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Týždenne do 34 570 domácností

Pôvodne to malo byť inak

KANALIZÁCIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

MANTAP

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

16-0003

NON STOP

MARTIN KRČEK

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

šťastia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

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

45,Dub San Remo
a Dub Snežný

129,Dub San Remo a Dub Snežný
komplet aj so zárubňou
dvere + zárubňa + kľučka

Dvere 60-80 do šírky
zárubní 80-260 mm

AKCIA NA VINYLOVÉ
PODLAHY
AJ S PODLOŽKOU
CENA 25 EUR/m2

165,Dub San Remo a Dub Snežný
komplet aj so zárubňou
dvere + zárubňa + kľučka

Akcia platí od 15. 5. 2020.

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

piladobr@gmail.com

63-0041

work.byvanie@gmail.com

41-0007

PREDAJ KRBY KOLLÁR www.krbykollar.sk
• PECE • SPORÁKY
HRANOLOV, •• KRBY
KOMÍNY
• GRILY • UDIARNE
FOŠNÍ,
LAT
• OBKLADY • DLAŽBY
0944 716 337
0948 771 127
e-mail: kollar.ferdinand@gbely.net
tel.: 0903 785 239, 0950 466 280
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0908 979 377

63-0037

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

Murárske práce
0904 259 971

ŠIROKÁ PALETA
FAREBNÝCH
PREVEDENÍ DVERÍ

63-0040

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

94-0056

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

dvere LIBRA

Veľa
vám -

AUTOSERVIS KLAMPIARSKE
PNEUSERVIS PRÁCE
OSOBNÝ
LAKOVANIE
NÁKLADNÝ

ČISTENIE

Ale musíme žiť, tešiť sa,
starať sa jeden o druhého,
opatrovať odkázaných a
oslovovať osamelých. Lebo
sme ešte stále tu a ešte stále
sme ľudia. A tak to má byť!

Najlepší výber KOTLOV

Work

KRTKOVANIE

63-0065

Malo to byť dnes prevažne o nich, ale
nie je. Veľmi sa teším zo šťastia v Dobrom
pastierovi, zo šťastia v mnohých podobných zariadeniach, zo šťastia zo života
ako takého. Mali sme a mali by sme ešte
pár mesiacov mať - „scisknutú ric“ - prepáčte, to tá stará mama a spomienky na
jej rady.

dvere ND1

Stále sú medzi nami. Nežijú iba
pre seba, pre svoju betónovým plotom
obohnanú vilu s bazénom, pre svoj autopark vo svojej garáži a pre svoje zlaté
kreditné karty. Z Dobrého pastiera V
Kláštore pod Znievom mi dnes už po
tých rokoch priateľ Ján Košturiak poslal
stručnú správu - „boli sme testovaní a
sme všetci, aj všetci naši sú zdraví“. Teda
ľudia, ktorí sa starajú o tých, na ktorých
už všetci zabudli, o osamelých, o bytosti
nielen bez strechy nad hlavou, ale aj bez

Áno, radšej som dal „zalomiť“ tento
text. Epidémia nám veľmi veľa zobrala, v
niektorých rodinách platili cenu najvyššiu. A hoci je možno iba v medzičase, aj
priniesla čosi nové. U mňa poznanie, že
ľudia, ktorí vás nepodrazia, keď padáte,
ešte žijú. Že vás podržia, dajú nádej, dobré slovo. Aj keď – kým „TO“ prišlo – bolo
oveľa viac počuť tých z opačného konca
spoločenstva. A rozdrapujú sa stále. Lebo
na nich ani pandémia nemá, na nich nič
a nikto. Myslia si a mýlia sa. Ale to zistia,
až príde ten ich čas.

