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SENICKO-SKALICKO
Týždenne do 34 570 domácností

Volá sa to konzumizmus,
ale ide o obžerstvo

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov
63-74

0907 211 797

P.S. Ozaj, čo vás viac zaujíma? Správy zo života
bohatých celebrít, alebo
správy o tom, ako tu žije
bežný človek?
S pozdravom

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

AKCIA apríl 2021
1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1490 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
Gravírovaný ornament do 15. 5. ZDARMA

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

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
ZADARMO: váza,
svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ
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0910 902 635•0905 323 022

www.kamenarstvo-bocan.sk

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

63-0018

Človek, ak je človekom, by s mal
bohato uspokojiť životom v dostatku a
nemal by potrebovať prebytok. A ak s
ocitne v prebytku, fajn, vždy je mnoho
ľudských osudov, ktorým sa vtedy dá
uľahčiť ich ťažký životný údel.
Mať a dať. Čo je viac? Áno, všetci potrebujeme do určitej miery „mať“. Mať k
dispozícii v prípade potreby. Mať jedlo,
mať dovolenku, mať auto na presun na
chalupu, mať zariadenia na obrábanie
záhrady, sadu. V hmotnom zmysle sú to
bežné prirodzené potreby. Mať tri chalupy, alebo vilu s dvanástimi izbami, či
päť áut, to už je obžerstvo, materiálne
vyjadrený ťažký a „hriešny“ primitivizmus ducha. Vyhadzovať potraviny iba
preto, že nebol čas ich skonzumovať, je
tiež obžerstvo. Obžerstvo je mať zbytočne priveľa. Zhŕňať k sebe. Kopiť. Myslieť
na uspokojenie seba samého. Nepodeliť sa, nedarovať, nepomôcť. Nikomu.
Nevidieť, nepočuť potrebného v
rámci svojich často aj veľmi obmedzených možností.

Zdravotné stredisko, Hurbanova 11

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

AKCIA na farebné zákryty

Nejde iba o nejaký náboženský prehrešok.

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

Sme zmluvný partner
so VŠETKÝMI ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI

Snažme sa pochopiť, že bohatí nie
sme tým, čo máme, ale tým, čo je v našom srdci. Ak je prázdne, sme žobráci,
hoci s miliónmi na účtoch. Ak je v ňom
miesto pre iných, stačí nám k bohatstvu pár eur. A možno nejaká „rezerva“
na horšie časy. Lebo tú by si mal byť
schopný v pude sebazáchovy vytvoriť
každý.
Máme za sebou kriticky ťažký rok.
Museli sme si odriekať už takmer všetko. Teda, väčšina z nás. Niektorých sa
odriekanie netýkalo ani v núdzovom
pandemickom stave. Niektorých a ich
nových, už povolebných „našich“.
Možno nám ostatným ten rok niečo signalizoval.
Možno nám poukázal na to, že
aj skromnosť je okolnosť či jav, ktorý
umožňuje plnohodnotný život.
Dokonca aj šťastný život. Neviem,
nechám na každom z vás, vážení čitatelia, čo si z tohto textu vyberiete.

41-38

Obžerstvo je ďalším z hlavných „hriechov“ v našom tohtoročnom seriáli
cností a hriechov. Teda, civilne povedané, pozitívnych a negatívnych
vlastností ľudí.

