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Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 34 570 domácností

Dávame si zabrať aj keď naozaj netreba

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

2. mája 1945

ochranných pracovných
prostriedkov

Senica, Kolónia 1483/80
Tel.: 034/651 77 35, 0903 410 378

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

www.cammino.sk

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

(skladané 1 x 1 x 1 m)

• metrovica

NON STOP

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

Tel. č.: 0904 327 169

(doprava v okrese Skalica zdarma)

Výročia a udalosti

PLECHOVÉ GARÁŽE, VOLIERY PRE PSOV,
GARÁŽOVÉ BRÁNY, PLECHY, DOVOZ A MONTÁŽ CELÁ SR

dobyla Červená armáda Berlín.

OBCHODNÉ CENTRUM

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

KANALIZÁCIE

• krbové polienka
• palety

ČISTENIE

TEL.: 0905 20 70 59 • www.kupdodomu.sk

NA SKLADE

RESPIRÁTORY,
POLOMASKY,
MASKY A FILTRE

cena:

3€
1 kus

NOSNICE
JAHŇATÁ
cena:

50 €

24 € 52 €

1 kus

cena:

3€

É
AKCIOV
CENY
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1 kus

0940 601 904 • Senica

1

41-0036

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

94-0056

Najlepší výber KOTLOV

PALIVOVÉ DREVO (tvrdé)

63-0060

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

KRTKOVANIE

59-0161

strany niektorých tých mladých viedlo
takmer k pouličnému lynču dôchodcov. Nemožno sa vyhovárať na „Matoviča“ - mimochodom, iba na hlavného
hygienika, ak už a na krízový štáb...
Kam sa podela spoločenská zodpovednosť, súdnosť? Kam sa podela
empatia mladých? Kam sa podela ich
ľudskosť? Kam sa podela spomienka
na to, že niekoľkí ešte žijúci z tých starkých boli súčasťou pádu nacistického
Berlína pred 75 rokmi? Že prežili 50 – te
roky, že zvládli diktatúru boľševizmu?
Teraz majú trpieť diktát bezohľadnosti?
Na Slovensku sa začala – spontánne a masovo – veková segregácia. A s
ňou nenávisť. Nenávidíme Rómov, nenávidíme migrantov, nenávidíme každého, kto je iný, najnovšie nenávidíme
našich starkých. Milujeme iba seba. A
svoje práva. Svoj rozmach a svoj rozlet.
Svoje ja. S takouto „láskou“
sa však žiť nedá. Vegetovať zjavne áno. Stačí
vám to, vy, mnohí mladší? (Určite – dúfam – nie
všetkým.)
S pozdravom –
za zdravý rozum

16-0003

V redakčnom slove (a toto je už tretia verzia toho dnešného) som tuším
ešte nikdy nepoužil citát nášho čitateľa. Dúfam, že mi to prepáčite a jeho
autor, pán Dušan z Prievidze, tiež:
„Dobrý deň prajem. (Píše a pokračuje.) Posledné mesiace a týždne nám
všetkým dávajú zabrať. Je to hlavne v
dôsledku celosvetového problému
šírenia sa nebezpečného vírusového
ochorenia. Čo je však možno ešte horšie, je nedokonale vysvetlená alebo
chápaná „pomoc“ seniorom v tomto
období. Je to totiž absolútne neetický
fakt, s ktorým sa občas človek stretáva
v realite. Stalo sa mi, žiaľ, že skupina
mladých ľudí mi takmer neumožnila
ísť do hypermarketu v podvečerných
hodinách. V skutočnosti bol poloprázdny... Je možné , že aj oni sa dožijú
vyššieho veku a potom možno dostanú
rozum...“
Nuž, nariadenie vzniklo s účelom chrániť dôchodcov. To bol dobrý
úmysel. V uplynulých dňoch si však
vďaka jeho striktnému dodržiavaniu
zo strany „empatických“ mladších
ľudí dôchodcovia nesmeli nakúpiť ani
v sobotu. „Len pre bielych“ z minulého storočia sa zmenilo na Slovensku
súčasnosti „len pre mladých“. A zo

RADÍME / 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

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

Je v plnej kompetencii zriaďovateľov materských škôl, základných
škôl, základných umeleckých škôl,
školských klubov detí a centier voľného času či, a v akej miere, pri vyberaní
poplatkov zohľadnia výnimočnosť tejto
situácie.
Výšku školného v materskej škole zriadenej obcou určuje obec všeobecne záväzným nariadením. Obec
musí zohľadniť ustanovenie, podľa
ktorého príspevok v materskej škole na
základe rozhodnutia zriaďovateľa sa
neuhrádza v plnej výške za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v
čase školských prázdnin alebo ak bola
prerušená prevádzka materskej školy
zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi.

