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Mať plotom ohraničený pozemok 
je fajn. Môj psík nebehá po cudzích 
pozemkoch a cudzie sliepky zas ne-
behajú po tom mojom. Teda, nema-
li by. Aj keď – nie som priaznivcom 
plotov. Sú štáty a spoločenstvá, v 
ktorých to ide aj bez nich.

Nemyslím teraz na zlodejov. Aj keď 
si spomínam, že v mojom detstve sa 
nikdy nezamykala bránka. A keď sa 
spustil letný lejak, zrazu na podstiení 
stáli ľudia, ktorí išli či už z obchodu, 
alebo na omšu. A veľa bicyklov.

Píšete nám do redakcie dosť často, 
aby sme pomohli s takým či onakým 
susedským problémom. Viem, so su-
sedmi je to často ťažké. Jeden sa sťa-
žuje, že mu cez betónový plot padajú 
orechové listy, ale neprekáža mu, že 
na ten betónový plot nemá ani sta-
vebné povolenie, ani súhlas suseda. 
Druhému prekáža ohník na susedovej 
záhrade, vraj sú na to ekologické vy-
hlášky, ale neprekáža mu umývať si 
na svojom dvore kamión. Inému zas 
vetvička bazy, presahujúca cez plot zo 
susedovej strany, ale z tej vlastnej to 
môže byť čokoľvek.

Plot má dve strany. Na tej vonkaj-
šej sa nesmie robiť to, čo nám prekáža a 
na tej vnútornej si zjavne môžeme robiť 
čo chceme bez ohľadu na to, čo na to 
sused. Fakt vám, milí čitatelia, nevie-
me v takýchto prípadoch pomôcť. Naša 
redakcia nie je vybavená na riešenie 

susedských sporov. Je na to občiansky 
zákonník.

Úprava susedských vzťahov je za-
kotvená najmä v ustanovení § 127 zá-
kona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákon-
ník v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Občiansky zákonník“). Uvedené 
ustanovenie upravuje povinnosť vlast-
níkovi veci zdržať sa všetkého, čím by 
nad mieru primeranú pomerom obťa-
žoval iného, alebo čím by vážne ohro-
zoval výkon jeho práv, hovoríme tu o 
obťažovaní iného a vážnom ohrozo-
vaní výkonu práv iného. Obťažovanie 
iného nesmie presiahnuť mieru prime-
ranú pomerom. Musí ísť o taký zásah, 
ktorý nie je spojený s bežným užíva-
ním veci. Zásahy spojené s bežným 
užívaním nehnuteľných, resp. hnuteľ-
ných vecí sú susedia povinní strpieť. 

Lenže, „miera primeraná pome-
rom“ u nás zjavne platí ako vyžado-
vaná povinnosť iba zo strany suseda. 
Máme takú mentalitu. Najskôr som ja, 
potom chvíľu nikto, potom zas ja a už 
nikto. Zákonník nezákonník. Keby to 
nebolo smutné, tak je to na 
smiech. A niekedy sú tie 
ploty fakt jediné výcho-
disko z núdze.

P.S. Zamykajte si 
bránky, jeden dnes ni-
kdy nevie... všetko 
dobré –

Môj svet za plotom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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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

94
-0

06
9

63
-0

08
3

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

0907 211 797
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VÝROBA
A PREDAJ

0918 645 802
0907 784 324

PALIVOVÉHO
DREVA

0908 979 377

INZERCIA



SE20-22 strana - 2

PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
2

InzercIa

 

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
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tn   59.430 trenčiansko+DCA+IL
tt   46.550 trnavsko
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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

Živnosť je jedným zo základných fo-
riem podnikania v Slovenskej repub-
like. Na jej vykonávanie je potrebné 
ju ohlásiť. Ako a komu sa ohlasuje za-
čatie podnikania na živnosť ? Aké po-
známe druhy živností ? Koľko to stojí ?

