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SENICKO-SKALICKO
Č. 21 / 22. MÁJ 2020 / 24. ROČNÍK

Asi je to normálne, že s blížiacim sa kon-
com mája téma dovoleniek vyskakuje 
pomaly už aj z povestnej „chladničky“. 
Menej normálne je, že sa tak deje tento 
rok.

O dovolenkové dni prišli tí, ktorí mu-
seli zostať doma z práce. Väčšina z nich aj 
o peniaze. Súdiac podľa tlaku a kritiky na 
pomoc od štátu, sú mnohí doslova finančne 
na dne. Hrozia bankrotmi, osobnými ban-
krotmi, ukončením podnikania, zatvára-
ním živností.

Ale druhá najhlučnejšia mediálna 
téma sú zároveň dovolenky – v zahraničí, 
letecké, pri mori. Nejak mi to nejde do hla-
vy. Čakať na štátnu pomoc a zároveň takmer 
po troch mesiacoch prakticky bez práce aj 
na – dovolenky. Nemá to logiku. Niekde sa 
v niečom mýlime. Buď v tom, ako sme na 
tom biedne, alebo v tom, že po takom prvom 
polroku, ako je tento, je dovolenka pri mori 
to najnevyhnutnejšie. Byť bez príjmu, ná-
rokovať si štátnu pomoc a zároveň žiadať o 
možnosť cestovať k moru je naozaj viac ako 
divné. Možno žijem v inom svete, v inej re-

publike, asi... A to som nepožiadal štát ani o 
euro pomoci, hoci som živnostník. A ani to 
nespravím, lebo vidím, koľkí z nás ju potre-
bujú naozaj a súrne.

A keď už sme pri tých dovolenkách – 
čo tak spoznať Krivoklatskú dolinu, dolinu 
Červeného kameňa, obe na Považí, Alebo 
Látanú dolinu na Orave, či iné krásny našej 
prírody od krajného východu až po západ-
nú hranicu? Prípadne nafúkať kolesá na 
bicykli? Aj to je jedna z foriem, ako si pomô-
žeme navzájom tu, na Slovensku.

Lebo skutočne sa mi nezdá príliš efek-
tívne vyvážať našu štátnu pomoc napríklad 
podnikateľom na Jadrane. Použil by som aj 
iné výrazy, ale sem sa akosi 
nehodia. Keď sa reštrikčné 
opatrenia utlmia, naozaj by 
sme mohli aj s dovolenka-
mi začať u nás. O nič neprí-
deme, to mi, prosím, verte.

S pozdravom – 
hlavne zdravie vám 
– (a aj trochu rozu-
mu) 

Ach, tie dovolenky

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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OBCHODNÉ CENTRUM
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

• 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

NOSNICE
3 €

1 kus

cena:

3 €
1 kus

cena: SENO

JAHŇATÁ

50 €
1 kus

cena:

AKCIOVÉ
CENY

24 € 52 €

RESPIRÁTORY,
POLOMASKY,

MASKY A FILTRE

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

Dvere 60-80 do šírky
zárubní 80-260 mm
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45,- 129,- 165,-

Akcia platí od 15. 5. 2020.

Dub San Remo
a Dub Snežný

Dub San Remo a Dub Snežný 
komplet aj so zárubňou

dvere + zárubňa + kľučka

Dub San Remo a Dub Snežný 
komplet aj so zárubňou

dvere + zárubňa + kľučka

ŠIROKÁ PALETA
FAREBNÝCH
PREVEDENÍ DVERÍ

AKCIA NA VINYLOVÉ
PODLAHY

AJ S PODLOŽKOU
CENA 25 EUR/m2
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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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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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VÝROBA
A PREDAJ

0918 645 802
0907 784 324

PALIVOVÉHO
DREVA
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0908 979 377

INZERCIA
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SENICKO-SKALICKO

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 

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
Ge     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
Ke    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
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
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KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE

0910 589 637

Aké sú príznaky a varovné signály 
u diabetika, na ktoré musí dávať po-
zor?

Rovnaké ako u nediabetika -  zvýše-
ná teplota alebo horúčka, suchý kašeľ a 
dýchavičnosť. Úvodné symptómy môžu 
byť ale u  diabetikov menej výrazné. 
Diabetici v  popísaných prípadoch mali 
zriedkavejšie horúčku, tlaky na hrudní-
ku alebo pocit skráteného dychu. Častej-
šie sa môžu vyskytnúť tráviace ťažkosti, 
napínanie na vracanie a vracanie. Dia-
betik navyše môže spozorovať neoča-
kávané rozkolísanie, alebo vzostup gly-
kémií. 

