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SENICKO-SKALICKO
Týždenne do 34 570 domácností

OBCHODNÉ CENTRUM

Tel.: 034/651 77 35, 0903 410 378

Pozrite si našu ponuku na

www.cammino.sk

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

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

0907 211 797

POŽIČIAME VÁM

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

PALIVOVÉHO
DREVA

FO typ A, B a právnických osôb

MZDY, PERSONALISTIKA
Sme plátci
DPH

5000 € za 90,05 € mesačne
Holíč 0915 646 327

VÝROBA
A PREDAJ

€

SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ
Senica | 0911 521 767

63-0083

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

Odťahová služba zadarmo

§

63-0086

0907 171 319 / aviscomt@gmail.com

63-0092

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

0918 645 802
0907 784 324

41-0014

NON STOP

Najlepší výber KOTLOV

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

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

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

24 €

www.stksenica.sk
RÝCHLE
TERMÍNY

É
AKCIOV
CENY
41-0036

Otvorené:
Po - Pia: 8.00 - 16.30,
So: 9.00 - 12.00

• Projekènú èinnosś
• Energetické certifikáty
• Územné rozhodnutie • Stavebné práce a dozor
• Stavebné povolenie • Výstavbu drevodomov
• Kolaudaèné rozhodnutie

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

RESPIRÁTORY,
POLOMASKY,
MASKY A FILTRE

Senica, Kolónia 1483/80

52 €

KANALIZÁCIE

NA SKLADE

ochranných pracovných
prostriedkov

• 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

ZABEZPEÈÍ PRE
VÁŠ RODINNÝ DOM

94-0069

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

ČISTENIE
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63-0079

Takmer každý niečo chce už roky
a pre seba. A je veľký rozdiel medzi
slovami chcieť a želať si. Želať si je
normálne, chcieť už až tak celkom nie.
Želáme si zdravie, dostatok materiálny
i duchovný. V poriadku. Ale ak chceme to a tamto, v zdraví, v dostatku, tak
už prekračujeme čiaru. To „chcenie“
je totiž takmer vždy na úkor potrieb a
želaní niekoho iného. Chcenie je presadzovaním si vlastného ja nad očakávania tých, ktorí majú „iba“ želania.
Jedni chcú zastavenie budovania siete 5G, inú chcú bojovať proti
chemtrails. V poriadku, to sú prípady
pre odborníkov z oblasti duševného
zdravia. Aj keď nie je práve v poriadku, že ich chcenia zaplňujú verejný
diskusný priestor a agresívne z neho
vytláčajú tých, čo majú želania, medzi
ktoré v poslednom čase patrí aj veľmi
intenzívne želanie mať pokoj od hlupákov. A od hlúposti.
Okolo nás je veľa ľudí, ktorí skutočne čosi vážne potrebujú a ticho si
nesú svoj trpký údel nedostatku. Až
priveľa. Vráťte sa iba niekoľko dní

naspäť v čase a zopakujte si, čo všetko
tak dôležité sme chceli na Slovensku
z pohľadu médií a sociálnych sietí. A
na druhej strane – zaregistrovali ste
nejaké želanie? Zmysluplné, hodné civilizovaného človeka? Mimochodom,
želanie, v príkrom rozpore s potrebou,
znamená v slovenskom jazyku aj žičenie. Ale to je už asi iná téma, na inokedy – žičlivosť a jej opak. A ľudskosť,
všímavosť, empatia.
Asi je nám dobre, keď už si nič neželáme, len hlučne a často nedôstojne
a obmedzujúc iných dávame najavo
iba svoje potreby. Nie je to však príliš hodné života človeka ako súčasti
jedinca v nejakom spoločne organizovanom spoločenstve. Mohli by sme
sa vrátiť k takým výrokom ako „kto je
bez viny, nech hodí kameňom“, alebo
tým o nastavení tváre, alebo mnohým
iným. Nikde v biblii sa nehovorí o kriku, egoizme, arogancii, presadzovaní
si vlastného ja. Ani o klamstvách,
úmyselne šírenej lži, o nenávisti. No,
síce možno hovorí. Tam, kde sa píše
napríklad o veži v Babylone.
Pekný júnový týždeň, milí čitatelia a aspoň niekoľko želaní v
ňom.
S pozdravom

AVI SCOM T

16-0003

Musí to tak byť. Až príliš dobre.
Lebo keby bolo zle, tak by sa ľudia
inak správali. Všeobecne, voči spoločnosti, medzi sebou navzájom,
ale aj k sebe. Takmer každý niečo
chce. Nemyslím tým často oprávnené nároky na pomoc v čase pandémie.