V prvom rade je potrebné uviesť, že 
rozlišujeme tri druhy živností: voľné, 
viazané a  remeselné. Na vykonávanie 
voľnej živnosti nie je potrebná žiadna 
odborná kvalifikácia. Ich znenie nie je 
vymedzené zákonom, no Ministerstvo 
vnútra SR vydalo zoznam odporúča-
ných názvov voľných živností. Viaza-
né živnosti sú činnosťami, na ktoré je 
potrebné preukázať kvalifikáciu alebo 
prax v odbore. Sú uvedené v prílohe č. 
2 zákona č. 455/1991 Zb. o  živnosten-
skom podnikaní (ďalej len „Zákon“) 
spolu s  podmienkami na ich výkon. 
Poslednou skupinou živností sú reme-
selné živnosti. Tie sú uvedené v prílohe 
č. 1 Zákona a  taktiež je na ich výkon 
potrebná odborná spôsobilosť, ktorá 
sa preukazuje výučným listom alebo 
iným dokladom o ukončení príslušné-
ho učebného alebo študijného odboru. 

Živnosť môže ohlásiť ako fyzická, 
tak aj právnická osoba. Živnosť sa ohla-
suje prostredníctvom na to určeného 
tlačiva alebo elektronického formulára 
na príslušnom okresnom úrade, odbo-
re živnostenského podnikania v posta-
vení jednotného kontaktného miesta 
(ďalej len „JKM“), alebo elektronicky, 

cez portál slovensko.sk Na ohlásenie 
živnosti fyzickej osoby je potrebné do-
ložiť výpis z  registra trestov, doklady 
preukazujúce odbornú spôsobilosť vás 
alebo vášho zodpovedného zástupcu, 
ak takého máte (v tom prípade bude 
potrebné doložiť aj jeho súhlas s výko-
nom tejto funkcie). Ďalej je potrebné 
doložiť aj doklad preukazujúci opráv-
nenie užívať nehnuteľnosť ako miesto 
podnikania.

JKM vás spolu s  ohlásením živ-
nosti prihlási ako fyzickú osobu aj do 
zdravotnej poisťovne, u  správcu dane 
a taktiež do sociálnej poisťovne. Súčas-
ne vám pridelí aj IČO. JKM je povinné 
vám zo zákona vydať živnostenské 
oprávnenie do troch pracovných dní 
od jeho úplného ohlásenia a zaplatenia 
správneho poplatku, ktorý je 5,00 EUR 
za každú ohlasovanú voľnú živnosť a 
15,00 EUR za každú remeselnú alebo 
viazanú živnosť. V  prípade, že si živ-
nosť ohlásite elektronicky, je ohlásenie 
voľných živností bezplatné a  správny 
poplatok za  ohlásenie remeselných či 
viazaných živností je len 7,50 EUR za 
každú ohlasovanú živnosť.

Ohlásenie živnosti

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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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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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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VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

0944 716 337
work.byvanie@gmail.com

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie

fasády
murárske a obkladaèské práce

Work

63
-0

07
5

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE

0910 589 637
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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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DVERE

PODLAHY

INTERIÉROVÉ / EXTERIÉROVÉ / VCHODOVÉ
BEZPEČNOSTNÉ / PROTIPOŽIARNE

PLECHOVÉ / POZINKOVANÉ

LAMINÁTOVÉ / PVC / KORKOVÉ
KOMPOMENTY

TIENIACA TECHNIKA
ŽALÚZIE / ROLETY DEŇ A NOC /

SIEŤKY PROTI HMYZU

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

+421 918 536 949
infoklucnik.sk
CentrumDveríKlucnik

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

CENTRUM DVERÍ

www.klucnik.sk
PODLAHA

AKCIOVÉ SETY AKCIOVÉ SETY UŽ ODUŽ OD 110 EUR 110 EURAKCIOVÉ SETY UŽ OD 110 EUR
DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA
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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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PALIVOVÉ DREVO (tvrdé)PALIVOVÉ DREVO (tvrdé)PALIVOVÉ DREVO (tvrdé)
• krbové
   (skladané, sypané)
• pale�
   (skladané 1 x 1 x 1 m)
• metrovica