Ako prebieha diabetologické vyšet-
renie počas tohto obdobia?

Vyšetrenia prebiehajú v súlade s Me-
todickým usmernením hlavného od-
borníka MZ SR pre diabetológiu, ktoré 
sa upravuje podľa  vývoja pandemickej 
situácie. Všetci privítame, keď pravidel-
né kontroly budú môcť byť vykonávané, 
ako sú diabetici zvyknutí u svojho leká-
ra.  V  súčasnosti všetci diabetológovia 
veľmi ochotne poradia po telefóne, ma-
ilom, alebo niektorí aj cez videohovory. 
Ak si to situácia vyžiada, termín na kon-
trolu si dohodnete na presný deň a čas.

Čo je potrebné mať nachystané pri 
kontakte s diabetológom?

Keď zavoláte, majte k dispozícii údaje 
o nameraných hodnotách hladiny cukru 
a ak si meriate ketolátky, tak aj ich výsle-

dok. Sledujte si svoju spotrebu tekutín, 
majte prehľad, koľko tekutín za deň asi 
vypijete alebo užijete. Sledujte a  opíšte 
čo najpresnejšie svoje príznaky – únava, 
smäd, močenie, kašeľ, bolesť hrdla,... 

Čo mám robiť, aby sa zabránilo šíre-
niu COVID-19 v mojom dome - a čo 
mám robiť, ak má vírus v domácnosti 
niekto?

Všetkým hygienickým opatreniam je 
potrebné venovať zvýšenú pozornosť, 
hlavne umývaniu rúk a dezinfekcii po-
vrchov. Ak má niektorý člen domácnosti 
COVID-19 je diabetikovi najlepšie izolo-
vať sa do samostatného bytu, či chaty. 
Ak to nieje možné, o to viac je potrebné 
chorému dať iba vyhradený priestor 
v domácnosti.

Ovplyvňuje COVID-19  prístup k  an-
tidiabetickým liekom,  inzulínu, či 
zdravotníckym pomôckam?

Sledujte si, aby ste mali doma zásoby 
svojich liekov a  používaných zdravot-
níckych pomôcok minimálne na 1 me-
siac. Výrobcovia uvádzajú, 
že COVID-19 nemá v sú-
časnosti vplyv na  súčas-
né výrobné a distribučné 
schopnosti liekov pre dia-
betikov.

COVID -19 odpovede pre diabetikov

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

metabolizmu a výživy
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KLIMATIZÁCIE
REKUPERÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

0905 963 819
www.klima-kov.sk
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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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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
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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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• 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 23. mája 1618    
sa uskutočnila sa druhá pražská defene-
strácia.

Výročia a udalosti
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28. mája 1730     
zomrel Leonardo Vinci, taliansky barokový 
operný skladateľ.  

Výročia a udalosti
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www.stksenica.sk

NOVÁ STK + EK
Priemyselná 278, Senica
tel.: 0911 791 471
          034/651 39 64

RÝCHLE
TERMÍNY
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(autobusová stanica)
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PONÚKAME NA ODSTÚPENIE
ZARIADENÉHO ZABEHNUTÉHO BARU

v centre mesta Senica

Objekt
70 m2 pozostáva

s barovým pultom, 
terasou, toaletami 

a s kuchynkou
aj na rýchle
občerstvenie
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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 ...

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:
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MÁTE  BOLESTI? 
UŽÍVATE VEĽA PRÍPRAVKOV OD BOLESTI?
Ponúkame Vám riešenie v novootvorenom neštátnom zdravotníckom

zariadení MEDISONPLUS s.r.o. na pracovisku liečby chronickej bolesti, 
kde vám poskytneme liečbu a tlmenie bolesti špeciálnym 

vysokotónovým prístrojom HiToP. Naše pracovisko sa nachádza 
na ul. Pplk Pľjušťa 1 v Skalici (budova autobusovej stanici, 1. posch.).