KRTKOVANIE

63-0005

Asi je nám dobre

63-0084
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Zvažujete kúpu alebo predaj bytu?
Ako sa nadobúda vlastníctvo k bytu,
čo je s vlastníctvom bytu spojené a
aké náležitosti má zmluva o prevode
vlastníctva bytu?
Vlastníctvo bytov súhrnne upravuje zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len ako „Zákon“).
V zmysle predmetného Zákona sa bytom rozumie miestnosť alebo súbor
miestností, ktoré sú určené na bývanie.
Byty sa zväčša nachádzajú v bytových
domoch, ktorými sa rozumejú budovy,
v ktorých je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie. Tento bytový dom má svoje spoločné časti a spoločné zariadenia, na ktorých majú svoj
podiel všetci vlastníci bytov, prípadne
nebytových priestorov v bytovom dome.
S vlastníctvom bytu neraz často súvisí
aj podiel na pozemku, na ktorom je bytový dom postavený. Napokon, s vlastníctvom samotného bytu sú spojené aj
zariadenia a príslušenstvo bytu.
Všetky vyššie spomenuté záležitosti je potrebné riadne špecifikovať
aj pri nadobudnutí vlastníctva k bytu.
Okrem zdedenia a výstavby, vstavby
alebo nadstavby bytu je to najčastejšie
Zmluva o prevode vlastníctva k bytu.
Okrem jej podstatných náležitostí podľa Občianskeho zákonníka, musí táto
zmluva obsahovať aj popis bytu a jeho
príslušenstva, vymedzenie umiestnenia bytu (adresa, číslo vchodu, po-




schodie a číslo bytu a taktiež súpisné
číslo stavby a pozemok, na ktorom je
stavba postavená), rozlohu v m2. Je
v nej potrebné vymedziť prevádzaný
spoluvlastnícky podiel na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach
domu, na jeho príslušenstve a taktiež
úpravu práv k pozemku /pozemkom),
na ktorých je postavený bytový dom.
Dôležitou súčasťou zmluvy je pristúpenie nadobúdateľa k zmluve o správe bytového domu alebo k zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov. Prílohou tejto
zmluvy musí byť taktiež potvrdenie od
správcu, resp. predsedu spoločenstva,
že vlastník bytu (t.j. predávajúci), nemá
voči nemu nedoplatky.
Zmluva s osvedčenými podpismi by
mala byť vyhotovená pre každú zmluvnú stranu v jednom vyhotovení, v jednom vyhotovení pre banku a v dvoch
vyhotoveniach pre katastrálny úrad.
Zmluva v dvoch vyhotoveniach je spolu
s vyhlásením správcu, resp. predsedu
spoločenstva a dokladom o zaplatení
správneho poplatku vo výške 66,00
EUR, prílohou návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.


 
    
     

ul. pplk. Pljušťa 1, Skalica
(autobusová stanica)

63-0073

redakcia:

Vlastníctvo bytov

41-0012

SENICKO-SKALICKO
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PALIVOVÉ DREVO (tvrdé)

• krbové

(skladané, sypané)

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

• palety

(skladané 1 x 1 x 1 m)

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

• metrovica
Tel. č.: 0904 327 169

(doprava v okrese Skalica zdarma)

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

63-0060
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Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

západné Slovensko
bratislavsko Východ
bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
nitriansko
novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
topoľčiansko+PE+BN
trenčiansko+DCA+IL
trnavsko
zlatomoravsko

Stredné Slovensko
bb
KY
LI
Lc
Mt
Or
Pb
PD
zV
zH
za

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

bJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

AKCIA
SIEŤKY ZADARMO
41-0006

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

0903 342 475

rttrade@rttrade.sk

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

41-0072

Východné Slovensko

TER-CO, KÁTOVSKÁ 33, HOLÍČ • 0907 724 254
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Pri predložení
konkurenčnej ponuky
ky
vám spravíme
lepšiu cenu + 10%
vernostná zľava

M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

41-0022

bV
bz
DS
Ga
Hc
KM
LV
Ma
nr
nz
PK
Pn
Sc
Se
tO
tn
tt
zM

SLUŽBY

SENICKO

KADERNÍCTVO
KAMÉLIA

3
www.drslim.sk

KOMPLEXNÉ
RIEŠENIE
NADVÁHY

Strihanie•Farba•Melír•Keratín
Spoločenské účesy: svadby, plesy, stužkové
GK HAIR KERATÍN - VYROVNANIE VLASOV

Nedarí sa Vám schudnúť?
Cvičenie nepomáha
a pripojili sa aj zdravotné problémy?
Metódou Dr.Slim schudnete bez hladovania, bez počítania
kalórií a zložitej prípravy jedál.

PO
REGENERÁCIA A ZBAVENIE KREPOVITOSTI VLASOV

Dohodnite si termín: 0940 624 415

Viera Štvrtecká, Nešporova 28, Skalica
63-0090

www.kadernictvokamelia.sk•0903 77 88 51

DrSlim Skalica, Horská 21, Skalica

63-0091

PRED

Firma LEA INTERIÉR, s.r.o. ponúka:

INZERCIA

0905 915 033

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

Vstavané skrine Ondrúš

63-0043

ZĽAVA -30%

tel.: 0903159 856

63-0069

VSTAVANÉ
SKRINE

~ 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...