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
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27.490
52.120
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33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

Work

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

0944 716 337

work.byvanie@gmail.com

» Zdroj: VIA IURIS

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

západné Slovensko
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

Základné umelecké školy, školské kluby detí a centrá voľného času
V čase, kedy už bude oficiálne deklarované, že zariadenia sa do konca
školského roka neotvoria, je možné,
aby zriaďovateľ týchto zariadení prijal
všeobecne záväzné nariadenie (ak už
nie je táto situácia v planom znení riešená), ktorým upraví, ako, či a v akej
výške budú platby vrátené. Zriaďovateľ
pritom musí brať do úvahy aj to, či hodiny neprebiehajú online a teda vyučovanie sa nezastavilo.

Súkromné zariadenia (súkromné
materské školy, súkromné školy, súkromné umelecké školy)
Pokiaľ ide o súkromné materské
školy a súkromné školy, vo vzťahu k
plateniu školného je podstatný obsah
zmluvy medzi zákonným zástupcom
a materskou školou/školou. Súkromná

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

materská škola/škola sa môže taktiež
rozhodnúť, že bude postupovať podľa §
28 ods. 7 školského zákona a na základe rozhodnutia samotnej školy nebude
požadovať celú úhradu školného ale
len jeho pomernú časť.

41-0006

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Tým, že za niektoré predškolské a
školské zariadenia sú rodičia detí,
ktoré ich navštevujú, povinní platiť
školské poplatky, vyvstáva otázka,
čo s nimi v čase, keď sú tieto zariadenia na základe rozhodnutia vlády
zatvorené.

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

NOVINKA V PREDAJI

• Kvalitné invertné krmivo pre včely
od Belgickej firmy Belgusoc
• Sirupy aj cestá pre celoročné prikrmovaniee
(podnecovanie, bezznáškové obdobie, oddelky,
roje,
zimné
zásoby)
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KLIMATIZÁCIE
REKUPERÁCIE

• Ekologické liečivá pre včely
• Ekopol (proti varroáze - klieštik)
tikk)
• Ekofytol (zvýšenie odolnosti
proti infekciám)
• Nozetom (liečenie nozémy)

DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

www.klima-kov.sk

ZÁHRADKÁRSKE, CHOVATEĽSKÉ A VČELÁRSKE POTREBY
Flormix s.r.o, Bernolákova 13, Holíč, 0908 433 144
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0905 963 819

63-0004

Potočná 16
SKaLIca
skalicko@regionpress.sk

63-0007

redakcia:

Poplatky za školné, čo s nimi?

41-0065

SENICKO-SKALICKO

Najčítanejšie regionálne noviny

41-0007

2

SLUŽBY

SENICKO

3

INTERNÁ AMBULANCIA
BORSKÝ MIKULÁŠ

Nakládka a vykládka
hydraulickou rukou

Zdravotné stredisko, Hurbanova 11

Sme zmluvný partner
so VŠETKÝMI ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo

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

63-0005

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

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

0917 404 959
www.stavbykralovska.sk

DOVOZ
SYPKÝCH
MATERIÁLOV

63-0068

× štrk
× piesok
× makadám
× záhradná
zemina

63-0030

OBJEDNANIE NA:
0918 284 450, internabm@gmail.com

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
370 €
480 €

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk
41-0022

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

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

KONTAJNERY
LIKVIDÁCIA A ODVOZ
ODPADU
INDIVIDUÁLNA LIKVID.
V NAŠOM AREÁLI

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

AKCIA

3 DN
PRENÁ I
KONTA JOM
JNERA
ZD

ARMA

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

16-0142

ŠTEFANOV

0905 232 510
jztrans@jztrans.sk
www.jztrans.sk

41-0066

320 €

Môžete si vybrať
asi zo 130 druhov
pomníkov

Skalica, ul. Horská
0902 624 774

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

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR
Príďte sa presvedčiť

(autobusová stanica)

Výročia a udalosti
Bratislava a Viedeň podpísali zmluvu
o oficiálnom partnerstve.