INTERNÁ AMBULANCIA
BORSKÝ MIKULÁŠ

63-09

Najčítanejšie regionálne noviny

sociálny labyrint / služby

Potočná 16
SKALICA
skalicko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Erika Herzáňová
0905 915 033
Silvia Lukúvková
0908 979 377
Distribúcia:
Silvia Lukúvková
0908 979 377
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (34.570 domácností)
párny týždeň: Čáčov, Kunov,
Senica, Borský Mikuláš, Borský
Svätý Jur, Čáry, Jablonica, Kúty,
Moravský Svätý Ján, Rovensko,
Sekule, Smolinské, Šaštín - Stráže, Štefanov, Skalica, Dubovce,
Gbely, Holíč, Kátov, Kopčany, Mokrý Háj, Petrova Ves, Popudinské
Močidľany, Radimov, Radošovce,
Trnovec, Unín, Vrádište, Kúty,
Jablonica
nepárny týždeň: Čáčov, Kunov,
Senica, Cerová, Častkov, Dojč,
Hlboké, Hradište pod Vrátnom,
Jablonica, Koválov, Kúty, Osuské,
Plavecký Peter, Prievaly, Rohov,
Rovensko, Rybky, Smrdáky, Sobotište, Šajdíkove Humence, Šaštín
- Stráže, Štefanov, Skalica, Brodské, Dubovce, Gbely, Holíč, Kátov,
Kopčany, Lopašov, Mokrý Háj, Popudinské Močidľany, Radošovce,
Trnovec, Unín, Vrádište

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

Záujemcovia o príspevky z projektu
„Prvá pomoc“ za mesiac marec môžu
ešte stále zasielať k opatreniam 2, 4A
a 4B svoje žiadosti a výkazy e-mailom
na adresu príslušného úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny. Podávať ich
môžu do 31. mája 2021.

záujemcovia, ktorí začali prevádzkovať
svoju činnosť najneskôr k 01.02.2021.
Výplata pomoci trvá v priemere menej ako 5 dní
Podľa štatistík Inštitútu sociálnej politiky trvá výplata pomoci v priemere
menej ako 5 pracovných dní. Je to čas
od momentu prijatia žiadosti, prípadne
Všetky aktuálne informácie, do- mesačného výkazu, až po postúpenie
kumenty a žiadosti sú k dispozícii na podkladu na úhradu príslušným úrawww.pomahameludom.sk.
dom práce, sociálnych vecí a rodiny.
S cieľom zrýchliť systém vypláca„Prvá pomoc ++“ priniesla zvýšenú pomoc, zrýchlenú a zjednodušenú nia Prvej pomoci posilňuje ministeradministratívu. Tí, ktorí majú s úradmi stvo práce úrady práce, sociálnych vecí
práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvo- a rodiny novými zamestnancami, ktorí
renú dohodu o poskytnutí príspevku, pomáhajú s vyplácaním príspevkov. V
nemusia podpisovať nové dodatky k priebehu marca posilnilo tímy úradov
dohode. Stačí, ak vo výkaze za mesiac 74 kolegov.
február, resp. marec vyjadria súhlas
Na udržanie zamestnanosti sme z
so zmenou zmluvných podmienok. projektu „Prvá pomoc“ vyplatili 1 232
Noví žiadatelia posielajú úradu žiadosť 842 101 eur a podporil celkovo 3 529
a výkaz podľa opatrenia, pre ktoré sa 152 mesačných príjmov zamestnancov,
rozhodnú.
vrátane SZČO.
Opatrenia č. 2, 4A a 4B
V rámci opatrenia č. 2 sa rozšírili
kategórie poklesu tržieb z pôvodných
štyroch na sedem kategórií.
Výška príspevku je stanovená v
rozmedzí od 330 eur do 870 eur.
Vybrané skupiny SZČO, ľudia,
ktorí vykonávajú slobodné povolania,
športovci a jednoosobové s.r.o. môžu
žiadať o príspevok z opatrenia č. 4 vo
výške 360 eur. O pomoc môžu žiadať tí
» Red, Zdroj MPSVaR SR

Výročia a udalosti
v Česko-Slovensku prebehla akcia P – likvidácia gréckokatolíckej
cirkvi

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

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

ul. pplk. Pľjušťa 1, Skalica, (autobus. stanica)

DVERE
PODLAHY

LAMINÁTOVÉ / PVC / KORKOVÉ
KOMPOMENTY

TIENIACA TECHNIKA

AKCIOVÉ SETY

UŽ OD 118
DVERE + ZÁRUBŇA

EUR

ŽALÚZIE / ROLETY DEŇ A NOC /
SIEŤKY PROTI HMYZU

KĽUČKY

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

Východné Slovensko

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

Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

INTERIÉROVÉ / EXTERIÉROVÉ / VCHODOVÉ
BEZPEČNOSTNÉ / PROTIPOŽIARNE
PLECHOVÉ / POZINKOVANÉ

Západné Slovensko
94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Mazúrová 9, Skalica
(oproti Grafobalu)
Tel.: 0918 586 322