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk
LIKVIDÁCIA A ODVOZ
ODPADU
INDIVIDUÁLNA LIKVID.
V NAŠOM AREÁLI

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

AKCIA

3 DN
PRENÁ I
KONTA JOM
JNERA
Z

DARMA

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY
0903 526 876 | 0910 114 407

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

16-0142

ŠTEFANOV

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ
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41-0066

KONTAJNERY

HLAVU HORE / BÝVANIE, SLUŽBY

03 BYTY / predaj
R03_BYTY_PREDAJ
04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM
» Dám do prenájmu 1
izbu v rodinnom dome
v Skalici, cena 160€.Tel.
0908648471
» Dám do prenájmu 2-izbový byt v Skalici, cena
350€.Tel. 0908648471
» Prenajmem zariadenú
izbu v rodinnom dome v
Skalici.Tel. 0904449477
05 DOMY / predaj
R05_DOMY_PREDAJ
06 POZEMKY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ
Predám pozemok
900 m2 v obci Dubovce, cena dohodou.Tel.
0902495749
»

07 REALITY / iné
R07_REALITY_INE
08 STAVBA
R08_STAVBA
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
» Predám lacno tehlový
obklad.Tel. 0908198491
09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST

traviny.
Tridsaťtisíc stredoškolákov odchádza ročne študovať do cudziny a mnohí
tam po ukončení štúdia zostanú. Máme
najväčšie regionálne rozdiely v Európskej
únií, sme na chvoste v inováciách a úrovni
školstva a patríme k najohrozenejším ekoZdá sa, že automobilový a ropný prie- nomikám sveta v dôsledku zmien, ktoré
mysel stratia svoje pozície. Keď sa bude sa očakávajú v automobilovom priemysle
vyrábať menej automobilov, poklesne aj (pokles výroby a automatizácia).
Proti tomu, čo nás čaká, je koronavírus
výroba ocele, hliníka, ozubených kolies
do prevodoviek alebo odvaľovacích ob- len neškodný bacil. Škoda, že sa politici
rábacích strojov na ich výrobu. A bude sa neučia to, čo my v našej Podnikateľskej
stavať menej nových výrobných a montáž- univerzite - 3P. Pozorovať prostredie, pochopiť súvislosti a podniknúť akciu. Výnych liniek s robotmi.
Slovensko premrhalo úrodné roky konnosť ľudí, ktorí majú v rukách moc, je v
na to, aby sa pripravilo na transformáciu tom, že sa vedia koncentrovať na správne
- vo vzdelávaní, v inováciách, priemysle priority. Stav, v ktorom sa naša krajina naa poľnohospodárstve. Stratili sme čas aj chádza, nám veľa času nedáva. Pri koronapeniaze a dopady transformácie budú ne- víruse sú dôležité rýchle a správne kroky,
pri transformácii, ktorej
milosrdné.
Na poliach máme technické mono- následky budú oveľa
kultúry, zničili sme mnohé chovy zvierat, väčšie, je to podobné.
salaše a bitúnky. Aj priemysel máme mo- Vlna cunami kedysi
nokultúrny - postavený na výrobe automo- zmietla tisíce bezstabilov zahraničných značiek. Roky sme na rostných turistov.
Transformácia
úkor slovenských podnikateľov podporovali podnikanie zahraničných koncernov sveta sa tiež
na našom území, na poliach máme repku nedá zastaolejnú a sklady supermarketov, do ktorých viť.
vozí denne 700 kamiónov zahraničné po» Ján Košturiak

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE
Work

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

0944 716 337

work.byvanie@gmail.com

41-0007

02 AUTO-MOTO / iné
R02_AUTO_MOTO_INE
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- Seriózna
dohoda.Tel. 0908205521
» Kúpim starý PIONIER,
MUSTANG, STELU, STADIONA,
SIMSON.Tel.
0915215406

Mnohé diskusie o kríze a návrate z nej
nie sú správne. Mnohé veci sa zásadne
zmenia. Nespôsobí to ani koronavírus
ani kríza - je to transformácia, ktorá
prebieha už dlhšie, ale súčasné udalosti môžu mnohé zmeny urýchliť.

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
320 €

370 €

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

480 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí
V SÚČASNEJ SITUÁCII SME PRE
NAŠICH ZÁKAZNÍKOV PRIPRAVILI
ŠPECIÁLNE ZĽAVY NA CELÝ SORTIMENT:
• OKNÁ A DVERE SALAMANDER
• ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

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

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

holic@abc-okna.sk

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)

tel.: 0948 344 401

» Predám propán-buta-

novú flašu k sporáku.Tel.
0903406475

41-0011

01 AUTO-MOTO / predaj
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€.Tel. 0944461852

Kríza alebo cunami?

PREDAJ
HRANOLOV,
FOŠNÍ, LAT

10 ZÁHRADA AAZVERINEC
R10_ZAHRADA
ZVERINEC
» Predám domáce vajíčka
10ks za 1,50 , Prietržka.
Tel. 0910299273
» Predám jednoročného
pyžmového káčera, poprípade kačicu s mladými.Tel. 0903406475
» Predám včelí med,
cena 6€/720ml, Holíč.Tel.
0904896879

0948 771 127
piladobr@gmail.com

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

11 HOBBY AAŠPORT
R11_HOBBY
SPOTR

» Kúpim ľudové kroje.Tel.

