Kopčany, Lopašov, Mokrý Háj, Popudinské Močidľany, Radošovce,
Trnovec, Unín, Vrádište

Sociálna poisťovňa preto automaticky predĺži trvanie a následnú výplatu
aktuálne začatých 14 – dňových OČR-iek
bez to, aby si rodič musel podávať novú
žiadosť. O dávku bude poistenec žiadať
novou žiadosťou len vtedy, ak sa na OČR
rodičia potrebujú vystriedať. Rodičia sa
môžu striedať najskôr po uplynutí 10 dní.
Preukaz o trvaní PN
V prípade dočasných PN vystavených
v súvislosti s koronavírusom pacient nemusí Sociálnej poisťovni takéto potvrdenie doručiť, ani navštíviť ošetrujúceho lekára. Preukaz o trvaní dočasnej PN (tzv.
lístok na peniaze) Sociálnej poisťovne
pošle lekár. Ostatní pacienti, ktorí sú na
dočasnej PN s diagnózami, ktoré nesúvisia s koronavírusom, posielajú preukazy
o trvaní PN sami štandardným postupom
(poštou alebo do schránky na pobočke).

Ako majú pediatri
potvrdzovať žiadosti o ošetrovné
Žiadosť o ošetrovné zverejnená na
webovej stránke Sociálnej poisťovne
slúži výlučne rodičom na uplatnenie
nároku na dávku ošetrovné. Pediatri ju
nepotvrdzujú, to znamená, že rodičia ju
majú poslať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne e- mailom bez potvrdenia
lekárom.

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

Ak je škola uzatvorená z dôvodu nariadenia príslušného orgánu (ústredný
krízový štáb), pediatri potvrdia rodičom
detí starších ako 10 rokov (11 rokov a
viac) Žiadosť o ošetrovné (fialové tlačivo), pričom pediatri vypíšu časť A tohto
potvrdenia. Vypísaním tohto potvrdenia
pediater potvrdí, že takéto dieťa vyžaduje osobné a celodenné ošetrovania z
dôvodu, že jeho mentálne alebo fyzické schopnosti mu nedovoľujú zvládnuť
pobyt v domácom prostredí bez dozoru
rodiča. Z uvedeného vyplýva, že potrebu
osobného a celodenného ošetrovania u
detí nad 11 rokov musí verifikovať pediater. Ako dôvod potvrdenia potreby ošetrovania sa v zdravotnej dokumentácii
uvedie diagnóza U07.2.

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
320 €

ZĽAVA -30%

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

západné Slovensko

Stredné Slovensko
bb
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50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120
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33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

0948 771 127
piladobr@gmail.com

0944 716 337

work.byvanie@gmail.com

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

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

JARNÁ AKCIA

Najnižšie ceny na okná a dvere Garážové brány
Zľavy na novostavby Vonkajšie žalúzie
Rolety
Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
Posuvné dvere PSK/
www.abc-okna.sk HS Portál

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

Work

PREDAJ
HRANOLOV,
FOŠNÍ, LAT

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

63-0041

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

Vstavané skrine Ondrúš

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

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

480 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

VSTAVANÉ
SKRINE

» Zdroj: SP (krátené)

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

bV
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370 €

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

41-0022

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Ústredný krízový štáb odporučil, aby
Sociálna poisťovňa priznala ošetrovné pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa vo veku do 10 rokov (10
rokov + 364 dní) počas celého obdobia, na ktoré príslušný orgán vyhlásil
mimoriadnu situáciu/núdzový stav a
svojim rozhodnutím uzavrel školské
a predškolské zariadenia.

63-0043

Potočná 16
SKaLIca
skalicko@regionpress.sk

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

41-0007

redakcia:

Sociálna poisťovňa – OČR, PN

okna@abc-okna.sk

holic@abc-okna.sk

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

41-0011

SENICKO-SKALICKO
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63-0006

2

SLUŽBY

SENICKO

3

SKALICA • MH-fenster s.r.o. • Potočná 14 • 0915 308 488 • skalica@slovaktual.sk

KLIMATIZÁCIE
REKUPERÁCIE

komínov

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

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

DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

ZA VÝHODNÉ CENY

ER

63-0004

0905 963 819

ZĽAVAEZ

Výročia a udalosti
bol Matej Korvín korunovaný za uhorského kráľa.