Je určená hlavne pre ochorenia: Dermatológie, Gynekológie
a urológie, Internej medicíny a angiológie, Neurológie, Ortopédie

Vyšetrenie a liečba je bezbolestné.
Kontraindikácie sú: horúčkovité systémové infekcie, lokálne

bakteriálne infekcie, tehotenstvo a kardiostimulátor.
Je potrebné sa na vyšetrenie objednať na tel. č.: 0905 871 785

alebo 0910 748 584. Naše zdravotnícke zariadenie zatiaľ nemá
zazmluvnené výkony u zdravotných poisťovní.
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

0907 211 797
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PREDAJ
HRANOLOV,
FOŠNÍ, LAT

0948 771 127
piladobr@gmail.com
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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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R01_AUTO_PREDAJ
» Predám Citroen Saxo 
3 dverový, 1,1 cm3, 
r.v.2006, najazdené 
145800 km, letné a 
zimné pneumatiky.Tel. 
0903847172 
» Predám Peugeot 406, 
1,8 benzín, r. v.: 1996, 
STK a EK do 7/2020, 
naj.: 230 000 km, ťaž-
né, cena: 600€.Tel. 
0944461852 
» Predám motor Škoda 
1202 cena 80€, prevo-
dovku 5-st. Škoda 1203 
cena 25€, 13-riadkovú 
konskú sejačku uprave-
ná pre malotraktor.Tel. 
0907556566

R02_AUTO_MOTO_INE
» Kúpim doma robený 
traktor-starý samo-
hyb.Tel. 0944963682 $ 
ČZ 175, JAWA 250, 350, 
JAWA 90, SIMSON, Kú-
pim tieto motorky.Tel. 
0915215406

R03_BYTY_PREDAJ

R04_BYTY_PRENAJOM
» Prenajmem v SE 3-iz-
bový zariadený byt.Tel. 
0944077641

R05_DOMY_PREDAJ

R06_POZEMKY_PREDAJ

R07_REALITY_INE

R08_STAVBA
» Kúpim haki lešenie.
Tel. 0908532682

R09_DOMACNOST

R10_ZAHRADA A ZVERI
» Predám králiky na 
chov, aj na jedenie.Tel. 
0903130135

R11_HOBBY A SPOTR
» Kúpim staré hodin-
ky, mince, bankovky, 
knihy, odznaky.Tel. 
0903753758

R12_DETOM

R13_ROZNE_PREDAJ

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    

„Sme osemčlenná rodina so šiesti-
mi školopovinnými deťmi. Manžel 
je invalidný dôchodca, donedávna 
si privyrábal na brigádach,  ja som 
nezamestnaná na aktivačných prá-
cach. Deti sú teraz počas pandémie 
doma a treba im pripravovať jedlo. 
Niet za čo kúpiť ovocie, zeleninu, 
mäso, mliečne výrobky. Kupujeme 
múku, ryžu, cestoviny, strukoviny, 
mlieko, mäsové výrobky. Prosím, 
pomôžte nám nakúpiť aspoň zák-
ladné potraviny, aby sme nejako 
zvládli toto náročné obdobie.“

Je viacero možností, ako vám po-
môcť. V prvom rade je potrebné zistiť, 
či ste príjemcami potravinovej pomoci, 
a  to na stránke Slovenskej katolíckej 
charity u  príslušného okresného ko-
ordinátora, príp. na územnom spolku 
červeného kríža alebo na ústredí úradu 
práce. Príjemcami potravinovej pomo-
ci sú osoby v hmotnej núdzi alebo oso-
by v mimoriadne nepriaznivej alebo 
krízovej životnej situácii. Za mimoriad-
ne nepriaznivú alebo krízovú životnú 
situáciu sa považuje životná situácia 
krátkodobého charakteru, z ktorej sa 
občan alebo rodiny nedokážu sami do-
stať vlastným pričinením, napríklad, 
ak má osoba príjem pod úrovňou ži-
votného minima, pri náhlom vážnom 
ochorení živiteľa rodiny, pri strate živi-
teľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté 
živelnými pohromami, a pod. Rodiny 

s  piatimi a  viac deťmi majú nárok na 
štyri potravinové balíčky. Okrem tzv. 
veľkej potravinovej pomoci je možné 
požiadať mestský úrad alebo Charitu 
aj o potraviny, ktoré im poskytujú ob-
chodné reťazce. Potravinové reťazce 
môžu potraviny darovať jednotlivcom 
alebo  organizáciám. Cieľom je zabrániť 
plytvaniu potravín, ktoré je vo veľkých 
aj malých reťazcoch bežné a pomôcť 
ľuďom v núdzi. Treba sa vopred ohlásiť 
na Charite, kde  sa potraviny z reťazcov 
roztriedia a rozdajú príjemcom. 

Na pomoc podobným osudom, 
ako je váš, sme aj my v Centre konkrét-
nej pomoci FEMINA vyhlásili finančnú 
zbierku na nákup a  distribúciu potra-
vín - Zje sa každé zrnko. 80 balíkov po-
travín pre rodiny v  núdzi. Pomôžeme 
a zodpovieme na vaše otázky aj cez čet 
na www.centrumfemina.sk.