0902708047

12 DEŤOM
R12_DETOM
16-0001

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

SENICKO
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KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

NAJKVALITNEJŠÍ
POLYKARBONÁT NA TRHU
NAJLEPŠIE CENY
V REGIÓNE

MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE

Prestrešenia bazénov
63-0075

0910 589 637

AUTOSERVIS KLAMPIARSKE
PNEUSERVIS PRÁCE
OSOBNÝ
LAKOVANIE
NÁKLADNÝ

MANTAP

Zimné záhrady

Prístrešky

Pergoly

Strešné svetlíky

Predaj lexanu

MARTIN KRČEK

Lexmont s.r.o., Železničná 1420/47, Senica

LUX JR Sobotište

/lexansenica

41-0035

tel.: 0908 726 900, 0915 778 188, lexmont@lexmont.sk,

Okná plné nápadov

NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

• 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

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

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

63-0007

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

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF

Murárske práce
0904 259 971

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.

tel. 0908 702 522

41-0059

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

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

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

ODŤAH ZDARMA

výkup oceľového šrotu a farebných kovov
zber elektroodpadu
63-0009

SEKCIOVÉ A DVOJKRÍDLOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY

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

63-0006

63-0065

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

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0045

0948 787 777 | www.balkona.eu

.
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15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

13 RÔZNE / predaj
R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám skriňu starú.
Tel. 0944222919
» Predám 10 m popíleného dreva na metre, 29€
za meter, Jablonica.Tel.
0902307885
14 RÔZNE / iné
R14_ROZNE_INE
» Kúpim triodyn 320
alebo
len
rotor.Tel.
0944634153
15 HĽADÁM PRÁCU
R15_HLADAM
PRACU
16 ZOZNAMKA
R16_ZOZNAMKA
Muž 44 ŤZP hľadá
ženu alebo ŤZP.Tel.
0944023252
SPOMIENKY
SPOMIENKA
V srdciach tých, ktorí Ťa
milovali budeš stále žiť.
Dňa 13. 6. 2020 uplynie
10 bolestných rokov, kedy
tragicky zahynul náš milovaný syn MAREK PETRÁK. S láskou spomína
blízka rodina.

Škrtá sa všade, ale na nulu?
Dosť sa v súvislosti so zrušením dotačnej schémy v Bratislavskom kraji
rozvírila voda. Ale málo!
Otázka, z čoho budú aktéri nezávislej kultúry v najbližších mesiacoch a v
roku 2021 tvoriť, sa totiž doteraz verejne
nepoložila, len v kuloároch. Všade sa
hľadajú teraz financie, bude sa škrtať,
vieme všetci. Ale prvýkrát zaznela niečomu podpora 0 eur!
Čo to znamená?
Na Slovensku je kultúra zriaďovaná
buď štátom, samosprávami a potom je
nie úplne presne nazvaná nezávislá kultúra (z angl. independent culture). A o tú
pri škrtoch dotácií ide! Pozor, nehovoríme o amatéroch tvoriacich po pracovnej
dobe alebo po škole, hovoríme zväčša
o vyštudovaných profesionáloch, ktorí
sú na voľnej nohe (SZČO). A nielen umelci, ale aj pomocné profesie ako zvukári,
osvetľovači, manažéri, bufetári a iní – sú
teraz ohrození dotáciami 0 eur!
Tak čo sa vlastne stalo škrtnutím dotácií v BSK?
Nič. Len to, že kraj dávaný iným za
príklad výborného dotačného systému, si svoju viacročnú prácu len tak
spakruky zmetie zo stola a tvári sa, že
0 eur nezávislej kultúre vlastne patrí.
Nič, len v kriku zaniklo, že sa aj na
stránkach žilinskej župy znenazdania
ocitlo pri dotáciách 0 eur! A čo tých

ostatných 6 žúp? Nič. Len čakajú, kým
to utíchne a chcela by som sa mýliť, že
s vysokou pravdepodobnosťou napíšu:
dotácie v roku 2020 - 0 eur! A o koľkých
umelcoch a ich spolupracovníkoch na
voľnej nohe v tejto chvíli hovoríme? Len
o 27.000 odborníkoch. No to stále nie je
koniec príbehu. Oni si totiž časom svoje
miesto niekde inde nájdu, len nám bude
niečo chýbať.
Tie netradičné priestory divadiel,
tie nekonvenčné knihy, filmové klubíky,
folkové, džezové, metalové, punkové
hudobné večery v kluboch či kultúrnych
centrách, diskusné témy, ktoré inde nenájdete a s ľuďmi, ktorí majú trochu iný
slovník a – iný spôsob života – väčšinou
pod priemernou mzdou tejto krajiny.
Tak len toľko sa stalo tou sumou 0
eur pri dotáciách zatiaľ len bratislavského a žilinského kraja. Legitimizoval sa
nezáujem o nezávislú kultúru... - Hm.
Chcela by som sa mýliť...!

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 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
zabezChcete si podať
inzerát?
pečuje
ELET, s.r.o.
Návod nájdete
na strane 10 dolu.

KLIMATIZÁCIE
REKUPERÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

www.klima-kov.sk
0905 963 819

Výročia a udalosti
sa narodil Jacques-Yves Cousteau, francúzsky
námorník, výskumník, fotograf a filmár († 1997).

11. júna 1910

12. júna 1987

americký prezident Ronald Reagan oficiálne
vyzval vodcu Sovietskeho zväzu Michaila
Gorbačova na zbúranie berlínskeho múru.
» Viki Janoušková
nezávislá divadelníčka

Tehotenstvo počas korony

Chcete si
podať
inzerát?