29. marca 1464

Dajte o tom vedieť!

Pre firmy, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť,
ale vedia tovar doručiť,

máme špeciálne zľavy na inzerciu!

www.regionpress.sk

Viac info:

0905 915 033 / herzanova@regionpress.sk
0908 979 377 / lukuvkova@regionpress.sk
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41-0006

Máte zatvorenú predajňu,
ale viete tovar doručiť
prostredníctvom kuriéra?
KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

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

63-0005

10-0049

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

VEDENIE PODVOJNÉHO, JEDNODUCHÉHO
A MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH
PRIZNANÍ
63-0035

Frézovanie

41-0032

NA TRHU VĎAKA
INOVÁCIÁM

RODINA, PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

Hrdinovia medzi rodičmi

Dodatočné konanie o dedičstve

Sú medzi nami a zvládajú to. Osamele žijúci rodičia s deťmi, bez
manželiek, manželov, alebo rodičia, ktorí sa aj v pre nás inak normálnej situácii starajú o deti, ktoré
toho potrebujú oveľa viac ako bežná
vzorka populácie.

Prípad, kedy sa objaví časť majetku
poručiteľa, resp. osoby, ktorá zomrela
až po tom, ako bolo to prvé, resp. pôvodné konanie o dedičstve právoplatne skončené, nie je v právnej ani notárskej praxi vôbec nezvyčajné.

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov
0907 211 797

63-0050

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

63-0027

» red

klad výpisom z listu vlastníctva. Tento
výpis nemusí byť použiteľný na právne
úkony, postačuje výpis vytlačený z online portálu https://www.katasterportal.sk/kapor/ . Osobami oprávnenými
na podanie takéhoto návrhu sú predovšetkým tí, o ktorých sa možno doPostup a právna úprava prejedna- mnievať, že sú dedičmi poručiteľa. Vo
nia dodatočného konania o dedičstve výnimočných situáciách môže byť toto
je priamo upravená v Civilnom mimo- konanie začaté aj bez návrhu, a to na
sporovom poriadku. Podľa predmetnej podnet súdu, notára, štátneho orgánu
právnej úpravy, ak by sa po tom ako alebo orgánu územnej samosprávy.
uznesenie o dedičstve (v predchádzaV prípade, ak by poručiteľ zanechal
júcej právnej úprave osvedčenie o de- po svojej smrti závet, v ktorom by určil
dičstve) nadobudlo právoplatnosť, všetkých dedičov spolu s ich dedičskýobjavil ďalší majetok po poručiteľovi, mi podielmi, a to k celému svojmu maprípadne spolu s majetkom aj dlh, tak jetku, tak takýto závet by sa vzťahoval
súd vykoná o tomto majetku dodatočné podľa jeho znenia na všetok majetok
konanie o dedičstve. Ak by sa objavil poručiteľa, teda aj na majetok objavený
len samotný dlh, teda bez ďalšieho no- neskôr. V dodatočnom konaní o devoobjaveného majetku, súd nevykoná dičstve by sa postupovalo podľa tohto
dodatočné konanie. Takéto konanie závetu. V prípade, ak by poručiteľ závet
je možné začať na návrh alebo aj bez nezanechal alebo by aj zanechal, ale
návrhu. V tomto návrhu je potrebné tento by sa vzťahoval len na konkrétny
uviesť informácie o pôvodnom konaní majetok, ktorý sa už prejednal v pôvodo dedičstve, a to uviesť kto pôvodné nom konaní, tak tento novobjavený
konanie vykonal spolu s označením majetok by sa dedil podľa zákona.
rozhodnutia, ktorým bolo pôvodné konanie právoplatne skončené. Toto rozhodnutie (bez ohľadu na označenie či
už uznesenie o dedičstve alebo osvedčenie o dedičstve) by bolo vhodné priložiť ako dôkaz k návrhu.
Ďalej je potrebné v návrhu opísať
» Tím advokátskej kancelárie
novoobjavený majetok. Tieto tvrdenia
V4 Legal, s.r.o.
je potrebné preukázať dôkazom, napríe-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