dvere ND1

Začalo byť už tradíciou, že do každého čísla píšem dve redakčné slová,
dva texty. A až v deň uzávierky sa rozhodujem, ktorú verziu pošlem kolegovi
grafikovi na spracovanie. Pôvodne aj
na tomto mieste mohlo byť iné zamyslenie. O ľuďoch, ktorí všetko ignorujú, o
arogantných zúfalcoch, utápajúcich sa
v nenávisti celého sveta, dokonca aj v
nenávisti seba samých, o frajeroch, ktorí
si myslia, že nad nich a ich momentálne
potreby niet nikoho a ničoho. No – bolo
tam toho akosi veľa o parazitoch. A my
všetci máme predsa len svojich problémov túto jar vyše hlavy. A mnohí z nás
nielen svojich.

vlastnej postele a často aj bez pocitu, že
sú ešte ľudia.

63-0009

Pekný ďalší májový týždeň, vážení!
Za nami je taký z tých chladnejších –
veď akí by to boli zmrznutí svätí a Žofka (ktorá podľa mojej nebohej starej
mamy všetko „ociká“), ak by nebolo
chladno a ak by nezapršalo?

OBČAN / 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.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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bratislavsko Východ
bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
nitriansko
novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
topoľčiansko+PE+BN
trenčiansko+DCA+IL
trnavsko
zlatomoravsko

poistné a penále tromi spôsobmi: v
tzv. správnom konaní, prostredníctvom
mandátnej správy alebo exekútora, avšak vždy až po tom, ako dlžníka najskôr
vyzve na uhradenie dlhu písomne originálnym rozhodnutím. Voči nemu sa
Pokusy o podvod a neoprávnené vy- dlžník môže do 15 dní odvolať. Dôležité
máhanie dlhu zaznamenali klienti vo je pritom vedieť, že Sociálna poisťovňa,
viacerých pobočkách Sociálnej poisťov- ústredie i všetky pobočky majú účty
otvorené výlučne v Štátnej pokladnici s
ne.
Princíp podvodu je v týchto prípa- kódom banky 8180.
Taktiež nezabúdajme, že v tomto výdoch podobný: Firma, ktorá je poistencovi neznáma, mu zašle upozornenie v nimočnom období sa Sociálna poisťovňa
listovej podobe o tom, že má uhradiť svoj sústreďuje na iné povinnosti, vyplývajúnedoplatok v Sociálnej poisťovni. Infor- ce z nariadení vlády a novej pandemickej
máciu o reálnom dlhu čerpá zo zoznamu legislatívy. Je naozaj malý predpoklad, že
dlžníkov, ktorý je zverejnený na webovej by sa venovala prioritne dlžníkom.
Zaradenie do zoznamu dlžníkov Sostránke Sociálnej poisťovne, preto upozornenie pôsobí dôveryhodne. Dlh, ktorý ciálnej poisťovne si poistenec rýchlo prefirma žiada zaplatiť ešte navýši o urči- verí tu: Zoznam dlžníkov - https://www.
tú sumu (penále) a žiada ho zaplatiť na socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s
číslo účtu, ktoré však nepatrí Sociálnej
poisťovni. V liste je priložená aj faktúra
na navýšenú sumu so splatnosťou v krátkom čase.
Sociálna poisťovňa vyzýva poistencov, aby si v takýchto prípadoch a
pri akýchkoľvek iných pochybnostiach
overili vymáhanie dlhu. Môžu tak urobiť
osobne, v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej
poisťovne alebo telefonicky prostredníctvom Informačno-poradenského centra
Sociálnej poisťovne.
» Zdroj SP - spracované
Sociálna poisťovňa vymáha dlžné
Sociálna poisťovňa (SP) vyzýva poistencov, aby po doručení zásielky o
vymáhaní nedoplatku poistného boli
pozorní a nedali sa oklamať podvodníkmi.

DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

www.klima-kov.sk
0905 963 819

63-0004

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

KLIMATIZÁCIE
REKUPERÁCIE
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

Potočná 16
SKaLIca
skalicko@regionpress.sk

0903 342 475

rttrade@rttrade.sk

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

Firma LEA INTERIÉR, s.r.o. ponúka:
~ 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...