Tel. č.: 0904 327 169
(doprava v okrese Skalica zdarma)
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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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KLIMATIZÁCIE
REKUPERÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

0905 963 819
www.klima-kov.sk
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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

63
-0

06
5

MANTAP MARTIN KRČEK

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

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS
OSOBNÝ
NÁKLADNÝ

KLAMPIARSKE
PRÁCE
LAKOVANIE
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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

0905 915 033
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PREDAJ
HRANOLOV,
FOŠNÍ, LAT

0948 771 127
piladobr@gmail.com
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R01_AUTO_PREDAJ
» Predám Peugeot 406, 
1,8 benzín, r. v.: 1996, STK 
a EK do 7/2020, naj.: 230 
000 km, ťažné, cena: 
600€, dohoda možná.Tel. 
0944461852

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

R03_BYTY_PREDAJ
» Predám 1-izb. byt v Ho-
líči. tvorx@post.sk.Tel. 
0944149944

R04_BYTY_PRENAJOM
» Prenajmem 1-izb. byt v 
Holíči.Tel. 0911315393 
» Dám do prenájmu 2-izbo-
vý byt v Skalici, cena 350€.
Tel. 0908648471

R05_DOMY_PREDAJ

R06_POZEMKY_PREDAJ
» Predám pozemok ornú 
pôdu,v KÚ Malé Leváre, cca 
200 metrov od rekreačnej 
oblasti Rudava (od vody), 
výmer 16 000 m2, dobrá 
bonita pôdy, cena doho-
dou.Tel. 0908856948

R07_REALITY_INE

R08_STAVBA
» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

R09_DOMACNOST

R10_ZAHRADA A ZVERINEC
» Darujem mačiatka, SI 
a okolie aj doveziem.Tel. 
0903946285 
» Predám pšenicu 250 
kg. Cena 20€ / 100 kg.Tel. 
0948336705 
» Prenajmem zdarma 25á 
na chov koní, Trnovec.Tel. 
0903946285 
» Predám domáce vajíčka 
10ks za 1,50 , Prietržka.Tel. 
0910299273

R11_HOBBY A SPOTR
» Kúpim staré hodinky, 
mince, bankovky, knihy, od-
znaky.Tel. 0903753758

R12_DETOM

R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám malotraktor s 
motorom Tera Vari, cena 
450€.Tel. 0944295367

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    

Firma Toyota naučila svet slovo gemba 
– dielňa, skutočné miesto, kde vznika-
jú a kde sa riešia problémy. 

Policajti nevyšetrujú nehodu alebo zlo-
čin v kancelárii. Idú na miesto činu, kde 
zaistia stopy a urobia analýzy. Podobne 
postupujú aj manažéri vo firme Toyota. 
Miestom ich práce je gemba – miesto činu. 
Nesnažia sa iba opraviť nepodarok alebo 
pokazený stroj, ale hľadajú opatrenia, 
aby sa podobné problémy už nestali. Toto 
je základ dokonalých procesov vo výro-
be. Podobne pracujú však aj vývojári a 
konštruktéri. Používajú veľkú miestnosť, 
v ktorej sú na stenách zavesené výkresy, 
diagramy a grafy problémov, ktoré práve 
riešia. Stretávajú sa pri nich tímy a disku-
tujú, zdieľajú svoje skúsenosti, prinášajú 
návrhy riešenia.

Porovnajme si to s prácou mnohých 
manažérov a inžinierov v našich pod-
nikoch. Sedia v kanceláriách, pozerajú 
grafy v informačnom systéme, do výroby 
takmer nechodia. Pri návštevách firiem 
v Japonsku ma vždy zaujalo, že šéfovia 
trávili takmer všetok svoj pracovný čas v 
dielni – riešením problémov s ľuďmi, ktorí 
tam pracujú.