INZERCIA

0908 979 377

€

SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ
FO typ A, B a právnických osôb

16-0001

„Z každej strany počúvať, aké je to
hrozné, obmedzujúce, depresívne. Nevravím, že situácia je pozitívna. Avšak
musím sa úprimne priznať, že pre mňa,
a verím, že píšem aj za rodičov a rodiny
ostatných detí s diagnózami nie bežnými, ale zriedkavým, vzácnymi, či častými... v podstate „normálna“. Napísala
pani Barbora Zajačková. A pokračuje
- „Ľudia, práve teraz prežíva svet to čo
bežná rodina s jedným trvalo chorým
členom na zriedkavú diagnózu - depresiu, izoláciu, neistotu, nevedomosť,
nedostupnosť liečby či odborníkov...
nedostatok informácií, pochopenia a
pomocnej ruky... Konečne ľudia vnímajú aj niečo iné ako peniaze a hmotné
statky - tie sú asi každému teraz na dve
veci... Ani neviete, koľkí z rodín, ktoré
majú dieťatko alebo člena so zriedkavou chorobou doma takto žijú mesiace,
roky, desaťročia! Tak teraz viete, ako
sa cítia, ako bez prstov na rukách, keď
nie je istota, čo bude zajtra a či bude vôbec lepšie... Chcem tým len napísať, že
žiadna depresia, naučte sa konečne žiť
a vnímať svet inak ako doteraz... a tie
úbohé frázy o tom, aké je to strašné, že

sa nikam nedá ísť, si strčme za klobúk!
Prežijete, nebojte sa, len tí, ktorí máte
problém vydržať sami so sebou znamená, že niekde je u vás a vo vás chyba
programu. Držím palce, aby ste ju našli
a hľadali spôsoby na jej elimináciu, lebo
už teraz sa svet zmenil!“ Citujeme z posolstva pani Barbory Zajačkovej.
Ďalší čitateľ nás upozornil na to,
že existujú rodiny s jedným rodičom a
napísal:
„Napriek všetkému, čo sa v týchto dňoch vo svete deje, 21. marec bol
Medzinárodný deň Jednorodiča! Tento
deň, bol v roku 1984 stanovený na počesť a uznanie oddanosti a dôležitej
úlohy jednorodičov v životoch nezaopatrených detí a celej neúplnej rodiny.
Sme presvedčení, že je dôležitejšie ako
kedykoľvek predtým zdieľať príbehy o
jednorodičovských rodinách a objasniť situáciu v akej sa neúplné rodiny v
súčasnosti nachádzajú. Teraz musíme
viac ako kedykoľvek predtým zdôrazniť
dôležitú úlohu a vynikajúcu prácu, ktorú jednorodičia každodenne vykonávajú pri striedaní pracovného a rodinného
života. Často pod veľkým finančným a
emocionálnym tlakom a to všetko pre
svoje rodiny. Môžeme v týchto časoch
všetci spoločne podporiť túto myšlienku
a spomenúť si na susedu alebo suseda,
ktorý sám vychováva deti. Na Slovensku
sú v každej 14-tej domácnosti deti vychovávané jednorodičom.“

§

MZDY, PERSONALISTIKA
Senica | 0911 521 767

Sme plátci
DPH

ĎAKUJEME!
záchranárom, sestrám
aj lekárom, predavačkám,
kuriérom, pekárom,
policajtom, hasičom,
šoférom autobusov,...