28. apríla 1950

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

KĽÚČOVÁ SLUŽBA
VLOŽKY, ZÁMKY
ZRKADLÁ NA MIERU
RÁMOVANIE OBRAZOV
KONOPNÉ KRÉMY

41-0028

Redakcia:

O príspevky „Prvej pomoci“ za marec
je možné žiadať do konca mája

www.klucnik.sk

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

PODLAHA
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+421 918 536 949
info@klucnik.sk
CentrumDveríKlucnik
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41-03

SENICKO-SKALICKO
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63-0093
63-80
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služby

sEnicKo
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SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

€

FO typ A, B a právnických osôb

VÝROBA - PREDAJ

Senica | 0911 521 767

ZĽAVA

Sme plátci
DPH

63-31
63-0084

§

sadeníc vinnej
révy, stolové
i muštové odrody
vin-ovo@vin-ovo.sk
0911 244 796
SKALICA

na brikety

6363-51

MZDY, PERSONALISTIKA

UNION a Rekord
s dopravou do 30.6.
www.palivalanzhot.sk

41-14

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

16-00

63-61

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, FIRMA KIPA
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY

63-76

Tel: +420 733 712 755

od 7o5ntá0žou€!
aj s m

63-42

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

63-0009
63-07

41-25

Murárske práce
0904 259 971

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

Pomôžeme Vám
63-06

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
Výročia a udalosti

41-08

výbuch jadrovej elektrárne v Černobyle

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

MANTAP
Sobotište 719

63-12

0905631871

$ Výkopové zemné práce strojmi JCB 1CX, 3CX,
pásový otočný báger, ku každému bágru hydraulické kladivo,
všetky veľkosti lyžíc,mixovacia lopata na miešanie betónu
$ Autodoprava- nákladné vozidlá s hydr.rukou
$ Prenájom - pristavenie kontajnerov
$ Odvoz sute, dovoz zeminy, kameniva
$ Prenájom stavebnej mechanizácie - náradia
$ Prenájom lešenia a stojok

noviny SE 21-16
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OSOBNÝ/NÁKLADNÝ

3D geometria HUNTER
Servis klimatizácie
$ Skúšobná linka bŕzd a tlmičov
Autoklampiarske a lakovnícke práce
$

$

$

63-29

26. apríla 1986

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 ...

Hlavu HorE / služby

4

02 AUTO-MOTO / iné
»Predám elektrický 3-kolesový skúter, 2-ročný,
ako nový. Cena dohodou.
Tel. 0905759457
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely - SERIÓZNA
DOHODA.Tel. 0908205521
»JAWA 90 CROS ROADSTER
PIONIER MUSTANG SIMSON,
Kúpim tieto motorky aj
pokazené.Tel. 0915215406
»Kúpim doma robený
traktor-starý samohyb.
Tel. 0944963682
»Kúpim zachovalé benzínové auto s menším nájazdom km do 3 000 € .Tel.
0908464997

03 BYTY / predaj
»Predám 2-izbový byt
na ulici M.Nespora, Holíč,
byt má 2 sklepy + veľký
balkón, cena dohodou,
info na Tel. 0903562541,
0944948534