3. mája 1993

OTVORENÉ!
63-0063

ul. pplk. Pljušťa 1, Skalica

41-0012

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

41-0043

NAŠA FIRMA MÁ 29 ROKOV

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy
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Z REGIÓNU / SLUŽBY

slať v elektronickej podobe ako prílohu
vo Worde na adresu: slezakova.jaroslava@zupa-tt.sk. Termín doručenia literárnych prác je do 31. 5. 2020. Prosíme
uviesť Vaše kontaktné údaje: meno,
priezvisko, vek, adresa, telefón, e-mail,
príp. školu. Najlepšie práce budú ocenené vecnými cenami, výsledky súťaže
a ocenené práce zverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa súťaže
– www.osveta-senica.sk.
Milé deti, študenti, prezentujte svoju
vlastnú tvorbu, konfrontujte sa s inými
autormi. Píšte, tvorte, súťažte!

v Dome smútku v Skalici
sviečky, kahance, kvety, venčeky, ikebany...
Stála služba pri
prevoze zosnulých 0907 928 212, 0915 732 830
www.pohrebnesluzby-skalica.sk

POHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.

04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM

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

05 DOMY / predaj
R05_DOMY_PREDAJ
06 POZEMKY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ

(v priestoroch tržnice)
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

07 REALITY / iné
R07_REALITY_INE

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

08 STAVBA
R08_STAVBA
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

POHREBNÁ SLUŽBA

09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST

rebiče na zemný plyn cez
stenu Karma 4kW, Mora
2,5 kW a Mora 4,2 kW, použité.Tel. 0903428843
» Predám cirkulár, klad.
šrotovník,
elektromotor 11kW 157 ot..Tel.
0948699993

14 RÔZNE / iné
R14_ROZNE_INE
» Kúpim staré odznaky,
mince, vyznamenania,
veci po vojakoch a armáde, staré pohľadnice a
knihy.Tel. 0908707350
» Kúpim veľký reštauračný slnečník, ponúknite
formou SMS- ZAVOLÁM
VÁM!.Tel. 0944085243
15 HĽADÁM PRÁCU
R15_HLADAM
PRACU
16 ZOZNAMKA
R16_ZOZNAMKA
» Muž 52 ročný hľadá
ženu na vážny vzťah.Tel.
0949806344
» Muž 42 ŤZP hľadá ženu
alebo ŤZP, len SMS.Tel.
0944023252

POHREBNÁ SLUŽBA

NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

DOJČ

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

0907 928 212, 0915 732 830

ZÁRUČNÝ AJ POZÁRUČNÝ BEZPLATNÝ SERVIS OKIEN A DVERÍ

Predaj hydiny
na ďalší chov

Senica

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF

Čáčovská cesta 5315/125

SEKCIOVÉ A DVOJKRÍDLOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY

AKCIA:

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

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

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

www.hydina.eu

Stále máme v ponuke mládky pred znáškou.

Pri predložení konkurenčnej
ponuky Vám vypracujeme
nižšiu cenovú ponuku.

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

tel. 0908 702 522

§

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

MZDY, PERSONALISTIKA
Senica | 0911 521 767

Sme plátci
DPH

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!

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

€

SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ
63-0053

Návod nájdete na strane 6 dolu.

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI = SERIÓZNOSŤ

FO typ A, B a právnických osôb

Chcete si podať inzerát?

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.

