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Netriumfujme nad skromnosťou!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Skromnosť dostáva u nás deň čo deň 
facky od rána do večera. Skromnosť 
je vysmievaná v médiách, skrom-
nosť je opľúvaná obmedzenou ne-
obmedzenosťou, po skromnosti 
dupú bagandže nevedomosti a ne-
návisti, egoizmu a samoľúbosti.

Boli časy, keď sa skromnosť pova-
žovala za cnosť. Moderní vykladači 
„doby“ ju však vnímajú ako nedosta-
tok sebavedomia. Ako čosi, čo ich drzo 
obmedzuje v ich individuálnych potre-
bách a nárokoch. Porážať skromnosť 
nadutosťou a rozťažnosťou je dnes in. 
Obmedzení sa predsa neobmedzujú a 
ani nedovolia, aby ich niekto nejak ob-
medzil – hoci všeobecne unzávanými 
a demokraticky prijatými pravidlami. 
Nariadeniami v čase krízy. Život medzi 
neobmedziteľnými obmedzenými je 
ťažký. Lebo skromnosť je tichá.

Ľudská samoľúbosť sa najviac pre-
javuje práve v záťažových životných 
situáciách. Naopak, skromnosť je ťaž-
ko plniteľná forma dobra! Poslaním 
človeka je konať dobro a vždy pomá-
hať ľuďom, zvlášť v ťažkých časoch. 
Skromnosť sa rovná milosrdenstvu, 
lebo človek len vďaka jedinej skrom-
nosti už je milosrdný k druhým ľuďom, 

neobťažuje ich svojimi nárokmi, netrá-
pi ich svojim poukazovaním na neja-
kú dôležitosť. Skromný človek preto v 
živote nikdy neprehráva. Jeho talenty 
a hodnoty sa vďaka skromnosti nikdy 
nezmenšujú, naopak, rastú.

Skromnosť taktiež vôbec nezna-
mená slabosť, ako si myslia niektorí, čo 
zo skromnosti majú vyrážky. V živote 
spoločenstiev a národov kráča pýcha 
pred záhubou. Úroveň kultúry je pria-
mo proporcionálna spoločenskej a me-
dzinárodnej skromnosti. 

Nedajme sa zmiasť tým, že ego-
izmus je všade okolo nás. Nedajme sa 
zmanipulovať takzvanými potrebami 
egoistov a ich arogancie. Hoci akokoľ-
vek nagélovanej, láskavo usmiatej a 
sršiacej milotou – taká arogancia je 
najnebezpečnejšia.

Skromnosť je bitá v tieto dni hlava 
– nehlava. Je len na nás, či to 
tak necháme.

Veľa síl na jej obranu, 
vážení – s pozdravom
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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700

Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

Predajňa: Nádražná ul., Malacky
0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk
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0917 404 959
www.stavbykralovska.sk

DOVOZ
SYPKÝCH

MATERIÁLOV

Nakládka a vykládka
hydraulickou rukou

× štrk
× piesok
× makadám
× záhradná

zemina
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(autobusová stanica)
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5Flormix s.r.o, Bernolákova 13, Holíč, 0908 433 144 

• Kvalitné invertné krmivo pre včely
   od Belgickej firmy Belgusoc
• Sirupy aj cestá pre celoročné prikrmovanie
   (podnecovanie, bezznáškové obdobie, oddelky, roje, zimné zásoby)
   balenia - sirup: 1 kg; 2,5 kg; 14 kg vedro; cesto: 1 kg; 2,5 kg

• Ekologické liečivá pre včely
• Ekopol (proti varroáze - klieštik)
• Eko�tol (zvýšenie odolnosti
   proti infekciám)
• Nozetom (liečenie nozémy)

NOVINKA V PREDAJI
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ZÁHRADKÁRSKE, CHOVATEĽSKÉ A VČELÁRSKE POTREBY
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INTERNÁ AMBULANCIA
BORSKÝ MIKULÁŠ
Zdravotné stredisko, Hurbanova 11

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

Sme zmluvný partner
so VŠETKÝMI ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI
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SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