Najčítanejšie regionálne noviny

63-0004

Občianska
riadková
inzercia

KULTÚRA, RODINNÁ PORADŇA / SLUŽBY

Vzhľadom na to, že rodina Vám v
tejto situácii môže ťažko pomôcť, vhodným riešením na určitý čas by bolo
krízové centrum, kde by Vám poskytli
ubytovanie, stravu a najmä odborné
sociálne, psychologické, právne poradenstvo a pomohli naštartovať ďalší
život. Naša organizácia Fórum života
v projekte Zachráňme životy spolupracuje s viacerými krízovými centrami
a poskytuje matkám zaradených do
projektu finančnú a hmotnú pomoc na
preklenutie ťažkej situácie počas jedného roka po narodení dieťaťa. Bližšie
informácie o projekte nájdete na www.
zachranmezivoty.sk.
Vo Vašej situácii je možné využiť aj ďalšie projekty, napr. Femina
– Centrum konkrétnej pomoci, ktoré
pomáha nečakane tehotným, obetiam
diskriminácie alebo násilia, pri prežívaní krízy v rodine, rodinám v sociálnej núdzi, s nedostkom potravín, šatstva alebo v problémoch s bývaním, či
Poradňu Alexis, poskytujúca pomoc v
situáciách spojených s neplánovaným
V tomto období, keď ľudia trávia tehotenstvom, kde odborní pracovníci
spolu viac času vplyvom opatrení sú- dokážu sprevádzať klientky až do vyvisiacich s COVID-19, vzrástol aj počet riešenia ich zložitej situácie aj kontaktehotenstiev, medzi nimi aj tínedžeriek tovaním a spoluprácou s inštitúciami
. Mnohé z nich sú však nechcené, či už štátnej správy, samosprávy a ďalšími
z ekonomických alebo sociálnych dô- organizáciami.
vodov. Vo svojom liste píšete, že umelý
potrat pre Vás nie je riešenie. Preto Vám
ponúkame aj iné možnosti a spôsoby,
» Mária Demeterová
ako ťažkú situáciu riešiť.
Koordinátorka projektu Zachráňme životy
„Som 17 ročná študentka strednej
školy. Pochádzam z disfunkčnej rodiny. Mama je alkoholička (neliečená), opustila nás a odišla z rodiny. So
dvoma súrodencami a otcom žijeme v
dvojizbovom byte. Našla som si priateľa, tínedžera, veľmi som sa do neho
zaľúbila. Pomáhal mi zabudnúť na
problémy v našej rodine. Po čase som
zistila, že som tehotná. Práve v tejto
zložitej situácii koronavírusu. Keď
sa priateľ dozvedel, že som tehotná,
navrhol mi ísť na potrat. Namietala
som, že by som nezvládla dať si zobrať vlastné dieťa, dal mi na výber:
on alebo dieťa. Opustil ma a viac sa
neukázal. Teraz som v šiestom mesiaci tehotenstva. Môj otec ťažko nesie vzniknutú situáciu. Jeho zárobok
nedokáže pokryť naše náklady na
nájomné, jedlo a ďalšie potreby. Po
narodení dieťatka už vôbec nemôžem doma zostať. Preto Vás prosím,
poraďte mi, čo môžem v tejto situácii
urobiť? Vopred ďakujem.“
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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
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SLUŽBY

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

POHREBNÁ SLUŽBA
DOJČ

Rozprava Máj 2020
nili. Niekto ho považoval za niečo ako
bežná chrípka, bol názor, že rúška nepomôžu a názorov a odborníkov bolo
mnoho. My sme sa sedliackym rozumom rozhodli konať podľa doporučení
odborníkov a zdá sa že sme sa s trochou
šťastia vyhli najhoršiemu.
Na druhej strane neviem, ako by som
sa tváril pri stretnutí s tým medveďom
v lese. Hovorí sa, že je treba zdvihnúť
ruky, pozerať sa medveďovi uprene
do očí, usmievať sa a to že je záruka
ako vyviaznuť bez ujmy. Predstaviť
si to viem, ale v praxi to ešte skúsené
nemám. Tak ako v prípade vírusu aj v
tomto by rozhodoval ten druhý.
Tuším, že ten vírus najviac zasiahol
tam, kde ho podcenili a nebrali vážne.
Boli bez patričnej pokory a málo opatrní. Na druhej strane, Slováci poučení
ťažkými časmi z minulosti, či už vpády
Turkov, Tatárov a iných imperátorov, s
pokorou im vlastnou sa z najhoršieho
dostali a zdá sa, že sme stále dostatočne
opatrní, aby sme sa vyhli zásahu ďalšej
vlny, čo sa vylúčiť nedá. Podľa pravidla
- Opatrnosti nikdy nie je dostatok.
V Skalici, piatok na terase, účasťtraja

» Řepa Karel

Frézovanie

41-0071

INZERCIA

0908 979 377

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

0907 928 212, 0915 732 830

AKCIA 2020

1-hrob od 1090 € • 2-hrob od 1290 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2250 € • 1-hrob od 1550 €

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

Môžete si vybrať
asi zo 130 druhov
pomníkov

komínov

PEKAR SRs s.r.o.

Prev.: è. 444, Dojè doèasne uzatvorená, objednávky
pohrebov, výkopových prác a i. vybavuje Ing. Hovanèíková, na Obec. úrade Dojè, na adrese è. 125, Dojè.
tel.: 0908 109 406, prev. doba: PO – ŠT: 900–1500 h,
PIA: 800–1200 h, poludòajšia prestávka: 1200–1300 h.
www.pohrebnesluzby-dojc.sk
Komplexné pohrebné služby, maloobchod,
svieèky, kahance, vence, ikebany, vázy a i.