04 BYTY / prenájom

Mnohí diktátori mali vzdelanie a
dar reči. Šírili okolo seba strach a potláčali iné názory. Mnohí mali vysoké
IQ, ale nízku emočnú inteligenciu. Boli
vznetliví, ješitní a postupne sa u nich
rozvinula zloba a nenávisť k ľuďom,
ktorých si sami označili za nepriateľov a
zradcov. Pritom to boli často ľudia, ktorí im chceli pomôcť napraviť ich chybné
Cézar a mnohí ďalší cisári a králi boli rozhodnutia a priviesť ich na správnu
zavraždení, podobne ako vodcovia Fran- cestu. Nepomohlo. Mnohí sa dostali do
cúzskej revolúcie Danton alebo Marat. nemilosti alebo prišli o život. Diktátori
Robspierre skončil pod gilotínou. Tí, kto- a psychopati majú charizmu, sebavedorí ľudí presviedčali, že ich oslobodzujú mie, inteligenciu a túžbu po moci. Veod zla, im často priniesli ešte väčšie zlo. dia perfektne klamať. Nemajú vzťah ku
Revolucionári sa rýchlo zmenili na dik- konkrétnym osobám. Bojujú za skupiny
tátorov. Po svojom víťazstve sa izolovali ľudí - Hitler za germánsku rasu, Lenin
od obyčajných ľudí a obklopili sa úzkou za boľševikov, Mao za roľníkov. Diktátori
skupinou verných. Ľudí s iným názorom nepatria iba do histórie. Aj dnes máme
označili za nepriateľov a tých, ktorí neko- rôznych medzi sebou. Definujú si svoje
nali v súlade s nimi, za zradcov. Fanatic- skupiny ľudí, ktorých
ky rozprávali občanom svoje predstavy budú „ochraňovať“
o fungovaní sveta a tvrdohlavo ich pre- a proti ktorým budú
sadzovali - niekedy aj cez mŕtvoly. A to bojovať. Pozor na
ešte vo svojej dobe nemali fejsbúk alebo nich. Prichádzajú s
twitter. Radi rečnili na tribúnach. Milo- plánom ochraňovať
vali zhromaždenia a rôzne prehliadky. ľudí. A prinášajú
Psychiatri by mohli o nich napísať skrip- im ešte väčtá pre študentov. S diagnózami ťažkých šie utrpenie
psychických nemocí - narcisizmu, psy- a zlo.
chopatie alebo paranoje.
» Ján Košturiak
Fidel Castro, Mao Ce-tung, Benito
Mussolini, Adolf Hitler, Vladimír Lenin, Josef Visarionovič Stalin, Pol Pot,
Enver Paša, Kim-Ir-Sen, Mengistu
Haile Mariam, Idi Amin, Augusto Pinochet, Nicolae Ceaușescu boli revolucionári, ktorí vedeli nadchnúť ľudí
aj ich zabíjať.

Môžete si vybrať
asi zo 130 druhov
pomníkov a podľa
vlastného výberu!

na tento týždeň

Skalica, ul. Horská

0902 624 774

- Vydesiť, vystresovať, dokopať k urne.
- To hovoríte o kremácii, alebo o voľbách?

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR

05 DOMY / predaj

- Smutný osud demokrata
- biť sa do krvi za právo hlupákov voliť hlupákov.

Príďte sa presvedčiť

06 POZEMKY / predaj

NAŠA FIRMA MÁ 30 ROKOV
BOHATÉ SKÚSENOSTI

07 REALITY / iné

»Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

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

»Prenajmem izbu v rodinnom dome v Skalici.Tel.
0904449477

08 STAVBA

41-35

01 AUTO-MOTO / predaj

Revolúcionári a diktátori

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

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

41-0036

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám 4 - ročnú červenú kravu, 1x otelenú,
cena: 500€, Chvojnica.Tel.
0911850747

- Zabudnite na voľby! Tie
patria už histórii.
- Otázka, ktorú si treba položiť je, či sme po tých štyroch
pivách lepší, ako pred nimi!
- Volič, vzchop sa, napokon
to prežiješ aj s tými, ktorých
si nevolil!

NÉ
OTVORE

- Získať hlupáka na svoju
stranu nie je ťažké.
Jedna krava sa pýta druhej:
- Nebojíš sa choroby šialených kráv?
- Hihihihihihihi....NIE......lebo
ja som lienka.