41-0059

13 RÔZNE / predaj
R13_ROZNE_PREDAJ

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

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

LUX JR Sobotište

11 HOBBY AAŠPORT
R11_HOBBY
SPOTR

» Predám plynové spot-

ŠAŠTÍN - STRÁŽE

» red

10 ZÁHRADA AAZVERINEC
R10_ZAHRADA
ZVERINEC
» Kúpim 500kg kukurice a
otruby.Tel. 0944634153

12 DEŤOM
R12_DETOM

41-0010

03 BYTY / predaj
R03_BYTY_PREDAJ

tel.: 034 / 651 14 11

41-0009

02 AUTO-MOTO / iné
R02_AUTO_MOTO_INE
» ČZ 175, JAWA 250,
350, PIONIER, STADION,
MUSTANG, SIMSON, kúpim tieto motorky.Tel.
0915215406
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA
DOHODA.Tel. 0908205521

Záhorské osvetové stredisko v Senici vyhlasuje literárnu súťaž na tému:
„Čo je pre mňa najcennejšie”. Súťaž je
určená deťom a študentom a môžete
sa do nej zapojiť zaslaním básní i prozaických textov, Vaše príspevky však
musia vystihovať určenú tému. Člení sa
na dve vekové kategórie: deti vo veku
od 10 do 15 rokov a študenti vo veku od
16 do 25 rokov a dve žánrové kategórie:
poézia a prozaické útvary. Jeden autor
môže do súťaže doručiť maximálne 3
básne a 1 prozaický text v rozsahu do 5
strán formátu A4. Príspevky treba za-

PEKARr s.r.o., Skalica

41-0041

01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ

Zapojte sa do literárnej súťaže
Čo je pre mňa najcennejšie

SE20-18 strana -
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63-0050

Občianska
riadková
inzercia
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EKOOKIENKO/ SLUŽBY, BÝVANIE

Suchom rôznej intenzity sú postihnuté viac ako dve tretiny Slovenska, pričom výrazné až výnimočné
pôdne sucho je v celom profile na
približne dvadsiatich percentách
územia a zasahuje okrem juhozápadu tiež severné časti západného,
stredného a východného Slovenska. Ani dlhodobejšie prognózy počasia neavizujú zmenu. Zrážky sú
občas síce hlásené, ale ich intenzita
je väčšinou iba symbolická.

suché podmienky. „Podľa indexu SPEI
je na väčšine staníc extrémne sucho,
veľmi sucho je na desiatich staniciach.
Mierne sucho je len na Sliači,“ spresnil
Slovenský hydrometeorologický ústav.
Normálne podmienky sú už prakticky
iba v Žiari nad Hronom a na Sliači. Najhoršia situácia je v Čadci a v Medzilaborciach. Veľmi zlá je v Kuchyni, Švedlári a v Spišských Vlachoch.
Ovocinári a záhradkári v uplynulých dňoch riešili mierne až závažné
poškodenie budúcej úrody mrazmi, na
Slovenský hydrometeorologický toto obdobie s neobvyklou intenzitou
ústav (SHMÚ) eviduje na Slovensku a taktiež ustálenosťou v počte dní za
v rámci monitoringu pôdneho sucha sebou. Tu neboli veľké rozdieli medzi
postupné zhoršovanie situácie. V povr- nížinami a oblasťami s vyššou nadchovej vrstve pôdy je mierne až extrém- morskou výškou. V kotlinách už podľa
ne sucho na 95 percentách celkovej SHMÚ nie je snehová pokrývka a všaobrábanej plochy. Deficit vlahy je po- de je mimoriadne sucho. „Práve suché
zorovaný už na takmer celom území SR povrchové vrstvy zemského povrchu a
okrem najvyšších polôh. SHMÚ v tejto studené, veľmi suché vzduchové hmosúvislosti už niekoľkokrát vydal aj vý- ty, ktoré k nám prechodne prúdia od
strahy. Situácia sa podľa monitoringu severu až severovýchodu, sú hlavnýmeteorologického sucha naďalej zhor- mi faktormi, ktoré vplývajú teraz na
šuje. Aktuálne prevažujú na Slovensku pokles teploty vzduchu,“ informoval
podľa ústavu veľmi suché až extrémne SHMÚ.

VÝSTAVBA RODINNÝCH
DOMOV OD ZÁKLADU
AŽ PO STAVBU NA KĽÚČ
KOMPLETNÉ
REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE
VÝROBA A DOPRAVA
BETÓNOVÝCH ZMESÍ
DOPRAVA BETÓNU
BETÓNOVOU PUMPOU
ZÁMKOVÁ DLAŽBA,
KOVANÉ PLOTY, ALTÁNKY

www.minariksro.sk

MINARIK s.r.o.
Moravský Svätý Ján 782
telefón: +421 905 638 665
e-mail: 1hasso1@gmail.com

Murárske práce
0904 259 971

0903 342 475

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

16-0076

» red

INZERCIA

0905 915 033

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

41-0022

rttrade@rttrade.sk

M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

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

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

Chcete si
podať
inzerát?