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA na farebné zákryty

41-0008

(v priestoroch tržnice)
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

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

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

41-0009

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

Koronavírus je celosvetový. To čo je
celosvetové, sa považuje za významnejšie, ako to čo je len regionálne. Takže vírus je významným, ba je až historickým javom, o ktorom sa bude nie len
v kuloároch baviť dlho, ako o niečom čo
zasiahlo do deja na zemeguli. Len aby
si z toho všetci zobrali akési ponaučenie ako konať, aby sa prípad neopakoval a nerobil ďalšie škody v budúcnosti.
Tento vírus bol akýsi špeciálny.
Menil podobu, mutoval a všelijako sa
tváril, akoby nič. Mal svoju taktiku a
darilo sa mu výnimočne. Ani odborníci
mu dostatočne nerozumeli a zdá sa že si
robil čo chcel.
Bolo to niečo podobné, ako keď sa
človek stretne v lese s medveďom. Na
otázku laika lesníkovi, čo treba v takom
prípade robiť, ten odpovedal-hlavne sa
mu musíš vyhnúť. Ak sa ti to nepodarí,
môžeš robiť čo chceš, v tom prípade rozhoduje len ten medveď.
Tie vírusy sú tu od dávna, ďaleko
skorej ako človek, takže im nemôžeme
brať ich právo, len sa proti nim brániť
ako sa dá a aj o tom rozhoduje zdá sa
len on sám.
Vírus sa tváril tak, ako ľudia sa
tvárili, že sa nič zvláštne nedeje, a tak
ako to už chodí, názory čo s tým sa rôz-

ŠAŠTÍN - STRÁŽE

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

www.kamenarstvo-bocan.sk

tel.: 034 / 651 14 11

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

POHREBNÁ SLUŽBA

POHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.

PEKARr s.r.o., Skalica

Stála služba pri
prevoze zosnulých 0907 928 212, 0915 732 830

7

0910 902 635•0905 323 022

63-0008

SENICKO

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

10-0049

ER

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.
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zdravotníctvo
ZDRAVOTNÍCTVO
/ SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

Zdravotníctvo je už v bežnom režime,
tu sú praktické rady
Slovensko patrí medzi špičku vo
zvládnutí nového koronavírusu,
čo je výsledkom kombinácie rýchlych, razantných opatrení a disciplinovanosti verejnosti. Odmenou
pre ľudí je postupný návrat do bežného režimu aj v zdravotníctve.
Ambulancie

minister zdravotníctva SR Marek Krajčí. „Pacient by mal byť objednaný na
konkrétnu dobu tak, aby nedochádzalo
k prítomnosti viac než 3 pacientov v čakárni súčasne,“ vysvetlil. Vyšetrenie pacienta v ambulancii sa musí uskutočniť
s asistenciou osobných ochranných pomôcok a dostupnosťou dezinfekčných
prípravkov. „Aj naďalej je odporúčané
využívať možnosť vzdialeného prístupu
k preskripcii formou e-receptu, vydávaniu OČR, karanténnej PN elektronickou
formou, zaistenie žiadaniek na laboratórne vyšetrenie prostredníctvom aplikácie NCZI a COVID-PASS-u,“ povedal
minister zdravotníctva.

ilustr. foto
základného lekárskeho vyšetrenia pred
operačným/intervenčným
výkonom
je však stále povinná epidemiologická
anamnéza. Treba však počítať aj s možnosťou, že čakacie lehoty na zákroky sa
predĺžia.

ní Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Lôžková starostlivosť

Dlhodobú lôžkovú zdravotnú starostlivosť je možné poskytovať bez obmedzení za predpokladu dostupnosti a
používania osobných ochranných poJednodňová staroslivosť
Zdravotnú starostlivosť v domácom môcok podľa odporúčaní Ministerstva
prostredí pacienta je možné poskyto- zdravotníctva SR. Pre prijatie nových
vať bez obmedzenia za predpokladu pacientov sa odporúča vykonať zodpodostupnosti a používania osobných vedanie takzvaných triediacich otázok.
ochranných pomôcok podľa odporúčaib

49-0021

Vzhľadom na dobrú epidemiologickú
situáciu je opäť možné poskytovanie
zdravotnej starostlivosti v takmer celom
rozsahu. Naďalej však treba dodržiavať
opatrenia, ktoré znižujú riziko prenosu
ochorenia. „Na vyšetrenie by sa mali
pacienti objednávať telefonicky alebo
elektronicky, ak je to možné a dodržiavať odporúčania lekárov ohľadom Lekárne
času a spôsobu vyšetrenia,“ vysvetlil
Ľudia, ktorí čakajú v rade v lekárni,
by mali medzi sebou dodržiavať 2-metrové odstupy. Zachovaný by mal byť
priestor 15 m2 na zákazníka a dostupPacienti, nebojte sa!
nosť dezinfekčných prostriedkov.
„Pacienti môžu v týchto dňoch absolvovať už aj bežné vyšetrenia, očkovania či preventívne prehliadky, ktoré
Nemocnice - operácie
dokážu včas podchytiť viaceré závažné
Pred plánovaným operačným alebo
ochorenia a zlepšiť tak ich vyhliadky
intervenčným výkonom pri súčasnej
na úspešnú liečbu.“
epidemiologickej situácii už nie je poPrezidentka Asociácie na ochranu
trebné dodržiavať 14-dňovú karanténu,
práv pacientov SR Mária Lévyová
takisto nie je povinné preukázať sa negatívnym testom na COVID-19. Súčasťou
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AKCIA PRE VÁŠ DOM AJ ZÁHRADU

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

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

+421 917 622 472
stavebninykrajn@krajn.sk

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

Široký sor ment
m hutníckeho materiálu za vynikajúce ceny!
Ohyby priamo na mieste v našej ohybárni.
Akcia predĺžená
ĺžená do 13.7.