Všímam si v posledných týždňoch 
jedného politika. Volá sa Ján Budaj. Ke-

dysi vyšiel na ulicu a postavil sa komu-
nistom, keď mnohí „revolucionári“ ešte 
sedeli skrytí v kukurici. Dnes je tento pán 
ministrom. Sadne do auta a ide na miesto 
činu – na skládku, na priehradu, do lesa. 
Nerieši problémy v kancelárii na minister-
stve, ale tam, kde vznikajú. Nie sú to vý-
jazdy pre médiá. Po identifikácii problému 
nasledujú podnety na trestné oznámenia 
a zmeny zákonov. Presne takto by mal 
pracovať manažér vo firme, starosta alebo 
minister– nestať sa obeťou analýz, grafov 
a správ, nevysedávať na schôdzach, ne-
podľahnúť rôznym poradcom a prikyvova-
čom. Zachovať si zdravý rozum a kontakt s 
realitou, stretávať sa s normálnymi ľuďmi, 
ale nezostať pri podávaní rúk, fotografiách 
a všeobecných sľuboch, ktoré sa nikdy ne-
splnia. 

Gemba funguje takto – choď na miesto 
činu, pochop problém a 
nájdi jeho príčinu, na-
vrhni opatrenia, aby 
sa takýto problém 
už nikdy a nikde ne-
zopakoval, zaveď tieto 
opatrenia a dohliad-
ni na to, či to 
funguje. 

Miesto činu

» Ján Košturiak
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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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(autobusová stanica)
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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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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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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

63
-0

00
5

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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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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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

63
-0

05
8

+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
41
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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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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
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RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO: w
w

w.
ka

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

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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0904 832 593
www.taznezariadenie.eu

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA

Montáž
aj u zákazníka

30. mája 1635  
ukončil Pražský mier konflikt medzi stavmi a cisárom počas tri-
dsaťročnej vojny.

Výročia a udalosti 2. júna 1953  
bola korunovaná kráľovná Alžbeta II., ktorá je kráľovnou Spojeného kráľovstva, 
Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a ďalších častí spoločenstva Commonwealth.

Výročia a udalosti

0905 915 033

INZERCIA

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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R14_ROZNE_INE

R15_HLADAM PRACU

R16_ZOZNAMKA
» 52 ročný hľadá kamarát-
ku.Tel. 0949173632 
» Hľadám kamarátku od 45 
do 50 r..Tel. 0915204433 
» Ahoj, mám 48r. a rád by 
som sa zoznámil so štíhlou 
ženou. SMS.Tel. 0917655780 
» Temperamentný aktívny 
50-nik mladšieho vzhľadu 
abstinent hľadá priateľku 
štíhlej postavy od 40-50 
rok, nie len na prechádz-
ky. Vážne. Prosím foto.Tel. 
0915341553 
» Hľadám KAMARÁTKU na 
spoločné prežitie voľných 
chvíľ od 50 do 60r. .Tel. 
0907369234  

SPOMIENKA
28. mája sme si pripome-
nuli 23. výročie od tragickej 
havárie nášho brata IVANA 
RUŽIČKU zo Skalice. Kto ste 
ho poznali venujte mu tichú 
spomienku. Spomíname 
brat Jaroslav a Ľubomír s 
rodinou.

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10 dolu.

SPOMIENKA

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.

Uvoľňovanie opatrení môže zna-
menať aj vážne riziko zvýšenia 
nákazy. Preto je veľmi žiaduce, 
aby sa opatrenia uvoľňovali po-
stupne. 

Aj keď je už možné chodiť do ob-
chodov, je na každom jednotlivcovi, 
aby si zvážili, či do nich aj nevyhnut-
ne potrebuje ísť. Čím viac budeme 
prísni na seba, tým je väčšia pravde-
podobnosť, že epidémiu zvládneme s 
minimálnymi alebo malými násled-
kami. Najzraniteľnejšie skupiny mu-
sia chrániť seba a ostatní spoločne 
seba a ich. 