Potravinové balíky pre rodiny v núdzi

» Zuzana Gajdošová
sociálna pracovníčka

Centrum konkrétnej pomoci FEMINA 
– projekt Fóra života
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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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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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• 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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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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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)
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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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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

0905 915 033

INZERCIA
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PREDAJ STREŠNÝCH KRYTÍN

Borský Mikuláš, Na výhone 1654 (žel. stanica)

• ODKVAPOVÝ SYSTÉM

• STREŠNÉ OKNÁ

• OHÝBANIE PLECHOV

• STAVEBNÉ REZIVO

• REALIZÁCIE

lanza@covering.sk  | 0944 992 822

Zamestnávateľ môže skončiť pracovný 
pomer z  organizačných dôvodov so za-
mestnancom dvomi spôsobmi, a to, buď 
výpoveďou z  organizačných dôvodov, 
ktorú sme rozoberali v  predchádzajú-
com článku alebo   dohodou o skončení 
pracovného pomeru z organizačných 
dôvodov. 

Dohoda o skončení pracovného pomeru 
je dvojstranný úkon, ktorým na základe 
zhodného prejavu vôle zamestnanca a za-
mestnávateľa dochádza ku skončeniu pra-
covného pomeru k určitému dňu. Vzhľadom 
na to, že ide o dvojstranný právny úkon, 
strany sa môžu dohodnúť na rôznych ďal-
ších podmienkach skončenia pracovného 
pomeru a to aj nad rámec Zákonníku práce.  
Dohoda o skončení pracovného pomeru 
musí obsahovať obligatórne dve podstatné 
náležitosti, ktorými sú vzájomný súhlasný 
prejav vôle účastníkov skončiť pracovný po-
mer a deň skončenia pracovného pomeru.  
Ak by niektorá z týchto podstatných nále-
žitostí chýbala, dohoda by bola neplatná.  
Vzhľadom na to, že pracovný pomer sa 
skončil z organizačných dôvodov, je potreb-
né, aby tento dôvod bol v zmysle ustanove-
ní  Zákonníka práce v dohode o skončení 
pracovného pomeru uvedený. Uvedenie or-
ganizačných zmien ako dôvodu skončenia 
pracovného pomeru dohodou oprávňuje 
následne zamestnanca na získanie odstup-
ného. 

Odstupné je jeden z nárokov zamest-

nanca  vyplývajúcich zo skončenia pracov-
ného pomeru dohodou  z organizačných 
dôvodov, nárok sa odvíja  od  dĺžky  pracov-
ného pomeru,  odstupné najmenej v sume 
jedného násobku  priemerného mesačného 
zárobku, je v prípade, keď pracovný pomer 
zamestnanca trval najmenej dva roky a me-
nej ako päť rokov. V  prípade, že pracovný 
pomer zamestnanca trval najmenej dvad-
sať rokov a viac je zamestnávateľ povinný 
poskytnúť odstupné vo výške najmenej päť-
násobku  priemerného mesačného zárobku.

Toto odstupné je zákonné minimum, 
ktoré musí zamestnávateľ poskytnúť s tým, 
že zamestnávateľ si môže so zamestnancom 
nad rámec zákona dohodnúť v dohode o 
skočení pracovného pomeru aj vyššie od-
stupné. 

V prípadoch, ak zamestnanec nesúhlasí 
s uzatvorením dohody o skočení pracov-
ného pomeru, je možné predpokladať, že  
zamestnávateľ  bude postupovať  v zmysle 
ustanovení Zákonníka práce a    pracovný 
pomer skonči výpoveďou zo strany zamest-
návateľa z organizačných dôvodov. Prípady, 
kedy tak zamestnávateľ môže urobiť sme ro-
zoberali v predchádzajúcom čísle.  

Skončenie pracovného pomeru 
z organizačných dôvodov

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

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

A 
na

 fa
re

bn
é 

zá
kr

yt
y

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

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

26. mája 1946    
sa na Slovensku konali posledné slobod-
né parlamentné voľby pred nástupom ko-
munizmu; Demokratická strana získala 62 
percent hlasov, kým Komunistická strana 
iba 30,37 percent.