A všetkým, ktorí bojujú za národ!
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Čo a ako s rúškami

Všetko od zeleniny
Treba pripomenúť, že v tomto období a v situácii, v ktorej verejné zdravie
je, je potrebné konzumovať čo najviac
vitamínov a cenných látok v živej podobe – v zelenine a v ovocí. Odborníci
Cesnak medvedí
Cesnak medvedí je vraj zdravší ako radia až pol kilogramu tejto zložky v
bežný cesnak. Je vhodný na prečistenie strave na deň a osobu. Pridajte k tomu
organizmu a priaznivo vplýva na kožné 20 minút pobytu na slnku (hoci aj na
problémy. Listy cesnaku stačí nakrájať balkóne) a po vitamíny určite nemusíte
na chlieb – podobne ako pažítku, alebo do lekárne. A ak ich aj práve nezoženiepridať nasekané do omáčky. Treba však te v tom obvyklom širokom sortimendávať veľký pozor a nepomýliť si ich s te, kvasená kapusta je vždy a všade.
listami konvalinky. Dôležitý poznávací Kvasená kapusta je doslova imunitná
bomba. Jedna šálka kvasenej kapusty,
znak je vôňa cesnaku.
čo je približne 150 gramov obsahuje 27
kalórií, ani gram tuku, 7 gramov sachaNezabudnuteľný podbeľ liečivý
Skorá jarná bylinka sa objavuje tiež ridov, 4 gramy vlákniny, 1 gram proteíuž v marci. Žlté kvety priam kričia v nov, 35 percent odporúčanej výživovej
blízkosti malých vodných tokov a lá- dávky vitamínu C a 23 percent vitamíkajú lietajúci hmyz. Podbeľ sa používa nu K. Obsahuje aj železo, magnézium,
pri kašli, prechladnutí aj astme. Podbeľ vitamín B6, foláty, med a draslík.
možno užívať v podobe sirupu a čaju.

Všetci ich používame na verejnosti, kých hygienických pravidiel.
Ak máte doma šité z pevnejšieho
povinne si ich nasadzujeme pred
vstupom do obchodov, lekární, do- materiálu, môžete ich preprať a potom
prežehliť, to by malo nahradiť bežnú
pravných prostriedkov.
dezinfekciu. Čím pevnejší materiál,
Používame rôzne rúška, najviac tým vyššia teplota vody počas prania.
však doma vyrábané. Ako s nimi zabochádzať?
Použité rúška či respirátory treba
dať do plastovej tašky, vreca a pevne
uzavrieť, vrece či tašku treba vyhodiť
do nevytriedeného komunálneho odpadu (čierny kontajner). použité rúška
či respirátory nepatria do triedeného
odpadu, treba si po manipulácii s nimi
umyť si ruky a postupovať podľa všet» red

Prvosienka jarná
Žlté kvietky zbadáme na okraji lesov,
na medzi, či lúke. Pomáhajú pri zahlienení a sú skvelé na regeneráciu pokožky. Pôsobia močopudne, uvoľňujú močové kamene, zmierňujú reumatické
ťažkosti a dnu. Prvosienka zmierňuje
migrénu a bolesti hlavy. Z kvetov prvosienky si pripravíme aj čaj. Zalejme lyžičku kvetov vriacou vodou a lúhujme
cca 10-15 minút. Následne preceďme a
popíjajme po dúškoch.

» red

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA na farebné zákryty

Začína sa ich sezóna. Tak by bola
veľká škoda nevyužiť ich vlastnosti.
Bude však treba zájsť aj kúsok ďalej,
ako iba do záhradky.

AKCIA 2020

1-hrob od 1050 € • 2-hrob od 1250 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

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

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

www.kamenarstvo-bocan.sk

Tri zázračné rastlinky

0910 902 635•0905 323 022

63-0008

SENICKO

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

VYHRAJTE 400 €

Môžete si vybrať
asi zo 130 druhov
pomníkov

63-0054

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

Skalica, ul. Horská
0902 624 774

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

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.
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splátky od 149 €

splátky od 98 €

0948 787 777 | www.balkona.eu

do
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Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