KONTAJNERY
LIKVIDÁCIA A ODVOZ
ODPADU
INDIVIDUÁLNA LIKVID.
V NAŠOM AREÁLI

M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

41-0022

redakcia:

Pozor na zlodejov pod falošnou
značkou SP

AKCIA

3 DN
PRENÁ I
KONTA JOM
JNERA
ZD

ARMA

ŠTEFANOV

tel.: 0903159 856

63-0069

SENICKO-SKALICKO

Najčítanejšie regionálne noviny

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

16-0142
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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

41-0069

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
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41-0006

Východné Slovensko

BÝVANIE, SLUŽBY

3
INTERNÁ AMBULANCIA
BORSKÝ MIKULÁŠ

PREDAJŇA
P

RESŤAHOVA
NÁ
na Sasinkov
u 18,
Skalica

OKNÁ
Á A DVERE

Zdravotné stredisko, Hurbanova 11

Sme zmluvný partner
so VŠETKÝMI ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI
OBJEDNANIE NA:
0918 284 450, internabm@gmail.com

63-0030

SENICKO

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

Ceny sú
vrátane DPH

ZNÍŽENIE
CIEN

Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

Vaše objednávky prijímame na tel.:

41-0031

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

034/659 2101, 0905 471 325

DVERE

Vtipy
týždňa

INTERIÉROVÉ / EXTERIÉROVÉ / VCHODOVÉ
BEZPEČNOSTNÉ / PROTIPOŽIARNE
PLECHOVÉ / POZINKOVANÉ

» Ľudstvo odjakživa zaujímajú dve otázky:
Kto vymyslel prácu?
Ako to, že ho ostatní nezabili?

PODLAHY

LAMINÁTOVÉ / PVC / KORKOVÉ
KOMPOMENTY

Prečo ľudia žijú?
Lebo nemajú nič iné na
práci len znečisťovať životné prostredie.

TIENIACA TECHNIKA

AKCIOVÉ SETY

UŽ OD 110
DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA

EUR

ŽALÚZIE / ROLETY DEŇ A NOC /
SIEŤKY PROTI HMYZU

KĽUČKY

Na slovensku hovorí inteligent hlupákovi:
- Tebe je hej, ty sa presadíš,
ale čo so mnou?

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

+421 918 536 949
infoklucnik.sk
CentrumDveríKlucnik

41-0017

www.klucnik.sk

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

PODLAHA

Nápis na náhrobnom kameni:
- Nesmútte, neplačte, ja
som vás neopustil, ja som
vás len predbehol.

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

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

holic@abc-okna.sk

Stretne tučný chudého a
hovorí mu:
- Keď ťa vidím, tak mám
dojem, že vypukol hladomor.
Chudý odpovedá:
- A keď ja vidím teba, myslím, že príčinou si ty!

JARNÁ AKCIA

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

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

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)
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- Čo si dilino? Načo polievaš tie kvety, keď v krhle
nemáš vodu?
- Ty si dilino! Nevidíš, že tie
kvety sú umelé?
41-0011

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

- Pán sused, včera moja
dcéra musela prerušiť hodinu spevu, lebo váš pes
strašne zavíjal!
- Áno, ale vaša dcéra začala!