Výročia a udalosti

INZERCIA

0908 979 377
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» 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

R14_ROZNE_INE

R15_HLADAM PRACU

R16_ZOZNAMKA
» 52 ročný hľadá kama-
rátku.Tel. 0949173632 
» Hľadám kamarát-
ku od 45 do 50 r..Tel. 
0915204433 
» Sympatická 51/170/65 
si hľadá priateľa, ktorý 
neholduje alkoholu a 
cigaretám. Má vyrie-
šenú minulosť. Vek od 
44 do 53 r. SMS s foto 
nutné, inak neodpove-
dám. Skalica a okolie.
Tel. 0948398337

Občianska
riadková
inzercia

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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.

0905 915 033
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OTVÁRA V MESIACI JÚN ZVÁRAČSKÝ KURZ,
METÓDA ZK 135-1 (Z-M1)

ZVÁRANIE V OCHRANNEJ ATMOSFÉRE.
Kurz vhodný aj pre absolventov

stredných škôl.

OZNÁMENIE

Informácie pre záujemcov: tel.: 034/662 1229
alebo email: sougbely@zupa-tt.sk

Stredná odborná škola elektrotechnická,
Učňovská 700/6, Gbely
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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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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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0917 404 959
www.stavbykralovska.sk

DOVOZ
SYPKÝCH

MATERIÁLOV

Nakládka a vykládka
hydraulickou rukou

× štrk
× piesok
× makadám
× záhradná

zemina
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0904 832 593
www.taznezariadenie.eu

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA

Montáž
aj u zákazníka

0905 915 033, 0908 979 377

Inzerát, ktorý predáva

Vtipy 
týždňa

» - Pán doktor, je to v po-
riadku, keď sa môj synček 
veľa hrá v piesku?
- Samozrejme! Cibrí sa tým 
predstavivosť a šikovnosť.
- No vidíte! A jeho manžel-
ka sa chce s ním dať k vôli 
tomu rozviesť.

» Viete prečo sa Janko 
Hraško nesmie sprchovať?
- Lebo by naklíčil.

» V škole sa rozprávajú 
dvaja prváčikovia:
- Ešte 56 rokov a ideme do 
dôchodku.

» - Ja chcem opicú, kričí malý 
Paľko v zoologickej záhrade.
- Načo by ti bola tá malá 
opička? - pýta sa ocko.
- Kvôli pokusu, chcem sledo-
vať, ako sa mení na človeka.

» Príde Janko domov zo 
školy a hovorí svojej mame: 
- Mami, predstav si, že som 
dostal jednotku.
Mama: 
- Vážne?
Janko: 
- Nie, iba si to predstav.

» -Miško, počula som že si 
fajčil.
Hovorí mama.
-Ale mami, veď fajčenie 
nepočuť.

» - Pán profesor, veľmi sa 
bojím, že naša Janka tie 
maturity nespraví.
- Stavte sa o desaťtisíc, že 
spraví!

» Malá Janka si pobalí kuf-
rík,obúva sa a vtom sa jej 
mamička pýta:
- Kam,slečna,kam?
Janka na to: 
 -Nahnevala si ma, mamina, 
tak sa vraciam k bocianovi...

» Zubár spustí vŕtačku a 
vraví pacientovi:
- Pamätáš sa Jožko, ako 
si ma pichal v tretej triede 
kružidlom do chrbta?

» Janko pýta od sestry jej 
fotku.
Sestra ju Jankovi dá a pýta 
sa ho načo mu je.
- Ale... Na geografiu máme 
priniesť fotku nejakej prí-
rodnej katastrofy
     » redakcia
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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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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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24. mája 1844 
odoslal Samuel Morse z washingtonského Kapitolu na nádražie v 
Baltimore prvý telegram na svete.

Výročia a udalosti

25. mája 1898  
vznikol v Prešove najstarší futbalový klub na Slovensku Tatran Prešov, 
vtedy pod názvom ETVE Prešov (Eperjesi Torna es Vivo Egyesület).

Výročia a udalosti



SE20-21 strana - 8

ÚRADNE, HLAVU HORE / BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
8

Budete totiž od 1. júna potrebovať 
elektronický občiansky preukaz. 
Týmto dňom Národná agentúra pre 
sieťové a e-služby aktivuje elektro-
nické schránky na doručovanie pre 
subjekty a organizácie, ktoré nie sú 
zapísané v Obchodnom registri Slo-
venskej republiky. 

K tomuto kroku dôjde na základe 
zákona o e-Governmente. Na vstup do 
elektronickej schránky je potrebný ak-
tivovaný elektronický občiansky pre-
ukaz s čipom a bezpečnostným osob-
ným kódom. Ten budú potrebovať od 1. 
júna 2020 štatutári organizácií tretieho 
sektora, politických strán, cirkevných 
organizácií, záujmových združení, veľ-
vyslanectvá a ďalšie subjekty, ktorých 
zoznam je dostupný na Ústrednom 
portáli verejnej správy: https://www.
slovensko.sk/_img/CMS4/zoznam_ne-
zapisanych_PO.pdf.