§

€

MZDY, PERSONALISTIKA

VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

Sme plátci
DPH

FO �p A, B a právnických osôb

Senica | 0911 521 767
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Silvia Lukúvková  0908 979 377
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Silvia Lukúvková  0908 979 377
www.regionpress.sk
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Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Čáčov, Kunov, 
Senica, Borský Mikuláš, Borský 
Svätý Jur, Čáry, Jablonica, Kúty, 
Moravský Svätý Ján, Rovensko, 
Sekule, Smolinské, Šaštín - Strá-
že, Štefanov, Skalica, Dubovce, 
Gbely, Holíč, Kátov, Kopčany, Mok-
rý 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, Sobo-
tište, Šajdíkove Humence, Šaštín 
- Stráže, Štefanov, Skalica, Brod-
ské, Dubovce, Gbely, Holíč, Kátov, 
Kopčany, Lopašov, Mokrý Háj, Po-
pudinské Močidľany, Radošovce, 
Trnovec, Unín, Vrádište 

skalicko@regionpress.sk

redakcia: Potočná 16 
SKaLIca

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DIStrIbúcIa (34.570 domácností)

bV   94.750 bratislavsko Východ
bz 100.200 bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
Ga    31.290 Galantsko+Šaliansko
Hc    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
Ma    27.450 Malacko
nr   54.930 nitriansko
nz    34.140 novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
Pn    38.810 Piešťansko+NM+MY
Sc    27.920 Senecko
Se    34.570 Senicko+Skalicko
tO   40.560 topoľčiansko+PE+BN
tn   59.430 trenčiansko+DCA+IL
tt   46.550 trnavsko
zM    18.990 zlatomoravsko

bb   50.530 banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
Lc   30.690 Lučenecko+VK+PT
Mt    41.690 Martinsko+TR
Or   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
Pb   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
zV   39.560 zvolensko+DT+KA
zH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
za    52.120 Žilinsko+BY

bJ    33.870 bardejovsko+SK+SP
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Ke    83.740 Košicko
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SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
Sn    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

Vzhľadom na dobrý vývoj so šíre-
ním nového koronavírusu na Slo-
vensku sa mohli od stredy 6. mája 
spojiť fázy 2 a 3 z plánu otvárania 
prevádzok. 

Otvorí sa tak krátkodobé ubyto-
vanie bez spoločného stravovania, 
kaderníctva, pedikúry a manikúry, 
vonkajšie turistické atrakcie, taxisluž-
by, bohoslužby (za presne stanovených 
podmienok) a svadby. Tiež aj obchody 
a služby bez obmedzenia rozlohy, von-
kajšie terasy verejného stravovania, 
rehabilitačné služby, múzeá, galérie, 
knižnice a výstavné siene. Všetko za 
prísnych hygienických podmienok. 

Taxíky musia byť s namontovanou 
deliacou stenou, ktorá napríklad fó-
liou oddeľuje vodiča od radu zadných 
sedadiel so zákazníkom. Uvoľnili sa 
prevádzky obchodov a služieb, ale s 
dezinfekciou rúk, pri dodržiavaní 25 
štvorcových metrov (m2) na zákazní-
ka, ako aj pri dodržaní dvojmetrových 
odstupov. Vo verejnom stravovaní sa 
povoľujú vonkajšie „terasy“, ale okra-
je stolov musia byť dva metre od seba, 
dotykové plochy stolov a stoličiek sa 
musia dezinfikovať po každom zákaz-

níkovi. Pri jednom stole môžu sedieť 
maximálne dvaja ľudia alebo rodičia s 
deťmi.

Naďalej platí zákaz stretávania sa 
na verejnosti mimo osôb žijúcich v spo-
ločnej domácnosti. Pri sledovaní pre-
chodu na ďalšiu fázu sa znižuje hrani-
ca sledovaného ukazovateľa kĺzavého 
mediánu na 50.

Posledná fáza uvoľňovania pravi-
diel nenastane, vzhľadom na inkubač-
nú dobu vírusu, skôr ako za 14 dní. V 
tejto fáze sú totiž zariadenia s veľmi 
veľkým epidemiologickým rizikom. 
Obchody zostávajú až do odvolania 
každú nedeľu zatvorené.

Slovensko v medzičase pandémie

» red

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

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, 
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
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FIRMA KIPA
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+421 907 628 613  •  muller@mullerinstal.sk

www.mullerinstal.sk

Výkopové práce
• lyžice 1,3 m3

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

Práce s hydraulickým kladivom
Doprava Mercedes Atego
• odvoz a dovoz sypkého a paletového
   materiálu
• nakládka a vykládka drapákom  

Práce s hydraulickou rukou
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~ VÝSTAVBU NOVÝCH DOMOV
~ KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE DOMOV, BYTOV
~ KOMPLETNÉ BYTOVÉ JADRÁ
~ OBKLADY, DLAŽBY
~ OMIETKY, ZATEPLENIE, FASÁDY
~ ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE
~ VODOINŠTALÁČNÉ PRÁCE
~ SÁDROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE
~ TESÁRSKE A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
~ ALTÁNY, PRÍSTREŠKY, PERGOLY... 

tel.: 0903159 856 

Firma LEA INTERIÉR, s.r.o. ponúka:
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VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