» redakcia

41-0015

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

02 AUTO-MOTO / iné
R02_AUTO_MOTO_INE
» Kúpim doma robený
traktor-starý samohyb.
Tel. 0944963682
» ČZ-JAWA Odkúpim
Motocykel/Diely- SERIÓZNA
DOHODA.Tel.
0908205521
» CZ 175, JAWA 250, 350,
PIONIER, STADION, JAWA
90, SIMSON, Kúpim tieto
motorky.Tel. 0915215406
03 BYTY / predaj
R03_BYTY_PREDAJ
04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM
» Prenajmem garzónku
v Skalici jednej osobe,
čiastočne zariadenú.Tel.
0918051850
» 63r.dôchodca hľadá
podnájom Holíč-Skalica.
Tel. 0919386459
» Prenajmem v SE 3-izbový zariadený byt.Tel.
0944077641
» Prenajmem v Gbeloch
rod. dom 2 osobám.Tel.
0911660211

Zákaz návštev
nemocniciach dostal výnimky
Dospelých pacientov možno navštíviť, ak ide o jednu z nasledovných situácií:
- návšteva pacienta v terminálnom štádiu ochorenia - je povolená návšteva
súčasne dvoma blízkymi osobami,
- návšteva kňaza alebo duchovného u
ťažko chorých a zomierajúcich pre vysluhovanie sviatostí,
- jeden sprievod pri pôrode a popôrodnej starostlivosti,
- jedna osoba pre sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice,
- jedna osoba u pacienta s poruchami
duševného zdravia, ako je demencia,
porucha učenia alebo autizmus (ak by
neprítomnosť spôsobila stavy úzkosti
osoby),
- s psychickými ochoreniami podľa indikácie lekára v prípade, ak neprítomnosť osoby môže nepriaznivo vplývať
na výsledky liečebného procesu,
- návšteva pacienta v umelom spánku
na OAIM v prípade, ak z liečebného
hľadiska je táto návšteva indikovaná
napr. stavy po ťažkých traumatických
poradeniach, coma vigile a pod.

€

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

nej domácnosti (bez príznakov respiračnej a/alebo gastrointestinálnej
infekcie).

§

Pôrodnice:
- jedna sprevádzajúca osoba pri pôrode a počas pobytu matky v nemocnici
za splnenia špecifických zdravotných
podmienok.

Senica | 0911 521 767

SME PRVÁ FIRMA,

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
320 €

370 €

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

480 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

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

» red
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05 DOMY / predaj
R05_DOMY_PREDAJ
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06 POZEMKY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ

9
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07 REALITY / iné
R07_REALITY_INE
» Dám do prenájmu
domček na 5 rokov,
možnosť neskoršieho
odkúpenia, lokalita BM.
Tel. 0948342982

4
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K
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08 STAVBA
R08_STAVBA
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

5
9

10 ZÁHRADA A AZVERINEC
R10_ZAHRADA
ZVERI
» Prenajmem zdarma
25á na chov koní,Trnovec.Tel. 0903946285

41-0055

Návod nájdete na strane 8 dolu.
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Chcete si podať inzerát?
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11 HOBBY A AŠPORT
R11_HOBBY
SPOTR
» Kúpim rôzne starožitnosti aj poškodené.Tel.
0903753758

7

3
3

S

09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST
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Sme plátci
DPH

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

Ambulantné, jednodňové zariadenia, onkologické centrá:
- jedna sprevádzajúca osoba v prípade
uľahčenia starostlivosti, jednodňová
chirurgia a pod.,
- v onkologických centrách, dialyzačných a reumatologických centrách
vrátane ambulantného podávania
biologickej liečby z rôznych indikácií,
kde sa poskytuje starostlivosť imunokompromitovaným pacientom, je prítomnosť sprievodnej osoby zakázaná,
sprievodná osoba môže čakať v aute
alebo na určenom mieste (podľa pokynov v danej nemocnici).