V sobotu 20. júna otvárame letnú stavebnú sezónu!
Čakáme na Vás my, cigánska, guláš, pivo a kofola.
Výročia a udalosti
sa v Prahe konala prvá anatomická pitva ľudského tela, ktorú
uskutočnil lekár Ján Jesenius; pitva trvala až do 12. júla 1600.

Výročia a udalosti
nemeckí nacisti zrovnali so zemou českú obec Lidice, ten istý deň o
dva roky neskôr vypálili francúzsku obec Oradour-sur-Glane.

8. júna 1600

-61%

3x

10. júna 1942

• -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
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16-0179

AKCIA

16-0016

Tešíme sa na Vás na jej zahájení v Lakšárskej Novej Vsi.
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FARMÁRI, BEZPEČNOSŤ / ZAMESTNANIE

Najčítanejšie regionálne noviny

Fyzické násilie na poliach nestrpíme

Desiatky miliónov
pre gazdov „na pôde“
Slovenskí prvovýrobcovia, spracovatelia potravín aj lesníci získajú
desiatky miliónov eur, ktoré by inak
vyšli navnivoč ako nevyčerpané
prostriedky aktuálneho programovacieho obdobia Programu rozvoja
vidieka. Agrorezort ich presmeruje
po hĺbkovom prehodnotení aktuálneho programu.

pôdohospodárstvo na Slovensku, občanov i krajinu.
„Aj tento náš krok ukazuje, že
budeme podporovať poctivých pôdohospodárov, ktorí prinášajú našej
krajine skutočný úžitok. Časy neslávne známych „mulčovačov“, ktorí brali
podpory za ničnerobenie, sa skončili.
Presmerovanie týchto prvých desiatok
miliónov eur je symbolom toho, ako
„Vážime si mozole všetkých tvrdo plánujeme nastaviť nové programovapracujúcich a poctivých pôdohospodá- cie obdobie Spoločnej poľnohospodárrov. Po detailných analýzach prostried- skej politiky. Efektívne, s dôrazom na
kov v II. pilieri PRV SR sa nám podarilo potravinovú sebestačnosť, ochranu
získať zdroje v objeme 45 miliónov eur, životného prostredia a v prospech pocktoré presmerujeme našim pôdohos- tivých pôdohospodárov vo všetkých
podárom na efektívne opatrenia. Tieto sektoroch,“ pripomenul v tejto súvisnedočerpané prostriedky, ktoré boli losti Martin Fecko, prvý štátny tajomnesprávne nastavené predchádzajúci- ník agrorezortu.
mi vládami, tak využijeme v prospech
našej potravinovej sebestačnosti a pre
zdravšie životné prostredie na Slovensku,“ informoval Ján Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Ministerstvo pod jeho vedením v
týchto dňoch intenzívne pracovalo na
detailných hĺbkových analýzach prostriedkov z Európskej únie, aby našlo
možné rezervy a zabezpečilo ich najefektívnejšie využitie. Experti zvažovali
a prepočítavali rôzne alternatívy využitia európskych financií, pričom toto
» ib
riešenie identifikovali ako najlepšie pre

Výročia a udalosti
abdikoval Edvard Beneš na úrad prezidenta, jeho nástupcom sa
stal Klement Gottwald.

7. júna 1948

Bitky na slovenských poliach o úrodu pokračujú. Napríklad najnovšie
– pred dvomi týždňami - na poliach
vo Vyšnom Tvarožci (okres Bardejov) bol farmár podľa Iniciatívy poľnohospodárov fyzicky napadnutý a
olúpený na jeho vlastnej parcele.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský a generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej
agentúry Tibor Guniš informovali, že
fyzické násilie na poliach nebude ďalej
tolerované. Agrorezort aj agentúra začali s prípravou opatrení, ktoré násilníkov odstrihnú od poľnohospodárskych
podpôr.
„Takéto správanie nestrpím. Po
nedávnej bitke som dal pokyn na prípravu tvrdých opatrení proti farmárom, ktorí sa takýchto skutkov dopustia. Budú vylúčení z dotačných schém
a prídu o poľnohospodárske podpory.
Zároveň je nevyhnutné, aby spoločnosť
i všetky orgány moci takéto skutky a
ich páchateľov jednoznačne a príkladne odsúdili. Nestačí len zdvihnúť prst.
Musia prísť jasné činy, ktoré preukážu,
že takéto praktiky sa na Slovensku nebudú tolerovať a ich páchatelia budú
prísne potrestaní,“ zdôraznil minister
Ján Mičovský.
„Takéto správanie medzi farmármi, ale nie len medzi farmármi je neakceptovateľné. Namiesto toho, aby si
chlapi spolu sadli a dohodli sa, kto čo

obhospodaruje, skončí sa to fyzickým
násilí. Pri uvedení do funkcie som povedal, že digitalizácia je jedna z mojich
priorít. Práve tá je jedným z nástrojov
ako sa dopátrať pravdy. Chceme využiť
dáta zo satelitných snímok, z katastra a
z rôznych iných ďalších dátových zdrojov formou, ktorá bude jednoducho a
rýchlo použiteľná pri rozhodovacom
procese. Samozrejme, tieto procesy
chceme aplikovať tak, aby ich vedel
veľký, ale aj malý farmár jednoducho
„čítať“, vsvetlil Tibor Guniš.
Opatrenia proti takýmto praktikám neakceptovateľným praktikám
niektorých farmárov si vyžiadajú aj
legislatívne úpravy. Ovplyvnia pritom
všetkých žiadateľov. Cieľom agrorezortu však je, aby dopad na poctivých
žiadateľov bol minimálny.