PODLAHY

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

LAMINÁTOVÉ / PVC / KORKOVÉ
KOMPOMENTY

KAMENNÉ KOBERCE

AKCIOVÉ SETY

UŽ OD 110
DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA

EUR

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

KĽUČKY

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

+421 918 536 949
infoklucnik.sk
CentrumDveríKlucnik

www.klucnik.sk

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

SE20-18 strana -
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41-0017

PODLAHA

41-0063

Sucho nadobúda formu katastrofy

5

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.

63-0009

SENICKO

SOI VARUJE / SLUŽBY, BÝVANIE
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Pozor na nákupy ochranných masiek!

41-0055

» Zdroj: SOI

PREDAJ
HRANOLOV,
FOŠNÍ, LAT

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

NAVIAC POSKYTUJEME PRE NAŠICH
ZÁKAZNÍKOV BEZPEČNÚ MONTÁŽ!
okna@abc-okna.sk

holic@abc-okna.sk

JARNÁ AKCIA

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

0948 771 127
piladobr@gmail.com

VÝROBA
A PREDAJ

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

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)

tel.: 0948 344 401

PALIVOVÉHO
DREVA
41-0011

V SÚČASNEJ SITUÁCII SME PRE
NAŠICH ZÁKAZNÍKOV PRIPRAVILI
ŠPECIÁLNE ZĽAVY NA CELÝ SORTIMENT:
• OKNÁ A DVERE SALAMANDER
• ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

63-0041

Respirátory patria do skupiny OOP
kategórie III, ktoré chránia používateľa pred vážnym poškodením zdravia,
resp. rizikom smrti a slúžia na ochranu
dýchacích orgánov pred látkami a zmesami, ktoré ohrozujú zdravie, a pred
škodlivými biologickými činiteľmi.
Všetky filtračné polmasky, aj ich
najmenšie spotrebiteľské balenie musia byť zreteľne a trvale označené minimálne týmito údajmi:
• obchodným menom alebo ochrannou známkou výrobcu,
• obchodným menom alebo ochrannou známkou dovozcu (ak existuje),
• typovým číslom,
• číslom a rokom zverejnenia normy,
• symbolmi FFP1 alebo FFP2 alebo
FFP3 podľa zodpovedajúcej triedy,
• písmenom D (dolomitový prach), ak
vyhoveli skúške zanášania, toto písmeno musí byť za označením triedy filtru,
• označením CE za ktorým nasleduje
identifikačné číslo notifikovanej osoby.
Filtračné polmasky FFP1, FFP2 a
FFP3 musia mať tiež vydaný certifikát
EÚ skúšky typu.
Slovenská obchodná inšpekcia
upozorňuje v tejto súvislosti na zavá-

dzajúce a klamlivé certifikáty, ktoré
boli pre niektoré filtračné polmasky
triedy FFP1, FFP2 a FFP3 vydané.
Predmetné certifikáty nemajú
žiadnu právnu relevanciu. a nemôžu
byť podkladom pre vydanie
VoZ a označenie predmetných výrobkov označením CE. Filtračné polmasky na ktoré sa tieto certifikáty vzťahujú, nemôžu byť uvedené na európsky
ani slovenský trh, nakoľko nespĺňajú
požiadavky. Tieto respirátory môžu pre
používateľa predstavovať nebezpečenstvo, pretože nespĺňajú deklarované
vlastnosti a ich zoznam je možné nájsť
na webovej stránke European Safety
Federation pod odkazom:https://eu-esf.org/covid-19/4513-covid-19-suspicious-certificates-for-ppe
Predávajúci musí vedieť zdôvodniť
a zdokumentovať každý jeden predaj,
a to len oprávnenej osobe a musí túto
skutočnosť vedieť preukázať Slovenskej obchodnej inšpekcii pri následnej
kontrole.

0918 645 802
0907 784 324

41-0014

Filtračné polmasky rôznych tried,
nazývané aj respirátory, sú osobné ochranné prostriedky (ďalej len
„OOP“), ktoré sú určenými výrobkami
o posudzovaní zhody výrobku, o sprístupňovaní určeného výrobku na trhu.