Deti na lôžkových oddeleniach
možno navštíviť, ak:
- ide o sprievod detského pacienta,
- je to návšteva dieťaťa v paliatívnej starostlivosti príbuznými dieťaťa vrátane
iných detí žijúcich s rodičmi v spoloč-

MZDY, PERSONALISTIKA
63-0053

01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ
» Predám Citroen Saxo
3 dverový, 1,1 cm3,
r.v.2006,
najazdené
145800 km, letné a
zimné pneumatiky.Tel.
0903847172

Najčítanejšie regionálne noviny

41-0022

Občianska
riadková
inzercia

NARIADENIA / SLUŽBY
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63-0006
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SLUŽBY

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

Možno
o využiť
čk
ká
ách
na našich pobočkách

voda

elektro

krby

kúpelne
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spojovák

41-0060

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

BÝVANIE, SLUŽBY
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PREDAJ STREŠNÝCH KRYTÍN
• ODKVAPOVÝ SYSTÉM
• STREŠNÉ OKNÁ
• OHÝBANIE PLECHOV
• STAVEBNÉ REZIVO
• REALIZÁCIE

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

16-0149

Borský Mikuláš, Na výhone 1654 (žel. stanica)

41-0021

lanza@covering.sk | 0944 992 822
INZERCIA

0908 979 377

LUX JR Sobotište

NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

RÁMOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

1-hrob od 990 € • 2-hrob od 1190 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2200 € • 1-hrob od 1500 €

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

0910 902 635•0905 323 022

ZÁRUČNÝ AJ POZÁRUČNÝ BEZPLATNÝ SERVIS OKIEN A DVERÍ

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF

SEKCIOVÉ A DVOJKRÍDLOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY

AKCIA:

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

ŽALÚZIE VŠETKÝCH
DRUHOV
MARKÍZY A TEXTILNÉ
ROLETKY
ZA NAJNIŽŠIE CENY
V REGIÓNE
Pri predložení konkurenčnej
ponuky Vám vypracujeme
nižšiu cenovú ponuku.

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

tel. 0908 702 522

SE20-20 strana -
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41-0059

AKCIA 2020

DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI = SERIÓZNOSŤ

63-0008

AKCIA na farebné zákryty

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

www.kamenarstvo-bocan.sk

41-0069

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

SLUŽBY

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

Pomôžeme Vám

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

41-0012

ul. pplk. Pljušťa 1, Skalica

41-0020

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

(autobusová stanica)

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

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

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

Frézovanie

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

Môžete si vybrať
asi zo 130 druhov
pomníkov

komínov

41-0066

0907 211 797

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY
0903 526 876 | 0910 114 407
63-0050

41-0014

PALIVOVÉHO
DREVA

Skalica, ul. Horská
0902 624 774

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

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

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR
Príďte sa presvedčiť

ZĽAVAEZ
ER

10-0049

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

NAŠA FIRMA MÁ 29 ROKOV

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

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

41-0043

VÝROBA
A PREDAJ

0918 645 802
0907 784 324

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

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

SE20-20 strana -
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63-0045

0948 787 777 | www.balkona.eu

20.
. 20
1. 6

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

BÝVANIE, SLUŽBY

8

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

Najčítanejšie regionálne noviny

AKCIA PRE VÁŠ DOM AJ ZÁHRADU
DEKA vymývaný
ý ý betón
b ó
40x40x4
2,50 € s DPH/ 1 ks

Austrotherm EPS-F
80x1000x500
1,77 € s DPH/ 1 ks

+421 917 622 472
stavebninykrajn@krajn.sk

Substrát záhrad.
Quality 50 l
4,50 € s DPH/ ks
Mrazuvzdorné lepidlo
Cemix Štandard
12,99 € s DPH/1 q

Píniová kôra dekor. 15-25 mm
10,56 € s DPH/70 l

Akciu máme pre vás od soboty 9.5. do soboty 2
23.5. Potom príde ďalšia.