0944 716 337
work.byvanie@gmail.com

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie

fasády
murárske a obkladaèské práce

Work
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MANTAP MARTIN KRČEK

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

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS
OSOBNÝ
NÁKLADNÝ

KLAMPIARSKE
PRÁCE
LAKOVANIE
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PALIVOVÉ DREVO (tvrdé)PALIVOVÉ DREVO (tvrdé)PALIVOVÉ DREVO (tvrdé)
• krbové polienka
• pale�
   (skladané 1 x 1 x 1 m)
• metrovica

Tel. č.: 0904 327 169
(doprava v okrese Skalica zdarma)

0905 915 033

INZERCIA
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Využite zl‘avu na elektrické náradie a akumulátory 
značky Makita -20% počas celého roka 2020

Možno využiť
na našich pobočkách

v Holíči, Skalici a Gbeloch
a tiež na našom e-shope www.masmasaryk.sk

o využiť

Gbeloch
ryk sk

čk

GGbbeloch
ryk sk

káácchh
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R01_AUTO_PREDAJ
» Predám Citroën Saxo 3 
dverový, 1,1 cm3, r.v.2006, 
najazdené 145800 km, let-
né a zimné pneumatiky.Tel. 
0903847172

R02_AUTO_MOTO_INE
» STARÝ PIONIER, MUSTANG, 
STADION, SIMSON, JAWA 90 
MANET, kúpim tieto motor-
ky.Tel. 0915215406

R03_BYTY_PREDAJ

R04_BYTY_PRENAJOM
» Prenajmem garzónku 
v Skalici jednej osobe, 
čiastočne zariadenú.Tel. 
0918051850

R05_DOMY_PREDAJ

R06_POZEMKY_PREDAJ

R07_REALITY_INE
» Prenajmem zdarma 25á 
na chov koní, Trnovec.Tel. 
0903946285

R08_STAVBA
» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682 
» Predám lacno tehlový ob-
klad.Tel. 0908198491

R09_DOMACNOST

R10_ZAHRADA A ZVERINEC
» Predám orechy a bicykel.
Tel. 0346683034

R11_HOBBY A SPOTR

R12_DETOM

R13_ROZNE_PREDAJ
» 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 nasáva-
cia hadica. Cena 60 €.Tel. 
0908045940

R14_ROZNE_INE

R15_HLADAM PRACU
» Hľadám akúkoľvek prácu 
na 4 hod., prax  v trdlách.
Tel. 0904434348 
» Hľadám si hocijakú brigá-
du môže byť aj na krátku 
dobu, napr. na 1 deň aj na 
dlhšie. Pomôžem s hocičím.
Tel. 0910152913

R16_ZOZNAMKA
» Muž 52 ročný hľadá 
ženu na vážny vzťah.Tel. 
0949806344

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Nedávno v Prahe ľudia protestovali 
proti chaosu vo vláde. Chápem, že 
niektorí politici nevedia, čo majú v 
súčasnej situácii robiť. Oni to však ne-
vedeli predtým a nebudú vedieť ani 
potom. Jednoducho nevedia. 

Sú aj takí, ktorí si v dnešnej dobe 
môžu plniť svoje sny - predvádzať sa ale-
bo sa hrať na diktátorov. Chaos je všade 
okolo nás. Prečo by mal chýbať vo vláde?

Skúsme v týchto dňoch viac študo-
vať teóriu chaosu, reziliencie a antikreh-
kosti. Nefňukajme a nenadávajme na 
chaos. Môže spôsobiť kolaps, ale môže 
nám priniesť aj prelomovú inováciu spo-
ločnosti. Potrebujeme ju. Ľudia sa musia 
vzdať pasivity a ilúzií, že „supermani“ 
zhora to vyriešia. Profesor Milan Zelený 
hovorí, že zmeny v spoločnosti prichá-
dzajú zdola, nie z ministerstiev. Hľadaj-
me cesty, experimentujme, učme sa nové 
veci a inovujme. 

Slovensko má tri problémy - sme 
prví v Európe v regionálnych rozdieloch, 
prví v negatívnych následkoch zmien v 
automobilkách a patríme k posledným v 
inováciách. Máme čo robiť. Potrebujeme 
misionárov zmeny. V regiónoch.

Všetko bude inak a nikto nevie ako. 
Máme veľa odborníkov, ktorí vedia ana-

lyzovať minulosť, ale iba málo tých, ktorí 
vidia kontúry budúcich zmien. Môžeme 
sa aj uzatvoriť - do svojho ega a pocitu, 
že majú patent na pravdu. Mám radšej 
tých, čo pravdu hľadajú. Od tých, čo si 
myslia, že ju našli radšej utekám. Na-
miesto najlepších praktík, potrebujeme 
série experimentov. Namiesto lamento-
vania a čakania, že nám niekto pomôže, 
potrebujeme akciu. Pomôcť si budeme 
musieť sami. A pomáhať by sme mali aj 
slabším okolo nás. Jasné, že potrebujeme 
aj veľké zmeny - na Slovensku odstrániť 
pijavice, ktoré roky vyciciavali našu 
republiku a jej krajinu. Aj svet sa bude 
musieť vysporiadať s vládou korporácií, 
ktoré slúžia iba jedinej veci - rastu a zis-
ku. Bez ohľadu na prírodu a ľudí. Mám 
pocit, že koronavírus nás prišiel ochrániť 
pred týmito nadnárodnými monštrami a 
psychopatmi, ktorí ich 
riadia. Nezakazujme 
chaos, zakážme mo-
nopoly a obmedzme 
diktatúru peňazí. 
Užívajme si rôznoro-
dosť prírody a krásu 
chaosu.