V  súčasnosti máme v  rukách 
prevenciu pred prípadnou druhou 
vlnou ochorenia. Z minulosti vieme, 
že keď opatrenia pri iných nákazách 
neboli dostatočné, alebo sa uvoľnili 
veľmi rýchlo, bola druhá vlna masív-
na a v oblastiach, kde si boli istejší, 
následky druhej vlny boli iba o málo 
menšie ako v prvej. Platí, že tento rok 
bude lepšie dovolenkovať doma, naj-
lepšie na vlastných záhradách alebo 
chatách, alebo proste doma.   S epi-
démiou sa ale budeme musieť naučiť 
žiť, vírus ešte v Európe bude rizikom 
nákazy dlhšiu dobu.

Dodržujte preto naďalej sociálnu 
vzdialenosti medzi ľuďmi minimálne 
jeden meter, lepšie dva metre. Nedo-
týkajte sa takzvanej T zóny na tvári 
(čelo, nos, ústa) neumytými rukami. 

Často si umývajte ruky – platí stále. 
Ak si ich nemôžete umyť, noste pri 
sebe dezinfekčný roztok, aspoň s ob-
sahom alkoholu 60-90 percent. 

Každý druh rúška chráni svojho  
nositeľa a aj jeho okolie. Rúška si pra-
videlne meňte, niekoľkokrát denne. 
Pri kašli alebo kýchaní je zakrývanie  
úst a nosa civilizovanou samozrej-
mosťou.

Podporujte obranyschopnosť 
organizmu stravou  - dostatkom čer-
stvého ovocia a zeleniny, dostatkom 
rýb v strave. Jedzte iba tepelne spra-
cované potraviny. Pravidelne sa vy-
stavujte slnečným lúčom  a doprajte 
si pohyb vonku.

Používajte rukavice, ak sa dosta-
nete na miesta s vysokým rizikom – 
v  dopravných prostriedkoch, alebo 
pri dotyku s  nákupnými vozíkmi 
alebo košíkmi. Často vetrajte, dajte si 
vyčistiť klimatizáciu.

Súčasnosť je pre každého z  nás 
nová skutočnosť. Ale pravdou je, že 
každá epidémia sa raz skončí, skon-
čili sa všetky v  histórii. 
Skončí sa aj táto. Ako, 
to závisí aj od nás všet-
kých.

To znamená – od 
VŠETKÝCH.

Každá epidémia sa raz skončí

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

metabolizmu a výživy
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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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• 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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INZERCIA

0908 979 377 Najčítanej
šie

regionálne

noviny

Vtipy 
týždňa

» - Otec, je Červené more 
naozaj červené?
- To neviem, synak, nemáš 
ľahšiu otázku?
- Tak dobre, je Mŕtve more 
naozaj mŕtve?

» Dcéra priniesla zo školy 
domov poznámku:
- Je papuľnatá, odvráva a 
nedá si povedať.
Na druhý deň učiteľka číta 
v žiackej knižke odpoveď:
- To má po matke, zmlátil 
som obe!

» Matka hovorí svojej pät-
násťročnej dcére:
- Vieš, že môžeš hrešiť aj 
myšlienkou?
- Áno, ale nie je to ono.

     » redakcia
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MIMORIADNY
JÚN

Vyber si svoju zľavu

MULTIFOKÁLNE
SKLÁ

www.oftalens.sk

MERANIE DIOPTRIÍ
OČNÝ LEKÁR

A OPTOMETRISTA
0903 992 874

-50%
1+1 PÁR

alebo

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

OČNÁ OPTIKA

PRVÝ
PÁR
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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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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
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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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• 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

Minister životného prostredia Ján 
Budaj vyzýva kompetentné inštitú-
cie, aby odložili svoje rozhodovanie 
o zmene územného plánu Štrby vo 
vzťahu k Štrbskému plesu. Práve 
Štrbské pleso je vzácnou prírodnou 
lokalitou a predstavuje erbové úze-
mie Vysokých Tatier. Navyše, voči 
avizovaným developerským záme-
rom sa postavili aj miestni obyvate-
lia prostredníctvom petície.