CIRKEV / ZAMESTNANIE

03 BYTY / predaj
R03_BYTY_PREDAJ
04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM
05 DOMY / predaj
R05_DOMY_PREDAJ
06 POZEMKY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ
07 REALITY / iné
R07_REALITY_INE
08 STAVBA
R08_STAVBA
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
» Darujem za odvoz starú škridlu zo stodoly asi
150 m2. Rovensko.Tel.
0949391464
09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST
10 ZÁHRADA AA ZVERINEC
ZVERINEC
R10_ZAHRADA
11 HOBBY AA ŠPORT
R11_HOBBY
SPOTR
» Kúpim staré hodinky,
mince, bankovky, knihy, odznaky.Tel. 0903753758
12 DEŤOM
R12_DETOM
13 RÔZNE / predaj
R13_ROZNE_PREDAJ
» 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
14 RÔZNE / iné
R14_ROZNE_INE
» Kúpim zváračku k-200
alebo ks 250 aj pokazenú.
Je to šedá kocka na 2 kolečkách.Tel. 0944634153
» Darujem hlinu vhodnú na
navážku,100m3, Skalica.
Tel. 0911767845
15 HĽADÁM PRÁCU
R15_HLADAM
PRACU
16 ZOZNAMKA
R16_ZOZNAMKA
» Temperamentný aktívny
50-nik mladšieho vzhľadu
abstinent hľadá priateľku
štíhlej postavy od 40-50
rok, nie len na prechádzky. Vážne. Prosím foto.Tel.
0915341553

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane

Omše v kostoloch nebudú určite
minimálne až do konca marca. Pôvodné rozhodnutie, ktoré prijala Konferencia biskupov Slovenska a platilo do
23. marca, sa predlžuje do 31. marca.
Slávnosti Veľkej noci a celého Veľkého
týždňa vo Vatikáne sa uskutočnia bez
prítomnosti verejnosti.
Ako sa zmieriť s Bohom v čase, keď
nemáme možnosť pristúpiť k sviatostnej spovedi? Na túto otázku dal v piatok 20. marca odpoveď pápež František
pri rannej homílii v Dome sv. Marty.
Veriacim pripomenul učenie Katechizmu Katolíckej cirkvi o sile dokonalej
ľútosti.
Salus animarum - spása duší - je
najvyšším zákonom Cirkvi.
„Viem, že mnohí z vás na Veľkú noc
chodíte na spoveď, aby ste sa znovu
stretli s Bohom. Mnohí mi však dnes
povedia: „Ale otče, kde môžem nájsť
kňaza, spovedníka, veď sa nemôže
vychádzať z domu? Ja sa však chcem
zmieriť s Pánom, chcem, aby ma objal,
aby ma objal ako Otec... Čo mám robiť,
ak nenachádzam kňaza?“ - Rob to, čo
hovorí Katechizmus. Je to veľmi jasné:
Ak nenájdeš kňaza, aby si sa vyspovedal, hovor k Bohu, tvojmu Otcovi a

VIZITKY

0905 915 033

povedz mu pravdu: „Pane, vyviedol
som toto, toto a toto... Prepáč mi“ a
pros o odpustenie s celým srdcom, so
skutkom ľútosti a sľúb mu: „Neskôr sa
vyspovedám, no teraz mi odpusť“. A v
tej chvíli sa vraciaš do Božej milosti.“
vyhlásil pápež František. Hovoril takto
o „duchovnom svätom prijímaní Eucharistie, čo je veľmi odporúčaná prax,
keď nie je možné sviatostné prijímanie.
„Hovorím to pre všetkých, najmä pre
ľudí, ktorí sú osamelí.“

príjme strážnikov na prevádzky

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

Aktuálne dianie
Apoštolská penitenciária v piatok
20. marca vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje získanie plnomocných
odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako
aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa
za nich modlia. Dnes bola zároveň vydaná i nóta, ktorá pripomína, že v extrémnych situáciách je možné udeliť i
hromadné rozhrešenie.

» red

INZERCIA

0905 915 033

LARK s.r.o.,

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

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SE medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP SE 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. 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 zabezpečuje ELET, s.r.o.

36-0002

02 AUTO-MOTO / iné
R02_AUTO_MOTO_INE
Predám prevodovku z 1203
za 70 € alebo vymením
za zváračku dom. výr.Tel.
0944634153

Všetko je mimo svoj obvyklý
rytmus. Vrátane toho, čo sme si ani
nedokázali predstaviť. Chrámy sú
uzavreté a prichádzajú významné
sviatky.