Potrebujeme misionárov zmeny

» Ján Košturiak

16
-0

00
1

41
-0

06
6

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

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

0903 526 876  |  0910 114 407

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk
POBOČKA  ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma

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

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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0903 342 475
r�rade@r�rade.sk

MAĽOVANIE
NATIERANIE

STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY

SADROKARTÓNY

Pri predložení
konkurenčnej ponuky

vám spravíme
lepšiu cenu + 10%
vernostná zľava

M
NA

kkkkyyyyyy

Vtipy 
týždňa

» Spomienka na sedem di-
vov socializmu:
1. Každý mal prácu.
2. Hoci mal každý prácu, 
nikto nič nerobil.
3. Hoci nikto nič nerobil, 
plán sa plnil nad 100 per-
cent.
4. Hoci sa plán plnil nad 
100 percent, nikde ničoho 
nebolo.
5. Hoci nikde ničoho ne-
bolo, predsa mal každý 
všetko.
6. Hoci mal každý všetko, 
predsa všetci kradli.
7. Hoci všetci kradli, nikdy 
to nikde nechýbalo.

Viete, aký je najlepší
politický vtip?
Taký, na ktorom sa smejete
aj po dvadsiatich rokoch,
až sa za mreže chytáte.

„Jano, za čo si ty vlastne 
sedel za komunistov?
 - Uložil som knihy vo vý-
klade kníhkupectva.
 - A čo? Boli zakázané?
 - Neboli, ale dal som vedľa 
seba tri knihy s názvami:
Chceme žiť..., Ďaleko od 
Moskvy..., V tieni mra-
kodrapov.

     » redakcia
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ŠAŠTÍN - STRÁŽEŠAŠTÍN - STRÁŽE
Prev.: Štúrova 958, Šaštín-Stráže, tel.: 0907 186 222

www.pohrebnasluzba-sastinstraze.sk

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

POHREBNÁ SLUŽBAPOHREBNÁ SLUŽBA

DOJČDOJČ
Prev.: è. 444, Dojè doèasne uzatvorená, objednávky
pohrebov, výkopových prác a i. vybavuje Ing. Hovan-
èíková, 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

PEKAR SRs s.r.o.
POHREBNÁ SLUŽBAPOHREBNÁ SLUŽBA

Komplexné pohrebné služby, maloobchod,
svieèky, kahance, vence, ikebany, vázy a i.

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:
0907 928 212, 0915 732 830
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PEKARr PEKARr s.r.o., Skalicas.r.o., Skalica

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

Stála služba priStála služba pri
prevoze zosnulýchprevoze zosnulých

tel.: tel.: 034 / 651 14 11034 / 651 14 11

www.pohrebnesluzby-skalica.skwww.pohrebnesluzby-skalica.sk

0907 928 212, 0915 732 8300907 928 212, 0915 732 830
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POHREBNÁ SLUŽBAPOHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.ZÁHORIE s. r. o.

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:
0907 928 212, 0915 732 8300907 928 212, 0915 732 830
www.pohrebnictvo-holic.skwww.pohrebnictvo-holic.sk

prevádzka: BRATISLAVSKÁ 6, prevádzka: BRATISLAVSKÁ 6, HOLÍČHOLÍČ, tel.: 0918 688 066, tel.: 0918 688 066
(v priestoroch tržnice)(v priestoroch tržnice)

Komplexné pohrebné - cintorínske službyKomplexné pohrebné - cintorínske služby
maloobchod - sviečky, kahance, kvety, urny...maloobchod - sviečky, kahance, kvety, urny...

medzinárodná preprava zosnulýchmedzinárodná preprava zosnulých
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA 2020

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

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

s podložkou 

1-hrob od 990 € • 2-hrob od 1190 €

0910 902 635•0905 323 022AK
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RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2200 € • 1-hrob od 1500 €
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• kompletné rekonštrukcie
   domov a bytov
• sadrokartonárske práce
• zatepľovacie práce
• ploty, zámková dlažba
• obklady, dlažby
• sanita
• výstavba RD 