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj

16-0001

0908 979 377
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Žena sa vráti domov z týždňovej dovolenky a zistí, že
jej papagáj pretelefonoval
1000 eur. Za trest ho premiestni na chodbu. Smutný
papagáj sa otočí a uvidí na
stene kríž s Ježišom.
- Hej INRI, ako dlho tu už
visíš?
- Asi tak 2000 rokov.
- Páni, to kam si volal?

práca

sEnicKo

5

We pioneer motion

Pre náš závod v Skalici hľadáme
nových kolegov na pozíciu Operátor výroby
(brúsenie, sústruženie, montážne pracoviská)
Váš profil:
•
•
•
•

Tešíme sa na vás!

vzdelanie ukončené min. výučným listom
možnosť pracovať na 3-4 zmeny
zodpovedný prístup, spoľahlivosť
zmysel pre tímovú prácu

Ponúkame:
• stabilné zamestnanie
• nástupná mzda brutto 900 € (so zmenovými
príplatkami od 1 014 € brutto)
• ďalšie príplatky a ﬁnančné bonusy,
13. a 14. plat
• doplnkové dôchodkové sporenie 3%
• každoročná valorizácia miezd
a prehodnocovanie príplatkov
• odmena za zlepšovacie návrhy
• zaujímavý sociálny program

Uchádzať sa o pracovnú pozíciu
môžete cez kariérnu stránku
Schaeﬄer
https://jobs.schaeﬄer.com/
Môžete sa informovať aj telefonicky
na tel. číslach +421 34 6961513
alebo +421 34 6964459.
Na krátkodobú výpomoc prijmeme
aj brigádnikov.

41-26

www.schaeﬄer.sk

noviny SE 21-16

5

2

téma týždňa / služby
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DISTRIBÚCIA
(25 000vdomácností)
teľky seniorov
domácKaždý
nosti týždeň:
podľa vzájomnej
Senec, Veľký Biel, Bernolákodohody,
Skalica
vo,
Ivanka oblasť
pri Dunaji,
Zálesie,a
Malinovo,
Bratislave,
okolie, naMost
dobuprineurčitú.
Dunajská Lužná, Kalinkovo, HaTel. kontakt:
034 Miloslavov,
6511 426
muliakovo,
Rovinka,
Alžbetin Dvor, Tomášov, Nová Dedinka,
Tureň, Kostolná pri Dunaji,
16 ZOZNAMKA
Kráľová pri Senci, Reca, Nový Svet,
Sympatická
55 r hľadá
Boldog,
Čataj, Kaplná,
Igram,
Blatné,
Senec,
Šúr, Hrubá
priateľa
naHrubý
zoznámenie.
Borša, Vlky, Svätý Martin

Tel. kontakt: 0944 724
181
Senec

INZErÁT,
KTOrÝ
prEDÁVa
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Hotel pre Mačky

Sťahovanie + vypratávanie
Preprava tovaru do 3,5 t
ZADARMO zoberieme a dovezieme
volajte:
0901 222 555
Kontakt:
0904 259
971
naspäť Vašu
mačku

Spätnou
SMSSlovensko
vám potvrdíme
Stredné
prijatie
inzerátu
a jeho cenu,
BB
50.000
Banskobystricko+BR
ktorú30.000
vám vyúčtuje
váš moKY
Kysucko=CA+KM
LIbilný 35.500
Liptovsko=LM+RK
operátor.
Cena je 0,60 €
LC
30.000 Lučenecko+VK+PT
s DPH za každých začatých 30
MT 39.250 Martinsko+TR
znakov
textuOravsko=DK+NO+TS
vášho inzerátu
OR
38.600
PB
30.000
Považsko=PB+PU
vrátane
medzier.
Nič iné neúčPD
35.000
Prievidsko Služba
tujeme.
Upozornenie!
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
nefunguje
operátora 4ka.
ZH
26.500 u Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY
ZA
TIP 1: 52.000
Ak chcete
inzerát na viac
týždňov,
pošliteSlovensko
rovnakú sms
Východné
toľkokrát,
v koľkých týždňoch
BJ
29.000 Bardejovsko+SK+SP
chcete25.000
inzerovať.
GE
Gemersko = RV+RS+RA
HU
Humensko=VT+SV+ML
TIP 2:25.000
Ak chcete
inzerát uverejKE
82.750 Košickoiných našich
niť v ľubovoľných
KS 22.250 Košicko okolie
novinách,
za skratSL
12.000SE zameňte
Ľubovniansko
ku novín,
ktorú
nájdete na zadMI
30.500
Michalovsko+TV+SO
PP
35.000 vľavo
Popradsko+KK
nej strane
dolu. Službu
PO 40.000 Prešovsko+SB
PlatbaMobilom.sk
technicky
SN
30.000 Spišsko+LE+GL
zabezpečuje ELET, s.r.o.