„Akékoľvek ďalšie zásahy do toh-
to územia sú veľmi závažným rozhod-
nutím a bez rešpektu k prírode môžu 
lokalitu nezvratne poškodiť. Nemáme 
žiadne druhé Štrbské pleso, preto si ho 
musíme zachovať,“ vyhlásil Ján Budaj, 
minister životného prostredia.

Ministerstvo životného prostre-
dia prostredníctvom svojich štátnych 
ochranárov vstúpi do procesov. Aj keď 
ide o intravilán obce, zámery môžu 
zasiahnuť napríklad aj cenné rašeli-
nisko. Správa Tatranského národného 
parku už dostala potrebné podklady a 
vo svojom stanovisku bude plne hájiť 
zachovanie prírodného bohatstva na 
tomto území.

Minister životného prostredia 
zároveň poverí zamestnancov sekcie 

environmentálneho hodnotenia, aby 
preverili postup okresného úradu, na 
ktorom proces posudzovania zmeny 
územného plánu prebieha. V prípade 
akýchkoľvek podozrení sa minister ob-
ráti na príslušné miesta.

V lokalite plesa sa zvažuje viacero 
nových výstavieb, na stole majú úrady 
desiatky návrhov od rôznych develope-
rov. V prípade, ak kompetentní vydajú 
povolenia, zmeniť sa môže územný 
plán viacerých pozemkov a išlo by o 
najväčšie zmeny za posledných 50 ro-
kov. Medzi najvýraznejšiu výstavbu by 
patrilo vybudovanie kabínkovej lanov-
ky, ktorá by spojila železničnú stanicu 
s areálom liečebného domu Helios a 
následne aj s areálom FIS. Okrem iného 
sa diskutuje o výstavbe novej zjazdov-
ky, bytových domov, obchodov, športo-
vísk, hotela či parkovísk. Tentokrát sa 
to bez zásahu do prírody nezaobíde. Tá 
ma byť dokonca veľmi zásadná.

Proti novým návrhom vystúpila 
verejnosť na čele s mnohými odborník-
mi. Územie sa môže dosť rýchlo zne-
hodnitiť, až znetvoriť, a cesta späť už 
nebude možná.

Druhé Štrbské pleso už nemáme

» red
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Moje rúško chráni teba,
tvoje rúško chráni Mňa.

#zostaNdoma
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Zavolajte na naše
bezplatné telefónne číslo

0800 162 162
www.stannah.sk 

Viac ako 
750 000 
Stannah  

inštalácií 
výťahov

SPÔSOBUJÚ  
VÁM SCHODY  
PROBLÉM?

Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

ŤZP občanom poradíme, ako  
získať na zakúpenie štátny  
peňažný príspevok.

Stannah Vám ponúka stoličkové  
výťahy na všetky typy schodísk.
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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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 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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• obsluha polygra�ckého stroja

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

Mzda od 650 € do 1200 €  (z toho základná zložka mzdy 580 €)

Ponúkame: prácu na hlavný pracovný pomer (2, 3-4 zmenná prevádzka) • 
• príplatky aj nad rámec zákona (príplatok za 2-zmennú, 3-zmennú 
a 4-zmennú prevádzku, príplatky za nadčas v sobotu a nedeľu) • 13., 14.  plat
• sociálny program • stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí 1,20 €
za obed • príspevok za dochádzku • príspevok na DDS • odmeny za
zlepšovateľské hnutie • odmeny pri pracovných jubileách a odchode do
dôchodku

personalne@grafobal.sk              034 6967330, 0914 222 739       

GRAFOBAL, a.s., personálne oddelenie, Mazúrova 2, 909 01 Skalica
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5. júna 1938  
zomrel Mikuláš Galanda, slovenský maliar, grafik a ilustrátor 
(* 1895).