Murárske práce
0904 259 971
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MINARIK s.r.o.
Moravský Svätý Ján 782
telefón: +421 905 638 665
e-mail: 1hasso1@gmail.com

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

Skalica, ul. Horská
0902 624 774

www.kamenarstvostapav.sk

Môžete si vybrať
asi zo 130 druhov

pomníkov

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

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

NAŠA FIRMA MÁ 29 ROKOV

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR

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

Ce
ny

 s
ú

vr
át

an
e 

D
PH

Vaše objednávky prijímame na tel.:
034/659 2101, 0905 471 325

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

od 86 €/t
od 200 €/t

 od 160 €/t

HNEDÉ UHLIE
ČIERNE UHLIE

od 295 €/tKOKS
BRIKETY
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KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

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

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

Odťahová služba zadarmo
Poskytujeme doklad o likvidácii
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VÝROBA
A PREDAJ

0918 645 802
0907 784 324

PALIVOVÉHO
DREVA
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0904 832 593
www.taznezariadenie.eu

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA

Montáž
aj u zákazníka
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V čase písania tohto príspevku, 29.4.2020, 
je na svete známych 3 161 563 diagnostiko-
vaných prípadov s ochorenim COVID-19. 
Vyliečených je zatiaľ 975  624 a  zomrelo 
žiaľ až 219  287 ľudí, zväčša vo vyššom 
veku. Keď budete čítať tento článok, čísla 
budú ešte vyššie. 

Závisieť budú od zavedených opatre-
ní, ich dodržiavania obyvateľmi a dopa-
dom  postupného uvoľňovania opatrení. 
Mali sme šťastie, že sme neboli prvou európ-
skou krajinou, kde sa koronavírus rozšíril. 
Mali sme šťastie, aké v Taliansku a neskôr 
aj Španielsku nemali. Sme svedkami rozší-
renia nevídanej epidémie, neskôr nazvanej 
pandémia, lebo postihuje a ovplyvňuje celý 
svet. Sme príkladom pre mnohé krajiny. 
Medzi zisteným prvým prípadom chorého 
u nás a prvými karanténnymi opatreniami 
zavedenými vládou uplynuli iba štyri dni. 
Mali sme šťastie v  pokračujúcich opatre-
niach, ktoré boli našou vládou správne na-
časované a tým aj vysoko účinné.

Mali sme šťastie aj v tom, že nie sme tak 
vysoko tranzitnou krajinou, ako iné zápa-
doeurópske  štáty.

A  máme veľké šťastie aj v našich ľu-
ďoch, ktorí sa s rozumnou pokorou podro-
bili opatreniam a zväčša akceptovali a po-
rozumeli významu nastolených opatrení.

O  aktivite ochorenia hovorí viac 
údajov:
1. Počet aktívne infikovaných v  kon-
krétny deň  je u  nás dlhšiu dobu nízky. 
Pozorujeme nízke denné prírastky nových 
nakazených. 
2. Počet aktívne infikovaných – čo pred-
stavuje počet všetkých pozitívnych zníže-
ný o počet vyliečených a počet zomretých. 
U nás k dnešnému dňu (29.4.2020) je toto 
číslo 885.
3. Deň začiatku epidémie – je deň, kedy 
bol infikovaný 1 človek na 1 milión obyva-
teľov. U nás to bolo 8. marca 2020
4. Komunitné šírenie je u  nás zatiaľ 
úspešne pod kontrolou.
5. Máme stále málo nakazených zdravot-
níckych pracovníkov, čo je veľmi dôležitý 
ukazovateľ možnosti liečby pacientov. 
6. Index nákazlivosti R, schopnosť šíre-
nia sa vírusu v populácii, 
je ostro sledovaným uka-
zovateľom a  výsledky sú 
v  súčasnosti priaznivé. 
Ochorenie je na ústupe, 
ak číslo R je menšie ako 
jedna.

Ako znížiť podomácky krvný cukor

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy
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• 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

Okná plné nápadov

CIA PLAST s.r.o. • 0910 168 661 • holic@incon.eu
K PARKETT, KÁTOVSKÁ 25, HOLÍČ
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OTVORENÉ!
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SobotišteLUX JR
NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

 tel. 0908 702 522

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

SEKCIOVÉ A DVOJKRÍDLOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY

AKCIOVÉ CENY NA NOVOSTAVBY V HLINÍKOVOM
PROFILE ALUPROF + PLASTOVOM PROFILE

SALAMANDER BLUEVOLUTION - NERECYKLOVANÝ

RÁMOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

ŽALÚZIE VŠETKÝCH
DRUHOV

MARKÍZY A TEXTILNÉ
ROLETKY

ZA NAJNIŽŠIE CENY
V REGIÓNE

AKCIA:
TEPLÝ

MEDZISKLENNÝ
RÁMIK

ZDARMA

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF

Pri predložení konkurenčnej
ponuky Vám vypracujeme

nižšiu cenovú ponuku.