63-23
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PÔŽIČKA

0901 234 567

5 000 €
PURZATEPLENIE.SK

superpozicka@pozicka.sk

AŽ

0901 234 567 / rado@purzateplenie.sk

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

0901 234 567 klara@kklara.sk

PC

VÁŠ STARÝ POČÍTAČ
ZBER
- VÝKUP
BUDE AKO NOVÝ
servis
AUTOVRAKOV
0908 752 366

*$5Èä29e%5È1<

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

ODŤAH ZDARMA
$87280<95(Ĥ

výkup oceľového šrotu a farebných kovov
zber elektroodpadu

ERPRQWVN

VAMAMETAL s.r.o., Priemyselná 277, Senica
email: vamametal@gmail.com
Tel.: 0901
/ info@vasadvokat.sk
0903234
145567
588,
0903 728 588

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA



63-03

Západné Slovensko
Chcete
si
podať
inzerát?

41-45

6,(ľ.<DŖ$/µ=,(

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM
15.000
Pošlite
SMS Komárňansko
na číslo
LV
30.000 Levicko
886625.500
v tvare:
MA
Malacko
NR
48.000 Nitriansko
RPmedzera
SE medzera
NZ 35.000 Novozámocko
Číslo21.000
rubrikymedzera
Text
PK
Pezinsko
PN
32.500 Piešťansko+NM+MY
inzerátu
SC
25.000 Senecko
SE
31.000 Senicko+Skalicko
Príklad:
TO
38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN
52.000
Trenčiansko+DCA+IL
RP SE 13 Predám
kočík,
TT
45.500 Trnavsko
0987
654
321.
ZM 18.000 Zlatomoravsko

63-67

Tel.: 0901 234 567 / Info@voda-plyn.sk

41-0006
63-13

INZERCIA
z výkopu.Tel.
0908845614

Peter
Bukovinský
0905ks-350
915 040
»Kúpim
zváračku
Zora
Kováčová
0905 0944
719 132
súrne.
Tel. kontakt
Distribúcia:
634 153
Zora Kováčová
0905 719 132
www.regionpress.sk
15
HĽADÁM
PRÁCU
www.facebook.com/Senecko.sk
Šéfredaktor:
Brožíkopatrova»HľadámIvan
prácu

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
HODINOVÝ
TEL.: 0901 234 567
BYTOVÉ JADRÁ
HODINOVY@MANZEL.SK
KONTAKT: 0903
607 781
MANŽEL
VODA - PLYN - KÚRENIE

63-08
63-0006

€, možná2, 917
dohoda.
Tel.
Študentská
01 Trnava
IČO:
36252417
0904264219
reg.
MKSR EVza
3676/09
»Darujem
odvoz hlinu