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

SE20-18 strana -
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63-0066

0948 787 777 | www.balkona.eu

.
020
5. 2
15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

HLAVU HORE / SLUŽBY

SENICKO
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Lídri, ktorých nevidieť

História je plná smutných správ o
„lídroch,“ ktorí boli manipulátormi a
vrahmi. Úlohou lídra nie je vyniknúť, ale
pomôcť vyniknúť druhým. Líder nemá
viesť ľudí tam, kam chce on, ale tam kam
chcú oni.
Skutoční lídri idú s kožou na trh,
nesú zodpovednosť za svoje rozhodnutia aj za činy svojich spolupracovníkov,
statočne znášajú neúspechy a kritiku.
Pri neúspechu sa pozerajú do zrkadla,
pri úspechu sa tešia z ocenenia druhých.
Sú múdri, ale nepotrebujú to prezentovať
navonok. Vedia čo všetko ešte nevedia.
Prepájajú ľudí okolo seba, budujú dôveru
a spoluprácu. Sú slobodní, nepotrebujú sa nikomu zapáčiť, hovoria a konajú
podľa svojho svedomia. Nechcú funkcie
a vyznamenania, neradi sa prezentujú
v médiách. Robia dobré veci v skrytosti
a pochopili, že skutočné bohatstvo je to,
čo rozdali a nie to, čo nahromadili. Majú
predstavivosť, vidia súvislosti, radi pre-

konávajú obmedzenia a prekážky. Pády
a prehry ich posilňujú a vidia budúcnosť
skôr ako ostatní. Niekedy sú predmetom
posmechu a nepochopenia. Nečakajú od
sveta vďačnosť a slávu, v tichosti sa tešia
z úspechov druhých. Poznám takéhoto
lídra a je mi cťou spolupracovať s nim.
Pomáha ľuďom, ktorí padli, aby sa dostali
do neba. Znie to zvláštne ale toto je jeho
hlavná práca. A robí ju perfektne – slúžiť
ľuďom na okraji spoločnosti a Pánu Bohu.
Pokorne, s láskou a bez veľkých slov. Pán
farár Vladko Maslák z OZ Dobrý Pastier.
Líder nepomáha sebe k úspechu, ale
druhým ľuďom k užitočnosti a šťastiu.
Nie je ho niekedy vidieť, ale je dôležitejší
ako slávne celebrity v médiách. Naučme
sa vnímať skutočných lídrov v našom
okolí a uvidíme, že svet je oveľa krajší ako
večerné správy. Dnes potrebujeme lídrov
akcie a nie prázdnych
rečí, lídrov zameraných na budúcnosť a
nie minulosť. Hovorí
sa, že nám chýbajú
lídri. Nechýbajú. Len
ich niekedy hľadáme na nespráv nych
miestach.

» Ján Košturiak

AUTOSERVIS KLAMPIARSKE
PNEUSERVIS PRÁCE
OSOBNÝ
LAKOVANIE
NÁKLADNÝ

www.taznezariadenie.eu

• odvoz a dovoz sypkého a paletového
materiálu
• nakládka a vykládka drapákom

Práce s hydraulickou rukou

Výročia a udalosti

4. mája 1953

získal Ernest Hemingway za román Starec a more Pulitzerovu cenu.

0905 263 196

0907 724 254

www.strechyedi.sk

www.ter-co.sk

Montáž
aj u zákazníka

16-0147

0904 832 593

Práce s hydraulickým kladivom
Doprava Mercedes Atego

41-0062

ŤAŽNÉ

ZARIADENIA

• lyžice 1,3 m3
• výkopové lyžice - šírka 40, 60, 80 cm
• svahovacia lyžica 150 cm

STREŠNÉ OKNÁ, SVETLOVODY, SVETLÍKY

MARTIN KRČEK

Prevádzka: Sobotište 719, 906 05
Tel.: 0905 631 871

Výkopové práce

STRECHY A VÄZNÍKY
63-0065

MANTAP

www.mullerinstal.sk

63-0058

Slovo líder sa často používa na označenie šéfov, manažérov, politikov alebo
výnimočných športovcov. Označujú
sa takto ľudia, ktorí vedia strhnúť a
viesť druhých. Otázkou je, akým spôsobom dokážu strhnúť masy a kam ich
dovedú.