Ministerstvo vnútra upozorňuje, 
že napriek obmedzenému režimu na 
policajných oddeleniach dokladov 
prijímanie, výdaj  či aktivácia občian-
skych preukazov funguje v prijateľ-
ných čakacích dobách, keďže tento rok 
sa kvôli pandémii nového koronavíru-
su v agende dokladov neprejavila tzv. 
pasová sezóna, teda nával žiadateľov o 
cestovné doklady.

V súčasnosti oddelenia dokladov 

fungujú päť dní v týždni. V pondelok, 
utorok, štvrtok a v piatok od 8. do 14. 
hodiny, v stredu od 10. do 16. hodiny.

O elektronický občiansky preukaz 
či jeho aktiváciu možno požiadať na 
ktoromkoľvek oddelení dokladov na 
Slovensku. Výmena starého typu do-
kladu za elektronický je bezplatná, rov-
nako aktivácia občianskeho preukazu. 
Vo vlastnom záujme je teda nanajvýš 
vhodné využiť zostávajúci čas do za-
čiatku uplatňovania nového spôsobu 
komunikácie s vybranými subjektami 
zo strany štátu.

Elektronické občianske preukazy 
s čipom vydáva Slovenská republika 
od decembra 2013. V súčasnosti je drži-
teľom platného elektronického OP 3,25 
milióna občanov, pričom 62 percent, 
teda vyše 2 milióny občanov, majú do-
klad aktivovaný, čiže majú prístup do 
elektronickej schránky a môžu použí-
vať elektronické služby.

Štatutári viacerých 
typov organizácií, pozor!

» red
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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

Je medzi nami veľa ľudí, ktorí sa točia 
okolo seba. Študujú, hľadajú, čo je 
pre nich dobré, sústredia sa na seba 
a nemajú odvahu niečo poriadne 
urobiť. Jozefovi Boh povedal: „Vstaň, 
vezmi si so sebou dieťa i jeho mat-
ku, ujdi do Egypta (Mt, 13,20),“ alebo 
„Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho 
matku a choď do izraelskej krajiny 
(Mt, 20,20).“ Na inom mieste sa píše: 
„Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdra-
vila“ (Lk 17,19) alebo „Vstaň, vezmi si 
lôžko a choď!“ (Mt, 9,6).

Slovo vstaň znamená aj prebudiť sa, 
vstať z mŕtvych alebo vyjsť z hrobu. Po-
trebujeme sa niekedy prebudiť zo svojich 
vlastných predstáv, pohodlia, lenivosti, 
strachu a neschopnosti konať. Po slove 
vstaň pokračujú Boh alebo Ježiš často 
slovom choď - vyber sa na cestu, rozbeh-
ni sa do sveta, postav sa prekážke, ktorá 
ti stojí v ceste.

Ježiš nás volá k proaktivite a inová-
ciám. Všetko sa začína vierou v to, čo 
nám hovorí. Musíme byť najskôr citliví 
k tomu, aby sme počuli jeho hlas. Vstať 
znamená opustiť svoju komfortnú zónu. 
Slovo choď nás nabáda k prvému kroku.

Zdá sa mi, že pribúdajú ľudia, ktorí 
majú problém „vstať a ísť.“ Nemyslím v 

nasledovaní Krista, ale aj v bežnom ži-
vote. Mladí ľudia sa ma niekedy pýtajú 
ako začať podnikať a ja som ešte nepri-
šiel na inú odpoveď ako je - začať. Mnohí 
sa nevedia rozhýbať a urobiť krok k man-
želstvu a založeniu rodiny. Nehovorím, 
že by sme mali robiť veci rýchlo a bez 
rozmyslu, ale skutočný svet poznávame 
iba tým, že vstaneme a vykročíme. Sku-
točnú prácu sa nenaučíme z kníh a pred-
nášok, ale iba z toho, že ju budeme robiť.

Máme dnes štyridsaťročné deti, 
ktoré sedia pri mame za pecou a premýš-
ľajú nad svojim životom a jeho zmyslom. 
Ich matkám by som poradil aby im pre-
stali posluhovať a povedali im: „Postav 
sa na vlastné nohy a choď do sveta.“ 
Len tým, že prekonáme obmedzenia zo 
svojho pohodlia a strachu dokážeme 
objaviť svoj skutočný talent a povolanie. 
Sme povolaní obohatiť 
tento svet, nie vyse-
dávať na mieste ako 
nemocní a malo-
mocní. Slová vstaň a 
choď nám hovorí Boh. 
On pozná našu ces-
tu a postará 
sa aj o našu 
ochranu.