Sobotište 314, objekt reštaurácie MATULŮV DVŮR
sobotiste@lux-sobotiste.sk

...stačí 2x zazvoniť a my zavoláme, prídeme a urobíme bezplatnú ponuku...
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PREDAJ
HRANOLOV,
FOŠNÍ, LAT

0948 771 127
piladobr@gmail.com
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

0907 211 797
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MURÁRSKE
A OBKLADAČSKÉ

PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
0903 607 781

OBJEDNAJTE SA, POMÔŽEME AJ VÁM

0948 773 180
senica.nutriadapt.sk

Alena
Nekvapilová kg-25

  

 

  

PRED PO

Vek: 54. Hmotnosť pred: 98 kg, po: 
73 kg. Tuk pred: 72 %, tuk po: 25 %.
Na chudnutí s NUTRIADAPT ma
prekvapila jednoduchosť a ľahkosť
s akou išli kilá dole. Cítim, že mám
ďaleko viac energie, omladla som
na tele, ale predovšetkým na duši.      
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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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. 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 no-
vinách, SE zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

13. mája 1917   
sa Panna Mária prvýkrát (údajne) zjavila 
vo Fátime Hyacinte, Františkovi a Lucii.

14. mája 1928  
vznikla animovaná postava Mickey Mou-
sea.

Výročia a udalosti

0908 979 377

INZERCIA

0905 915 033
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ŠTEFANOV
0905 232 510
jztrans@jztrans.sk
www.jztrans.sk

KONTAJNERY
LIKVIDÁCIA A ODVOZ
ODPADU

INDIVIDUÁLNA LIKVID.
V NAŠOM AREÁLI

AKCIA
3 DNIPRENÁJOMKONTAJNERAZDARMA
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Lexmont s.r.o., Železničná 1420/47, Senica
tel.: 0908 726 900, 0915 778 188, lexmont@lexmont.sk,      /lexansenica

Predaj lexanuStrešné svetlíkyPergolyPrístrešky

NAJKVALITNEJŠÍ
POLYKARBONÁT NA TRHU

NAJLEPŠIE CENY
V REGIÓNE

Prestrešenia bazénov Zimné záhrady
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ABC OKNÁ Holíč  | Výroba plastových okien a dverí

www.abc-okna.sk

okna@abc-okna.sk      holic@abc-okna.sk                 Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)                  tel.: 0948 344 401

JARNÁ AKCIA
Najnižšie ceny

na okná a dvere
Zľavy na novostavby

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

Garážové brány
Vonkajšie žalúzie
Rolety

Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
Posuvné dvere PSK/
HS Portál

NAVIAC POSKYTUJEME PRE NAŠICH
ZÁKAZNÍKOV BEZPEČNÚ MONTÁŽ!
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KLIMATIZÁCIE
REKUPERÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

0905 963 819
www.klima-kov.sk
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

320 € 370 €

480 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH
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ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

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
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MH FENSTER, s.r.o.  •  skalica@slovaktual.sk  •  0915 308 488, 0917 666 027

OKNÁ A DVEREOKNÁÁ A DVERE

PREDAJŇA
PRESŤAHOVANÁna Sasinkovu 18,

Skalica

my
to

dáme!
Otvorme si srdcia 

a egÁ pokorme

Nech zavládne pokora
a odíde tá pohroma



SE20-19 strana - 8

SLUŽBY, BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
8

16
-0

00
8

16
-0

01
6

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES
+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

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

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

dlažba zatrávňovacia 60x40x8
2,13 € s DPH/ 1 ks
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 5. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

ĎAKUJEME!
záchranárom, sestrám

aj lekárom, predavačkám,
kuriérom, pekárom,
policajtom, hasičom,

šoférom autobusov,...
A všetkým, ktorí bojujú za národ!
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0949 636 264
CESTA NA HOHENAU

MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN 

0911 950 299
BRNIANSKA 4

MALACKY / SMER VEĽKÉ LEVÁRE

PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO
Ponúkame spoluprácu klampiarom za výhodných podmienok
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AKCIA

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

za
najlepšie

ceny
v regióne

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

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

0918 500 492

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

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

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

AKCIA 1/3
OKNÁ ZA

BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

3x
BONUS

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

AKCIA
-61%

PROFESIONÁNA
PRÁCA S RÚŠKAMI

V tejto dobe 
vám vyjdeme
v ústrety 
aj cenami
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Prekrásne slnečné dni nás láka-
jú na potulky do prírody a spolu 
s prebúdzajúcou sa prírodou sa 
o slovo hlásia aj kliešte. Chráňte 
pred nimi seba aj svojich blízkych.