SBS GUARDING s. r. o.

75-11

01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ

Slová pre veriacich

PRIJMEME

PEKÁR /KA - VÝROBA
SKALICKÉHO TRDELNÍKA
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

VODIČA
CISTERNY

NA SYPKÉ HMOTY

Mzda 1200 €/mes. brutto
+ variabilná zložka

tel. 0903 218 947

41-0052

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

Červený kríž hľadá dobrovoľníkov
Hľadá dobrovoľníkov, ktorí budú
ochotní pomôcť s jednoduchými
úkonmi – distribúciou prípadnej
materiálnej pomoci, vyzdvihnutím liekov v lekárni, nákupom pre
seniorov, osamelých rodičov alebo
ľudí v karanténe, príp. distribúciou
ochranných rúšok, psychosociálnou pomocou.

ktorí budú pomoc potrebovať (seniori a
pod.) - vás následne budú kontaktovať
kolegovia z územného spolku SČK, do
ktorého pôsobnosti patrí mesto, obec,
okres, ktoré uvediete vo formulári na
webovej stránke Slovenského Červeného kríža. Stačí vyplniť požadované
údaje podľa tam zadaného formulára.

Zdravotnícke vzdelanie nie je podmienkou (no nevylučuje sa). Vekové
obmedzenie dobrovoľníkov je medzi8
až 50 rokmi.
V prípade potreby – v závislosti od
počtu a naliehavosti požiadaviek ľudí,
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Desatoro podnikateľa, ktorý porazil krízu
Máme pre Vás dobrú správu: Každá kríza sa raz skončí. Svet po nej bude vyzerať inak.
Aj Vaše podnikanie bude iné. Bude presne také, ako ho Vy zmeníte.
Ak budeme bojovať nielen opatreniami na ochranu
zdravia, ale aj na podporu ekonomiky, vírus časom
porazíme aj v ekonomike. Ak sa mu však poddáme,
prestaneme nakupovať a predávať, vírus možno porazíme zdravotne, ale ekonomicky porazí on nás. Urobme
preto všetci maximum pre rýchly návrat ekonomiky do
normálu!

mali e-shop alebo nevyužívali možnosť dovozu tovaru
k zákazníkom, mali by rýchlo začať. Alternatívu však
treba nachádzať vo všetkom. Napríklad aj v tom, kto
prijme rozhodnutia, ak vy nemôžete.

Zamysleli sme sa, ako asi vyzerá podnikateľ, ktorý
zvládol úspešne súčasnú krízu. V REGIONPRESSe už
vyše 20 rokov veľmi úzko spolupracujeme s malými
a strednými firmami a poznáme tisícky ich príbehov. Aj
naše podnikanie je v súčasnosti veľmi tvrdo zasiahnuté.
Rastieme aj padáme s našimi klientami – malými
a strednými firmami vo všetkých kútoch Slovenska. Preto sme pripravili 10 bodov, ktorými sa podľa nás líšia tí,
čo aktuálnu krízu porazia od tých, ktorí budú na strane
porazených.

Vaši existujúci zákazníci sú a budú kľúčoví pri tvorbe Vašej povesti. Teraz máte príležitosť urobiť pre nich
niečo, čo významne utuží Vaše vzťahy. Spojte sa s nimi
a zistite, či by niečo nepotrebovali. Nemusí Vás to nič
stáť – skladovaciu či dopravnú kapacitu, ktorú práve
nepotrebujete, informácie, kontakty, či radu.

Obmedzujú sledovanie správ
a sociálnych sietí

Nekonečné počúvanie toho, čo nám hrozí, nás
nezachráni. Vyhraďte si krátky čas, kedy skontrolujete
relevantné zdroje, aby Vám neušli dôležité informácie.
A do práce!