13 RÔZNE / predaj
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 nasávacia
hadica. Cena 60 €.Tel.
0908045940
» Predám buk. drevo
popílené na metre, Jablonica.Tel. 0902307885
14 RÔZNE / iné
R14_ROZNE_INE
» Kúpim staré odznaky,
mince, vyznamenania,
veci po vojakoch a armáde, staré pohľadnice
a knihy.Tel. 0908707350
15 HĽADÁM PRÁCU
R15_HLADAM
PRACU
» Hľadám akúkoľvek
prácu na 4 hod., prax v
trdlách.Tel. 0904434348
16 ZOZNAMKA
R16_ZOZNAMKA
» 52 ročný hľadá kamarátku.Tel. 0949173632

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

30 ROKOV PRAX
5 ROKOV ZÁRUKA

× štrk
× piesok
× makadám
× záhradná
zemina

CENA 70 €
Tel.: 0904 267 926
www.renovaciavani.sk

INZERCIA

0905 915 033

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SE medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

0917 404 959
www.stavbykralovska.sk

DOVOZ
SYPKÝCH
MATERIÁLOV

63-0072

12 DEŤOM
R12_DETOM

Nakládka a vykládka
hydraulickou rukou

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.

16-0001

» Po starenke z povaly
kúpim staré sukne, vlňáky, zástere, čepce a
rukávce, konopné plátno, plachty aj vyšívané
a po starčekovi starú aj
rozbitú motorku do 500
.Tel. 0904582551

RENOVÁCIA
VANÍ

52-0058

Občianska
riadková
inzercia

16-0016

Lepidlo na polystyrény
Cemix Špeciál
21,19 € s DPH/1 q

SE20-20 strana -
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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

41-0063

SENICKO

• Kvalitné invertné krmivo pre včely
od Belgickej firmy Belgusoc
• Sirupy aj cestá pre celoročné prikrmovaniee
(podnecovanie, bezznáškové obdobie, oddelky,
roje,
zimné
zásoby)
lky
ky, rro
ky,
oje,
jee, zzi
imn
mnéé zzá
ássooby
by)
g vedro;
ed o;
o; ccesto:
esto
es
to: 1 kg
g; 2,
22,5
,5 kg
kg
balenia - sirup: 1 kg; 2,5 kg; 14 kg
kg;
• Ekologické liečivá pre včely
• Ekopol (proti varroáze - klieštik)
tikk)
• Ekofytol (zvýšenie odolnosti
proti infekciám)
• Nozetom (liečenie nozémy)

49-0021

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

41-0065

49-0023

NOVINKA V PREDAJI

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

19. mája 1883

Výročia a udalosti

zomrel Samo Chalupka, slovenský romantický básnik (* 1812).

20. mája 1940

prišli do koncentračného tábora Auschwitz
prví väzni.

SE20-20 strana -

9

VAROVANIE / ZDRAVIE, BÝVANIE

10

Nebezpečný výživový
doplnok, pozor!