Vstaň a choď

» Ján Košturiak

29. mája 1953  
sir Edmund Hillary a šerpa Jamling Tenzing Norgay dosiahli vrchol 
Mount Everestu.

Výročia a udalosti
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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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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871, 0904 610 406
vaskovicadam20@gmail.com

AKCIA
APRÍL – MÁJ

2020

● Nové pomníky - žula, terazzo
● Krycie dosky, sekanie písma
● Rekonštrukcie starých hrobov
● Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
● Dlažba, betónové chodníky

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA
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Využite obdobie prerušenia dražieb nehnuteľností 
na riešenie Vašej situácie, nebude trvať večne

V prípade záujmu nás kontaktujte na 
tel.č. 0907 121 212 resp. na 

e-mailovej adrese reality2@dimarko.sk

Sme renomovaná obchodná spoločnosť podnikajúca 
dlhodobo v tejto oblasti a ponúkame viacero možností, 
ako túto Vašu situáciu vyriešiť ešte pred dražbou s využitím 

našich technických, právnych a finančných služieb.

HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI
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V deň 100. výročia narodenia sv. 
Jána Pavla II. 18. mája slávil pápež 
František svätú omšu nad jeho hro-
bom v Bazilike sv. Petra. 

V homílii vyzdvihol tri črty svätosti 
Karola Wojtylu: intenzívny život mod-
litby, blízkosť ľuďom a zmysel pre spra-
vodlivosť, ktorá ide ruka v ruke s milo-
srdenstvom. „Boh miloval a navštívil 
svoj ľud, keď poslal Cirkvi sv. Jána Pav-
la II. a zveril mu jej vedenie.“ 

Spomedzi mnohých čŕt dobrého 
pastiera, ktoré možno nájsť u sv. Jána 
Pavla II. vybral pápež František osobit-
ne tri: jeho život modlitby, ktorá je pr-
voradou úlohou biskupa, jeho blízkosť 
k ľuďom, tým blízkym a rovnako i tým 
vzdialeným, a do tretice jeho lásku k 
spravodlivosti.

Sv. Jána Pavla II. nazval pápež 
František „mužom spravodlivosti a mi-
losrdenstva“ a pripomenul, že mu išlo 
o plnú spravodlivosť, vrátane tej sociál-
nej, ktorá zažehnáva vojny. Spravodli-
vosť a milosrdenstvo nemožno vzájom-
ne oddeľovať, patria spolu, zdôraznil 
pápež František: „Toto je dar, ktorý 
nám zanechal: milosrdenstvo spravod-
livosti a spravodlivé milosrdenstvo“.

Pápež pripomenul zásluhy Jána 
Pavla II. na tom, aby sa u ľudí prehĺbilo 
chápanie významu Božieho milosrden-
stva, súčasťou čoho bolo aj jeho rozvi-
nutie úcty ku sv. Faustíne Kowalskej. 
Liturgická spomienka krakovskej re-
hoľníčky a mystičky bude od tohto dňa 

platiť pre celú Cirkev, oznámil v rámci 
homílie pápež František.    

V kaplnke sv. Šebastiána so Svätým 
Otcom koncelebroval kardinál Angelo 
Comastri, ktorý je generálnym vikárom 
pápeža pre Mestský štát Vatikán a ar-
cikňaz Vatikánskej baziliky, pápežský 
almužník kardinál Konrad Krajewski a 
Mons. Piero Marini, ktorý bol 18 rokov 
hlavným ceremoniárom Jána Pavla II. 
Koncelebroval aj poľský arcibiskup Jan 
Romeo Pawłowski, šéf Tretej sekcie štát-
neho sekretariátu, ktorý sa zaoberá dip-
lomatickým personálom Svätej stolice. 
Okrem rehoľných sestier, ktoré spevom 
animovali slávenie, bolo prítomných i 
niekoľko  ďalších veriacich.

Od pondelka 18. mája sú v Talian-
sku povolené verejné sväté omše. Z toh-
to dôvodu sa popisovaným slávením 
uzavrelo obdobie živých prenosov ran-
ných omší Svätého Otca, ktoré vatikán-
ske médiá prinášali denne od začiatku 
karantény 9. marca.

Pocta Jánovi Pavlovi II.