2

Postarajú sa o zdravie
zamestnancov

Chorý zamestnanec Vám nepomôže a ten, čo je
v karanténe, iba obmedzene. Ako to v niečom preháňať,
tak v hygiene a ochrane Vašich ľudí. Okrem toho pravidelne kontrolujte zdravotný stav ľudí nielen vo vašej
firme, ale pýtajte sa ich denne aj na blízkych, s ktorými
prišli do kontaktu.

3

5

Spíšu si zoznam
príležitostí

Prichádzajú s niečím novým
a dajú to vedieť

Čokoľvek čo urobíte, akákoľvek nová aktivita, bude
signálom pre všetkých naokolo, že vy ste to nevzdali
a nepotápate sa, že bojujete. Ten, kto sa snaží a bojuje
si určite skôr získa sympatie zákazníkov, ako ten, čo sa
skryl.

9

Investujú do spoznania nových
klientov

Je čas zaujímať sa aj o nových klientov. Aj keď z toho
nebude okamžitý príjem, teraz je kľúčové byť v kontakte a komunikovať. Keďže kríza veľa zmení aj na strane
zákazníkov, je dôležité byť na tieto zmeny pripravený

Niektoré veci ste chceli urobiť dávno, ale nebol na
ne čas. Iné Vám napadli len teraz. Preto ak máte teraz
čas, v pokoji si napíšte zoznam: Čo som za posledný rok
chcel a neurobil. Určite si priority a potom sa do toho
pustite!

Čo teda podľa nás robia tí, ktorí vyšli
z krízy posilnení?

1

4

Ukazujú
starostlivosť

8

Vytvárajú
alternatívy

Viacerí podnikatelia po zatvorení predajní dodávajú
tovar cez kuriérov. Ďalší zmenili vyrábaný, či predávaný
sortiment. Alternatívu treba mať vo všetkom. Dodávatelia, distribúcia, spôsoby komunikácie so zákazníkmi,
ale aj tovar či služby. Mnohí už pochopili, že ak ne-

6

Skracujú všetky
termíny

7

Zdieľajú
informácie

10

Zostanú
pozitívni

Vaša pozitívna energia je najväčší
magnet pre zákazníkov a motor
rastu biznisu.

Zmeňte čo treba a zmeňte to rýchlo.
Minimalizujte čas na presun informácií
smerom k Vám (od zákazníka, partnera),
čas Vášho rozhodovania a aj čas, kedy
sa Vaše rozhodnutie zmení na čin.
Ak to zrýchli možnosť zmeny,
delegujte rozhodovacie právomoci. To, čo neviete urobiť rýchlo,
dajte si na zoznam príležitostí
z predchádzajúceho bodu.

Radosť z dobrých správ sa ich šírením
znásobuje, smútok zo zlých sa delí.
Platí to predovšetkým smerom
k zamestnancom, ale aj k zákazníkom
či obchodným partnerom. Aj keď to
na začiatku nemusí byť jednoduché,
pravidelne im napíšte, ako sa Vám pri
boji s krízou darí.

Ešte stále nie ste presvedčení?
Tak Vás skúsime motivovať.
Ak máte na svojom Zozname príležitostí niečo, čomu by pomohla reklamná kampaň, sme pripravení pomôcť. Môže ísť o celkom nový projekt, alebo
o vylepšenie toho, čo už robíte. Napíšte nám na mail sutaz@regionpress.sk krátku predstavu o vašej aktivite a my odmeníme

5

projektov

INZERTNOU PODPOROU
v novinách v hodnote

5 000

EUR

plus bezplatným vypracovaním ONLINE STRATÉGIE pre úspech projektu na internete.
Nápady posielajte do nedele 5. apríla. Víťazov oznámime v nasledujúcom vydaní. Pri výbere budeme brať do úvahy najmä
podnikateľskú odvahu a odhodlanie poraziť krízu aj v ekonomike.
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KONTAKTUJ
T

ŤAŽNÉ

skalicko@regionpress.sk

Montáž aj u zákazníka

E NÁS

0905 915 033, 0908 979 377

Z ARIADENIA
0904 832 593

www.taznezariadenie.eu

16-0125

NEJDE VÁM
BIZNIS?

33-0006
33-0036

8
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