Výročia a udalosti
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0908 979 377

INZERCIA
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Náplň práce: 
- úplná fyzická a vizuálna kontrola funkčnosti
  bicyklov 
- kontrola súladu s technologickým postupom
- kontrola funkčnosti bicyklov, prípadné
  donastavenie jednotlivých komponentov –
  mechanických aj elektrických
- upozornenie na opakované chyby konkrétnych
  pracovníkov, prípadné názorné predvedenie
  bezchybnej montáže
- kontrola súladu s technologickým postupom
Ponúkame:
- základná hrubá mesačná mzda 1000 EUR
- po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- možnosť profesného rastu
- nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
   za zvýhodnené ceny
- príjemný kolektív

VÝSTUPNÁ KONTROLA
BICYKLOV

V prípade záujmu sa môžete informovať priamo
v sídle spoločnosti DEMA Senica a.s., 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 na pozíciu

PRÁCA V SENICI
na jednozmennú prevádzku
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Požiadavky: 
- znalosti skladového hospodárstva 
- počítačové znalosti s Microsoft Word a Excel
- skúsenosti s riadením kolektívu
- vodičský preukaz B, VZV
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
Ponúkame:
- základná hrubá mesačná mzda 800 EUR
  + pohyblivá zložka mzdy
- po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- možnosť profesného rastu
- nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
   za zvýhodnené ceny
- príjemný kolektív

PRACOVNÍKA
VNÚTROPODNIKOVEJ

LOGISTIKY
V BICYKLOVEJ VÝROBE

V prípade záujmu sa môžete informovať priamo
v sídle spoločnosti DEMA Senica a.s., 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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Požiadavky: 
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
- práca vhodná aj pre ženy
Ponúkame:
- základná hrubá mesačná mzda 700 EUR
  + výkonnostné prémie
- po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- možnosť profesného rastu
- nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
   za zvýhodnené ceny
- príjemný kolektív

PRACOVNÍKOV MONTÁŽE
V BICYKLOVEJ VÝROBE

(JEDNOZMENNÁ PREVÁDZKA)

PRACOVNÍKOV
V KOLESOVEJ VÝROBE

(DVOJZMENNÁ PREVÁDZKA)

V prípade záujmu sa môžete informovať priamo
v sídle spoločnosti DEMA Senica a.s., 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
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SKLADNÍKOV

V prípade záujmu sa môžete informovať priamo
v sídle spoločnosti DEMA Senica a.s., 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

Požiadavky: 
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
- práca vhodná aj pre ženy

Požiadavky: 
- výdaj tovaru zo skladu podľa dodacích listov
   a objednávok
- fyzicka manipulácia s tovarom
- balenie tovaru

Ponúkame:
- základná mesačná mzda 696 EUR
  + pohyblivá zložka mzdy
- po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- možnosť profesného rastu
- nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
   za zvýhodnené ceny
- príjemný kolektív
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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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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

info@c-group.sk 0903 431 350
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiarov (Rakúsko)

Drevár Rakúsko 3500 € /mes. 
Sklad Nemecko 2800 € /mes. 
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HORIZONTÁR
CNC

P R O G R A M  H E I D E N H A I N  530

P R A C O V NÁ  P O N U K A

-  práca na ž ivnosť  a j  na zmluvu

hodinová  mzda 290  KČ

12h pracovné  zmeny (denné/nočné )

možnosť  turnusov 

ubytovanie zabezpečené

B l ižs i e  i n f o :  0800  500  091
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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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Dôchodcov, študentov...
0902 606 436, 0902 692 290

Životopisy zaslať na mail:Životopisy zaslať na mail:
  gazdovske.produktygazdovske.produkty @gmail.com@gmail.com

HĽADÁME
BRIGÁDNIKOV
NA PREDAJ MELÓNOV
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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 15. 6. 2020. 

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%