» Zdroj: Vatikánsky rozhlas
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Svoj životopis zasielaj na
praca@holicskypivovar.sk, tel: 0948 240 500

~ PROFESIONALITA ~  RODINNÉ HODNOTY ~  ISTOTA ~

PRACOVNÍK V PIVOVARE

Staň sa súčasťou
najlepšej firmy

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€

Práca v Holíčskom pivovare Wywar. Ponúkame prestížnu prácu
v malom remeselnom pivovare, možnosť kariérneho rastu,

dlhodobá istota práce. Individuálny prístup. 
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Chránená dielňa DvS  Prevádzka: 
Skalica, Čulenova 1 (za Lidlom, bývalá OZETA)
hľadá na plný úväzok pre jednozmennú prevádzku
spolupracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou (invalidných
dôchodcov) na manuálne jednoduché práce ako balenie, skladanie, 
kontrola a kompletovanie rôznych výrobkov. 
Záujemcovia o prácu sa môžu hlásiť v pracovné dni do 14.30 h
na t.č. 0948/508 702, email: dvs.skalica@gmail.com
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LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES
+421 917 622 472
stavebninykrajn@krajn.sk

AKCIA PRE VÁŠ DOM AJ ZÁHRADU

Akcia pla� do 6.7.do 6.7.
Široký sor�ment hutníckeho materiálu za vynikajúce ceny!

Ohyby priamo na mieste v našej ohybárni.
Široký sor�mŠiroký sor

Premac obrubník
parkový sivý 100/20/5
1,45 €/ks s DPH

Premac KLASIKO
KOMBIFORMÁT 6 cm
mušľová alebo sivo-grafitová
11,99 €/m2 s DPH

27. mája 1942  
Slováci Jozef Gabčík a Čech Jan Kubiš uskutočnili atentát na Hey-
dricha.

Výročia a udalosti

0908 979 377
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 Skalický závod 
 Protherm Production  
 Ponúka Prácu 
Sme veľký európsky výrobca kotlov v Skalici. 

koho hľadáme a čo ponúkame?

•	operátorov	na	montáž	kotlov	a skladníkov
•	min.	SŠ	vzdelanie,	skúsenosti	z	výroby
•	nástup	možný	ihneď,	rýchle	zaškolenie
•	práca	pre	ženy	aj	mužov
•	v	príjemnom	prostredí	–	v	modernej,	čistej	hale
•	s	nástupnou	hrubou	mesačnou	mzdou	780	€

informujte sa osobne v závode
Protherm Production, ul. Jurkovičova 45
v Skalici (pon. – pia.: 8.00 – 15.00 hod.),
telefonicky:	034/69	66	272		
alebo	mailom:	ivana.matulova.ml@protherm.sk
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DTP operátor

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

Náplň práce: kontrola gra�ckých podkladov pre tlač • �nalizácia podkladov
pre tlač • obsluhovanie vstupných a výstupných periférnych zariadení

Požiadavky: minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou, zameranie
polygra�cké alebo gra�cké • 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

personalne@grafobal.sk              034 6967330, 0914 222 739       

GRAFOBAL, a.s., personálne oddelenie, Mazúrova 2, 909 01 Skalica
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Náplň práce: 
- manipulačná práca s dielmi a bicyklami
- montáž dielov na bicykle 

Požiadavky: 
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
- vhodné aj pre študentov od 18 rokov

Ponúkame:
- základná hrubá hodinová mzda 4 EUR
- nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
  za zvýhodnené ceny

BRIGÁDNIK VO VÝROBE
BICYKLOV

V prípade záujmu sa môžete informovať priamo
v sídle spoločnosti Bike Mate s.r.o., Dlhá 248/43,

905 01 Senica v prevádzke výroba bicyklov. 
tel. 034/6945202, mobil: 0915/780887 do 15:00 h

e-mail: mokosak@dema.sk

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

PRÁCA V SENICI
na jednozmennú prevádzku
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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: 800,- eur brutto + výkonnostné odmeny po zaškolení

ADMINISTRATÍVNU
PRACOVNÍČKU
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plat 700 € mes. brutto +
diéty + príplatky (1400 €) 

0915 503 521

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

0905 915 033, 0908 979 377

Inzerát, ktorý predáva
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

Zľavy platia

do 1. 6. 2020. 

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

100% záruka kvality
Sme tu pre Vás už 30 rokov

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Nosnice
Brojlery
Morky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

ODLOŽTE SI NÁŠ INZERÁT
HYDINU PONÚKAME CELOROČNE