Výročia a udalosti
koniec Viedenského kongresu: nastalo
nové politické rozdelenie Európy.

9. júna 1815

» ib

INZERCIA

0908 979 377

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 €

63-0046

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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Zasadili strom a odišli

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

034 6967330, 0914 222 739

CIA
R
E
Z
IN
033

PRIJMEME

predavačku

915

do predajne v Kútoch

čašníčku

» Eva Otepková

do hostinca v Kútoch,
Kuklove

Hľadám záhradníka,
na dohodu 4,- € (brutto) / hod.
KONTAKT:

0903 744 360, 034 / 668 2553

0948 002 614

Firma Bike Mate s.r.o.

prijme do pracovného pomeru na pozíciu

VÝSTUPNÁ KONTROLA
BICYKLOV

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

PRÁCA V SENICI
na jednozmennú prevádzku

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

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

PRACOVNÍKOV MONTÁŽE
V BICYKLOVEJ VÝROBE

PRACOVNÍKA
VNÚTROPODNIKOVEJ
LOGISTIKY
V BICYKLOVEJ VÝROBE

(JEDNOZMENNÁ PREVÁDZKA)

PRACOVNÍKOV
V KOLESOVEJ VÝROBE

Požiadavky:
- znalosti skladového hospodárstva
- počítačové znalosti s Microsoft Word a Excel
- skúsenosti s vedením ľudí
- vod. preukaz B, skúsenosti s obsluhou 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

(DVOJZMENNÁ PREVÁDZKA)
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
41-0005

Výročia a udalosti
prijatie Memoranda národa slovenského v
Turčianskom sv. Martine.

6. jún 1861

PRÁCA V SENICI

na jednozmennú prevádzku

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

PRÁCA V SENICI

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

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

32-0066

NÁSTUP IHNEĎ

• obsluha polygrafického stroja

41-0005

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

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

41-0005

tie prišlo. Potešila sa i zelená stužka. Nie
každá. Niektorá chcela byť pripnutá na
hrudi, niektorá si želala byť naďalej ukrytá v zásuvke, iná radšej zavesená na domácej nástenke. Vedenie školy Obchodná
akadémia Senica zorganizovalo v posledný piatok mesiaca máj rozlúčku maturantov a ich učiteľov. Prítomnosť podpredsedu TTSK Ing. Pavla Kalmana podčiarkla
významnú atmosféru slávnostnej chvíle.
Zvedavé oči, mnohé i zvlhnuté, spoza rúška prezrádzali na jednej strane úľavu, na
druhej rozpačitosť znenazdajného záveru
štúdia. Ale stretli spolužiakov, rozlúčili sa
s učiteľmi, posledný pohľad venovali škole. A zasadili svoj strom.
Na záver zostáva priestor zaželať našim absolventom veľa zdravia a mnoho
chuti do ďalších povinností.

94-0060

Býva zvykom pri poslednej rozlúčke
maturantov so školou, že zasadia strom v
školskom areáli. Spečatia tak svoju maturitu a odchod zo školy. Symbolika zasadeného stromu v tomto školskom roku vypovedá však aj o niečom nezvyčajnom.
V slávnostných príhovoroch na
stužkovej slávnosti ešte nikto netušil, že
zelená stužka nebude tým hrdým symbolom plného nasadenia v posledných mesiacoch v štvrtom ročníku a symbolom
nádeje úspešnej maturity. Rozpačitosť
a neistota dní a týždňov vyústila do veľkorysého rozhodnutia kompetentných
zrušiť maturity. Zelená stužka sa možno
začervenala, študentská duša zaplesala
a učiteľská prísnosť zneistela. Nečakaný
zvrat, nečakané rozuzlenie. Ani pri maturitnej otázke by aj ten najvynaliezavejší
študent nevymyslel takéto riešenie.
Ale predsa sa našlo niekoľko dievčat,
maturantiek, ktoré si chceli splniť svoj cieľ
a zložiť maturitu z anglického jazyka na
vyššej úrovni. To sa im podarilo na výbornú a spokojní boli aj rodičia, aj učitelia.
Nasledovali však mnohé otázky.
Stretneme sa ešte? Rozlúčime sa? Uvidíme triedu a lavicu, ktorú sme vtedy tak
rýchlo a s radosťou opustili? Plno otázok,
na ktoré nebolo možné niekoľko týždňov
odpovedať. A predsa sa dočkali. Stretnu-

ZDRAVIE / SLUŽBY
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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ŤAŽNÉ

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

Z ARIADENIA

0918 726 754

Montáž aj u zákazníka

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

0904 832 593

10-0075

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

34-0002-3

SK.ABAINNOVATOR.COM
16-0181

www.taznezariadenie.eu
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