OČNÁ OPTIKA

DO

-40%
ZĽAVA

NA OKULIARE
A SLNEČNÉ
SKLÁ
BEZPEČNÉ
VYŠETRENIE ZRAKU
OČNÝ LEKÁR
A OPTOMETRISTA
0948 777 971
www.oftalens.sk

• -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

SE20-20 strana -
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16-0159

-61%

3x

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

10-0118

Dňa 9. 5. 2020 bolo Úradu verejného užívaný všade tam, kde sa niekto pozdravotníctva Slovenskej republi- treboval rýchlo dopracovať k ideálnym
ky Rýchlym výstražným systémom telesným rozmerom a pomerom. Jeho
pre potraviny a krmivá (RASFF) č. konzumácia však – ako ukazuje aj
2020.1924 zaslané varovné oznáme- táto urgentná výzva, môže mať fatálnie o podozrení na úmrtie po kon- ne dôsledky. Rýchly výstražný systém
zumácii výživového doplnku.
pre potraviny a potravinové doplnky
nepracuje s emóciami, ale s faktami.
Ide o výživový doplnok HYDROXY- Bol vytvorený ako účinný nástroj pre
CUT HARDCORE NEXT GEN obchodnej orgány úradnej kontroly potravín a krznačky MUSCLETECH TM , balenie: mív, pre vzájomnú výmenu informácií
dóza s obsahom 100 kapsúl, výrobca: o rizikových produktoch na trhu a priUSA.
jímanie opatrení s cieľom dosiahnuť čo
Môžete ho stále kúpiť v množstve možno najvyššiu úroveň bezpečnosti
internetových obchodov. Spravidla ho potravín a krmív a na ochranu zdravia
konzumujú všetci, ktorí sa chcú zbaviť a spotrebiteľa. Tento systém funguje na
nadbytočných telesných tukov, má to základe Nariadenia Európskeho parlavšak jeden významný háčik. Španiel- mentu a Rady, ktorým sa ustanovujú
sko nahlásilo úmrtie v priamej súvis- všeobecné zásady a požiadavky polosti s konzumáciou tohto výživového travinového práva, zriaďuje Európsky
doplnku. Podľa následného oznáme- úrad pre bezpečnosť potravín a stanonia je dodávateľom nebezpečného vý- vujú postupy v záležitostiach bezpečživového doplnku Nutribulk, S. L., Špa- nosti potravín.
nielsko a odberateľom na Slovensku
spoločnosť GymBeam s. r. o., Košice.
Predmetný nebezpečný výživový doplnok je ponúkaný aj prostredníctvom
internetu. V nadväznosti na na tieto
skutočnosti Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky odporúča
spotrebiteľom, aby predmetný nebezpečný výživový doplnok nekupovali a
už zakúpený neužívali.
Konkrétny preparát bol dosť po» red

AKCIA

Najčítanejšie regionálne noviny

ZDRAVIE / ZAMESTNANIE

Diabetici a ich trápenia týchto týždňov

Líšia sa riziká pre ľudí s cukrovkou
1. a 2. typu?
V súčasnosti nie sú ešte jednoznačné medicínske znalosti. Zatiaľ nie je
dôvod predpokladať, že by boli rozdiely medzi oboma najčastejšími typmi
cukrovky. Najdôležitejší rozdiel je vo
veku a prítomnosti komplikácií. Platí,
že diabetici 2. typu sú starší a majú viac
komplikácií hlavne z dôvodu vyššieho
veku a nie z dôvodu typu cukrovky. Ľudia, ktorí už majú zdravotné problémy
súvisiace s cukrovkou, budú mať pravdepodobne horšie výsledky a riziko vážnejších
komplikácií, ako ľudia
s cukrovkou, ktorí sú
inak zdraví, bez ohľadu na typ cukrovky,
ktorý majú.

o 17 0 0 € / 16 0 h

b ru tt
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

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

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.

Staň sa súčasťou
najlepšej firmy

PRACOVNÍK V PIVOVARE

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica

Práca v Holíčskom pivovare Wywar. Ponúkame prestížnu prácu
v malom remeselnom pivovare, možnosť kariérneho rastu,
dlhodobá istota práce. Individuálny prístup.

prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu:

DTP operátor

Požadujeme:
pracovitosť, zodpovednosť, manuálnu zručnosť
Pracovná náplň:
obsluha plniacej linky /plnenie fliaš, stáčanie a pretlačenie
piva, sanitácie technologického zariadenia a KEG sudov, čistenie
pivovaru, zásobovanie a rozvoz piva, prezentácia pivovaru na
pivovarských akciách - stánkový predaj, údržba zariadení
Požiadavky na zamestnanca:
pozitívny vzťah k pivu, zodpovednosť, pracovitosť, mechanická
zručnosť a logické uvažovanie, znalosť práce s ručným náradím,
vodičský preukaz B
Mesačná mzda: 700 €, po zapracovaní 1000€