Kliešte sú malé parazity a pre člove-
ka predstavujú nebezpečenstvo najmä 
v prípade, ak sú infikované, pretože 
vtedy prenášajú nepríjemné ochorenia. 
Na Slovensku sa najčastejšie vyskytujú 
dve z nich: lymská borelióza a kliešťová 
encefalitída.

V bezpečí nie sme 
ani v záhradách či parkoch

Kliešte sa vyskytujú v trávnatých po-
rastoch s výškou od dvadsať centimet-
rov do jedného metra. Nájsť ich môže-
me v záhradách, v parkoch i v lesoch, 
ale v posledných rokoch v dôsledku 
klimatických zmien sa dostávajú aj do 
vyšších zemepisných polôh, dokonca až 

do nadmorskej výšky nad 1000 metrov. 
Striehnu na koncoch listov, na steblách 
tráv alebo na vetvičkách prízemných 
kríkov. Obľubujú najmä dubovo-hrabo-
vé lesy.

Takto sa môžete 
pred kliešťom chrániť

Pri potulkách prírodou by sme sa 
mali vyhýbať miestam s vyšším pred-
pokladom výskytu kliešťov, ktorými 
sú okraje lesov, vysoké porasty tráv či 
krovie. Je dobré zvoliť vhodné oblečenie 
pokrývajúce čo najväčšie časti tela, naj-
mä dlhé nohavice a ponožky. Vhodnejší 
je svetlý odev, na ktorom tohto parazita 
skôr zbadáte. Zabúdať by sme nemali 
ani na používanie repelentov. Po návra-
te domov z prírody si musíme dôkladne 
prekontrolovať celé telo. Kliešť sa naj-
častejšie prisaje do vlasatej časti hlavy, 
do slabín a podpazušia, za uši, do pod-
kolennej jamky a na intímne miesta.

Kliešťa vyberte správne
Prisatého kliešťa odstraňujte pin-

zetou, ktorú pritlačte čo najbližšie ku 
koži. Vyťahujte ho pomaly, kývavým 
pohybom bez točenia. Najdôležitejšie je 
kliešťa nepoškodiť a nerozmliaždiť. Tre-
ba vybrať celé telo aj s hlavičkou. Ak ne-
máte poruke dezinfekčný prostriedok z 
lekárne akým je lieh, či jódová tinktúra, 

použite prípravok s obsahom alkoholu. 
Ak sa nepodarí odstrániť kliešťa celého, 
je vhodné vyhľadať zdravotnícku po-
moc.

Najväčší výskyt 
nakazených kliešťov

K oblastiam s najväčším výskytom 
nakazených kliešťov patrí oblasť pozdĺž 
Váhu. V tejto oblasti býva dlhoročne 
najvyššia chorobnosť na kliešťovú en-
cefalitídu, hoci na Slovensku výskyt 

tohto ochorenia nie je vysoký. Ende-
mickými oblasťami sú aj juhozápadná 
časť Slovenska, napríklad pohoria Trí-
beč a Vtáčnik, Pohronská a Nitrianska 
pahorkatina, ďalej oblasť Malých Kar-
pát, okresy Levice, Nitra, Nové Zámky 
a Trenčín.

Informácie poskytol 
Odbor epidemiológie a Referát 
komunikačný Úradu verejného 

zdravotníctva SR
Spracovala: Renáta Kopáčová

Prinášame rady ako sa chrániť pred nepríjemnými parazitmi

Je tu sezóna kliešťov

O kliešťoch
Kliešte sú v prírode voľným okom ťažko 
viditeľné. Živia sa krvou cicavcov, plazov 
a vtákov, od ktorých môžu získať baktérie 
alebo vírusy. Kliešte môžu uštipnúť ľudí, 
ktorí prechádzajú cez miesta ich výskytu 
vo voľnej prírode, čím vzniká riziko mož-
ného prenosu infekcie na človeka. 

prírodaNajčítanejšie regionálne noviny

Užite si potulky prírodou a chráňte seba i blízkych pred kliešťami. 
foto autor TheVirtualDenise pixabay
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Mnohí z nás si myslia, že sezóna 
kôpru je uprostred obdobia zavára-
nia uhoriek. To je však omyl. Siaty 
kôpor je práve v máji jednou z naj-
cennejších záhradných rastlín.

Kôpor pochádza z Ázie a k nám sa 
dostal zo Stredozemia, kde rastie vo 
voľnej prírode. U nás sa pestuje na zá-
hradách zo semena. Vysieva sa do riad-
kov širokých asi 25 cm v druhej polovici 
apríla. Po vzídení sa jeho porast prečis-
tí a podľa potreby pretrhá.