+421 907 628 613 • muller@mullerinstal.sk

Výročia a udalosti
Bratislava a Viedeň podpísali zmluvu
o oficiálnom partnerstve.

3. mája 1993

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

ODŤAH ZDARMA

SE20-18 strana -
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VAMAMETAL s.r.o., Priemyselná 277, Senica
email: vamametal@gmail.com
0903 145 588, 0903 728 588

63-0006

výkup oceľového šrotu a farebných kovov
zber elektroodpadu

7

Z REIGÓNU / ZDRAVIE, BÝVANIE
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Dvojnásobný úspech VIA HUMANA
v krajskom kole SOČ

OČNÁ OPTIKA

s prácou Renovácia motocykla v odbore
01- problematika voľného času,
Zdenka Hološková s prácou Poruchy
príjmu potravy v odbore 17- pedagogika,
psychológia, sociológia.
Obe práce postúpili do celoštátneho
kola. Študentom gratulujeme a držíme
päste v ďalšom kole.

Študenti Via Humana sa každoročne
zapájajú do súťaže Stredoškolská odborná činnosť. V školskom roku 2019/2020
prebehol už jej 42. ročník a odrazila sa
na ňom aj súčasná situácia.
Krajské kolá sa konali bez osobnej
účasti súťažiacich. Odborná porota hodnotila len samotné práce SOČ bez ich
obhajoby. Teší nás, že aj napriek tejto
skutočnosti naši študenti dosiahli veľký
úspech. Dve práce pod vedením p. prof.
Psotovej sa umiestnili na krásnom 2.
mieste:
Miroslav Sedláček a Tomáš Benkovič

Najčítanejšie regionálne noviny

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

DO

-40%

» Viera Psotová

ZĽAVA

NA OKULIARE
A SLNEČNÉ
SKLÁ
BEZPEČNÉ
VYŠETRENIE ZRAKU

www.oftalens.sk

-61%

3x

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

BONUS

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

V tejto dobe
vám vyjdeme
v ústrety
aj cenami
PROFESIONÁNA
PRÁCA S RÚŠKAMI

AKCIA

AKCIA

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

OKNÁ ZA

1/3

BEZ

KONKURENÈNÉ

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

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

CENY
OKIEN

0918 500 492

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
za
A MARKÍZY najlepšie

ceny
v regióne

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

SE20-18 strana -
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16-0145

AKCIA

10-0112

OČNÝ LEKÁR
A OPTOMETRISTA

POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBY

SENICKO
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INFO@CEZANTENU.SK
94-0043

INFOLINKA: 0800 611 211
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PÁPEŽ FRANTIŠEK / SLUŽBY
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Od 4. mája začne Vatikán
uvoľňovať krízové obmedzenia

Výsledkom stretnutia pápežskej
rady je oznam vatikánskeho Tlačového strediska, že druhá fáza krízových
opatrení sa vo Vatikáne začne od 4.
mája. Zatiaľ však nebola zverejnená
konkrétna podoba ďalších krokov.
Správa z rokovania hovorí o tom,
že „zdôraznilo úsilie Svätej stolice vynaložené na vysporiadanie sa s krízou
únosným spôsobom. Ďalej sa rozhodlo
o postupnom obnovení riadnych služieb pri zachovaní zdravotnej prevencie na zamedzenie nákaze, aby sa tak
zabezpečila služba pre Svätého Otca a
univerzálnu Cirkev.
Termínovanie opatrení vo Vatikáne doposiaľ stále korešponduje s termínmi prijatými občianskymi orgánmi
v rámci mesta Rím a v rámci celého Talianska. Premiér Talianskej republiky
Giuseppe Conte avizoval, že vydá nové
smernice pre tzv. „fázu 2“, ktorá sa začne od 4. mája.
Rada pre integrálny ľudský rozvoj
na žiadosť Svätého Otca Františka zriadila špeciálnu komisiu na vyjadrenia
lásky Cirkvi voči celému ľudstvu v konfrontácii s pandémiou Covid-19. Bude