Náplň práce: kontrola grafických podkladov pre tlač • finalizácia podkladov
pre tlač • obsluhovanie vstupných a výstupných periférnych zariadení
Požiadavky: minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou, zameranie
polygrafické alebo grafické • dôkladnosť, precíznosť • komunikatívnosť •
znalosť anglického jazyka výhodou
Požadované počítačové znalosti – úroveň -používateľ: Mac OS X • Adobe
Photoshop • Adobe Illustrator • Adobe Acrobat • Adobe InDesign • ArtPro –
znalosť je vítaná
Ponúkaná mzda: 800 – 1000 € mesačne
Práca na hlavný pracovný pomer, na dve zmeny

GRAFOBAL, a.s., personálne oddelenie, Mazúrova 2, 909 01 Skalica
personalne@grafobal.sk

~ PROFESIONALITA ~ RODINNÉ HODNOTY ~ ISTOTA ~

0908 979 377

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" - 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

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

034 6967330, 0914 222 739

Výročia a udalosti
pristál Charles Lindbergh v Paríži, čím ukončil prvý sólový prelet
cez Atlantický oceán bez medzipristátia.

63-0074

21. mája 1927

Hľadáme vodičov na prepravu
tovaru v rámci Slovenska a EÚ.

PRIJMEM
VODIČA C, E,
ťahač, náves
na SK, CZ, AT

Požiadavky: vodičský preukaz B,C,E, kvalifikačná
karta vodiča a prax minimálne 2 roky.
V prípade záujmu prosíme zaslať životopis
na email info@vektoreu.sk.

plat 700 € mes. brutto +
diéty + príplatky (1400 €)
94-0066

Svoj životopis zasielaj na
praca@holicskypivovar.sk, tel: 0948 240 500

41-0067

Majú ľudia s cukrovkou vyššiu pravdepodobnosť, že budú mať pri infekcii COVID-19 komplikácie?
U diabetikov je väčšia pravdepodobnosť výskytu závažných komplikácií
spôsobených vírusom COVID-19. Výskyt komplikácií závisí aj od stavu cukrovky. Platí, čím lepšie kompenzovaný
diabetik so stabilnejšími hodnotami
glykémií, tým má riziko vzniku akýchkoľvek komplikácií menšie. Diabetes
mellitus 2. typu je často spojený s obezitou a väčšina pacientov vyžadujúcich

TECHNOLÓGA TRIESKOVÉHO
OBRÁBANIA
N ás tu p n á m zd a

41-0016

Diabetici sú rizikovou skupinou,
náchylnejšou na akékoľvek infekčné
ochorenie dýchacieho systému, či už
spôsobeného vírusom, napríklad chrípka, alebo baktériami. Diabetici majú
oslabený imunitný systém, a tým vyššie riziko infekčných ochorení horných
aj dolných dýchacích ciest. Vyššiu pravdepodobnosť na ochorenie COVID-19
majú diabetici s horšou glykemickou
kontrolou, teda vyššími glykémiami.

Spoločnosť DANEX Slovakia, s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

intenzívnu starostlivosť je obéznych.
V situácii u nás, keď významne zvýšilo testovanie, môžeme pozorovať, že
výskyt vážnych komplikácií alebo fatálnych stavov je oproti ostatným krajinám výrazne nižšie.

0915 503 521
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Bližšie informácie vám poskytmeme na tel. čísle
0918 141 418, 0911 447 997, www.vektoreu.sk

36-0062

Majú ľudia s cukrovkou väčšiu pravdepodobnosť, že ochorejú na COVID-19? Tak znie asi najhlavnejšie.
Odpovedá pani doktorka Adriana
Ilavská.
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16-0162

SENICKO

ZDRAVIE / SLUŽBY
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Najčítanejšie regionálne noviny

85 0304

Chcete chovať hydinu?

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE
Nosnice
Brojler y
Mor ky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

Objednávky:
www.matejovdvor.sk
0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290
100% záruka kvality
Sme tu pre Vás už 30 rokov

ODLOŽTE SI NÁŠ INZERÁT
HYDINU PONÚKAME CELOROČNE
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0944 113 140