Kôpor voňavý pomáha pri poru-
chách tráviaceho traktu, zvyšuje chuť 
do jedla, pozitívne účinkuje pri zápa-
loch dýchacích ciest, na zvýšenie pro-
dukcie materského mlieka, na upokoje-
nie pri nespavosti.

To však nie je ani zďaleka všetko. 
Kôpor voňavý tonizuje sliznicu žalúd-
ka, účinkuje vetropudne, diureticky, 
spazmolyticky, sedatívne, používa sa 
pri ľahkých formách arteriálnej hyper-
tónie (vysoký krvný tlak), preventívne 
sa používa pri stenokardii, srdcovej 
angíne, nespavosti, meteorizme, črev-
ných kolikách a na zvýšenie chuti do 
jedla a na zlepšenie trávenia.

Navyše jeho konzumáciou do-
stanete do vášho tela vitamíny ako 
vitamín A,B a C. Z minerálnych látok 
obsahuje draslík, fosfor, železo a tiež 
dôležitú vlákninu, ktorá je prevenciou 
proti nepríjemných zápcham.

Použiť ho môžete pri príprave ná-

tierok, ako prísadu do slaných koláčov, 
či ako súčasť polievok. Najčastejšie 
sa však využíva pri príprave slávnej 
kôprovej omáčky, ktorá je tradičným 
jedlom nielen našich starých mám. 
Spolu s domácou knedľou a chut-
ným hovädzím mäsom vám poskytne 
skvelý tip na nedeľný obed. Ďalším 
využitím kôpru je to, že sa zvykne pri-
dávať do zaváranín, konkrétne do za-
váraných uhoriek.  To si ho však musíte 
ešte na mesiac až dva zamraziť, vtedy 
si najlepšie uchová svoje senzorické 
vlastnosti. Na čo ho ale využijete, je len 
a len na vás.

Kôpor voňavý

» red
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LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

STAVEBNINY

prijmeme na TPP

pre záujem a informácie nás kontaktujte na:
baluchova@krajn.sk, 0905 665 720

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

MANIPULANTA VÝROBY,
SKLADNÍKA
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
• Ručný pracovník, KOSEC / PILČÍK  - 580 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie 

• VODIČ "C" -  805 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie  
Základná zložka mzdy 

+ príplatky a ODMENY 

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 

Miesto výkonu práce BRATISLAVA
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

Letná údržba ciest a komunikácií v BA 

• VODIČ "B", "T" - 700 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie 
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Holíči

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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Spoločnosť zaoberajúca sa predajom
a montážou zimných záhrad

HĽADÁME DO SVOJHO TEAMU
ŠIKOVNÉHO MONTÁŽNIKA

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

Zaučenie zabezpečíme. Bližšie informácie
o pracovnom mieste na osobnom pohovore.
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Spoločnosť DANEX Slovakia, s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

TECHNOLÓGA TRIESKOVÉHO
OBRÁBANIA

Svoj životopis spolu s priloženou žiadosťou zasielajte na adresu:
DANEX Slovakia s.r.o., Dr. G. Schaefflera 2, 909 01  Skalica,

prípadne mailom: info@danexsro.sk
alebo nás kontaktujte priamo na tej istej adrese.

Požiadavky:
• VŠ – strojárskeho zamerania II. prípadne I. stupňa
• znalosť nemeckého, príp. anglického jazyka na úrovni B2
• znalosť práce v MS Office
• znalosť čítania výkresovej dokumentácie
• samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť, zodpovednosť
• zmysel pre tímovú prácu
• prax v oblasti trieskového obrábania min. 3 roky
Ponúkame:
• príplatky nad rámec zákona - za prácu vo sviatok
• každoročné zvyšovanie miezd
• ďalšie vzdelávanie a kariérny rast
• dochádzkový bonus
• vernostná odmena za odpracované roky
• doplnkové dôchodkové sporenie
• príspevok na stravovanie
• práca v kreatívnom kolektíve
• stabilné zamestnanie v spoločnosti s 28-ročnou tradíciou

Nástupná mzda
brutto 1700 € / 160 h

3

3
25

81
3
8

25
7
18

9
3

7
51
8

5
9
1

8
2

6
S

U

D

O

K

U

3

9

924

6

6
37
8

28
9

71

3
6

8
2

4
36

17
9

9

S

U

D

O

K

U



SE20-19 strana - 12

ZDRAVIE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
12

85
02
78

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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STROJOVÉ 
OMIETKY
POTERY

www.mikbau.sk

+421 948 912 937
+421 918 048 257

mikbau.sk@gmail.com 85
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OMIETKY
OPOTERYPOTERY

wwwwwwwwwwww..mimimikbbkbkbkkbbkbbkbbkkbbbkbkbbbkbbkbbbkkbkbbauuauauimimimikbbkbkbk auau sk.sk.sk.skskkkkk

+421 948 888888888 912 937