tak robiť analýzou a reflektovaním nad
sociálno-ekonomickými a kultúrnymi
výzvami budúcnosti a návrhom orientačných línií, ako im čeliť.
Ako informovalo vatikánske Tlačové stredisko, úlohy komisie bude napĺňať päť pracovných skupín v spolupráci
s inými vatikánskymi inštitúciami. Zamerajú sa napríklad na napomáhanie
reagovania miestnych cirkví na tamojšie krízové situácie, a to v spolupráci s
Medzinárodnou katolíckou charitou,
Kongregáciou pre evanjelizáciu národov, oddelením Apoštolskej almužny a
Vatikánskou lekárňou.
Ďalšie skupiny budú využívať kapacity Pápežskej akadémie pre život a
Pápežských akadémií vied. Budú sa zaoberať problematikou situácie po kríze
Covid-19 na oblasti životného prostredia, ekonomiky, práce, zdravotníctva,
politiky, komunikácie a vedy.
Vo vzťahu k medzinárodným organizáciám bude do práce zapojený Štátny sekretariát.

» Zdroj: Vatikánske správy

33-0044

Vo Vatikáne sa od 4. mája začne s postupným uvoľňovaním obmedzení
prijatých v rámci prevencie vírusového ochorenia Covid-19. Na mimoriadnom rokovaní riešili ďalší postup.
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ZAMESTNANIE, SLUŽBY

SENICKO

Spoločnosť zaoberajúca sa predajom
a montážou zimných záhrad

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

HĽADÁME DO SVOJHO TEAMU
ŠIKOVNÉHO MONTÁŽNIKA

do prevádzky v Lakšárskej Novej Vsi
mzda: 1000,- eur brutto + výkonnostné odmeny po zaškolení

pre záujem a informácie nás kontaktujte na:

valuchova@krajn.sk, 0908 953 804

Frézovanie

SBS GUARDING s. r. o.

PRÁCA V SENICI

príjme strážnikov na prevádzky

komínov

na jednozmennú prevádzku

v Holíči

Firma DEMA Senica a.s. prijme

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

36-0002

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

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

BRIGÁDNIKOV DO SKLADU
Náplň práce:
- manipulačná práca s dielmi a bicyklami
- balenie súčiastok
Požiadavky:
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
- vhodné aj pre študentov od 18 rokov

ZĽAVAEZ
ER

Ponúkame:
- Základná hrubá hodinová mzda 3,40 EUR

10-0049

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

16-0148

NÁSTUP IHNEĎ

MANIPULANTA VÝROBY,
SKLADNÍKA

STAVEBNINY

V prípade záujmu sa môžete informovať priamo
v sídle spoločnosti DEMA Senica a.s., Dlhá 248/43,
905 01 Senica v prevádzke sklad.
tel. 034/6945202, mobil: 0915/780887 do 14:00 h.
E-mail: fandel@dema.sk

6. mája 1937

41-0005

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
• Ručný pracovník, KOSEC / PILČÍK - 580 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie
• VODIČ "B", "T" - 700 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie
• VODIČ "C" - od 805 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie
Letná údržba ciest a komunikácií v BA
Základná zložka mzdy
Miesto výkonu práce BRATISLAVA
+ príplatky a ODMENY
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

prijmeme na TPP

94-0060

tel.: 0949 224 380 • email: info@semagroup.eu

41-0064

Zaučenie zabezpečíme. Bližšie informácie
o pracovnom mieste na osobnom pohovore.
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Výročia a udalosti

havaroval a zhorel Hindenburg, najväčšia
vzducholoď všetkých čias.

16-0008

7. mája 2009

+421 917 622 472
stavebninykrajn@krajn.sk

VÝNIMOČNÁ PONUKA DLAŽIEB
obrubník parkový 1 m
1,42 € s DPH/ 1 ks

premac klasiko 20x10x6
7,56 € s DPH/m2

dlažba zatrávňovacia 60x40x8
2,13 € s DPH/ 1 ks

DEKA vymývaný betón 40x40x4
2,50 € s DPH/ 1 ks

Akciu máme pre vás od soboty 18.4 do soboty 9.5. Potom ide ďalšia.
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16-0016

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

na samite Európskej únie v Prahe bolo
založené Východné partnerstvo.

ZDRAVIE / SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

85-0267
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