hadicový
systém,súčasne.
po zime
tesnosť
viacero
ručiteľov
Priajdojednáspojok
na ňomsičijev ňom.
Aby uvedomiť,
sa nám po
vaní
ručenia
potrebné
jeho
pripnutí kzáväzok
domácemu
vodovodnéže
ručiteľský
ručiteľa
plniť za
mu rozvodu
nevytvorili
nasvoj
záhrade
trdlžníka
v prípade,
ak ten
dlh nevalé fontány.
existujúale
aj
plní,
sa viaže Mimochodom,
nie na osobu dlžníka,
moderné
podpovrchové
zavlažovacie
na
pohľadávku
veriteľa ako
takú. To
systémy. A že
tie rastlinky
milujú.
znamená,
v prípadedoslova
smrti dlžníka
Málo pozornosti
venujeme
údržbe
pohľadávka
a tým pádom
ani ručenie
vonkajšieho
mobiliáru,
vo
všeobecnosti
nezaniká.lavičiek,
Ručenímale
sa
aj oplotenia
a drobných,
prevnapríklad
praxi najčastejšie
zabezpečuje
peňažvažne
drevenýcht.j.
stavieb,
šôpsuma,
či stodôl.
ná
pohľadávka,
peňažná
ale
Ak im nedáme
každoročnú
nemenej
častýmpotrebnú
predmetom
ručenia
údržbu,
ich životnosť
sa výrazne skrasú
aj nepeňažné
pohľadávky.
cuje.
Tu je
dobré
nechať
poradiť od
Tieto
však
môžu
byťsipredmetom
odborníka
rôzne
a dekoračručenia
lenna
vtedy,
akizolačné
ide o zastupiteľné
né či konzervačné
plnenie,
t.j. také, nátery.
ktoré nie je priamo
Ozaj ana
keďosobu
už sme
sa pustili
do taviazané
dlžníka.
Najčastejkých dôvodom
prác, nezabudnime
na odkvapoším
zániku ručenia
býva
vý systém naveriteľa,
streche.t.j.
Treba
hosamotočistiť
uspokojenie
zánik
od pohľadávky.
napadaného Dôležité
lístia, prípadne
pri
nej
je spomenúť,
starších
nazastrechce
od
že
ručiteľkrytinách
je povinný
dlžníka ajplniť
machu
a piesku.
keď uždlžníka
tam budeme,
až
po tom,
ako Averiteľ
preustojí sa to vyzval
nejakú na
tu plnenie
zlomenúaškridľu
kázateľne
ten aj
vymeniť,takejto
prípadne,
upevniť
uvoľnený
napriek
výzve
neplnil.
Veriteľ
plechnemôže
či asfaltovú
krytinu.
teda
žiadať
ručiteľa, aby plnil
v prípade, keď ním dlžník nebol vyzvaný, prípadne ak dlžník bol pripravený
plniť, ale nemohol, a to z dôvodu, že mu
to veriteľ neumožnil.

KURZY y 0908 555 222
Angličtin KURZYAJ@GMAIL.COM

Optimálne okno

Slovaktual OPTIM FL

PURZATEPLENIE.sk
Domáce
Masáže
0901 222 333 info@masarka.sk

PURZATEPLENIE.sk
Papuče na mieru

volajte: 0907 523 666

VÝROBA PAPÚČ PODĽA
VAŠICH PREDSTÁV

41-05

»Predám elektrický in-

Vydavateľ:
validný vozík, cena 360
REGIONPRESS s.r.o.

Stará
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– zemiaky
by
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byť náš
v zemi
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zákonníku, ako
aj predtým,
v Obchodnom
aj na poslednú chvíľu, aj o záhradnú
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PREDAJ
7/$ç,$5(Ĥ .1,+5(Ĥ
HRANOLOV,
SKALICAA INFO: 0905 655 222
OBJEDNÁVKY

FOŠNÍ, LAT
Tesárske práce

MH-fenster s.r.o.
Sasinková 18

0915 308 488
www.slovaktual.sk

noviny SE 21-16

skalica@slovaktual.sk
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Kontakt: 0948 771 127
piladobr@gmail.com

63-44

SENEC

senecko@regionpress.sk
14 RôZNE
/ iné

Záhradaako
pozabezpečovací
Jurajovi
Ručenie
inštitút

41-44

Občianska
SENECKO
riadková
inzercia Lichnerova 72
Redakcia:

Najčítanejšie regionálne noviny

oKná a dvErE, služby
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ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí
Najnižšie ceny Garážové brány
na okná a dvere Vonkajšie žalúzie
Zľavy na novostavby Rolety

holic@abc-okna.sk

NOVINKA:

BRIKETY
z tvrdého dreva

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

PALIVOVÉHO
DREVA

JARNÁ AKCIA
AKCIA
LETNÁ

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)

tel.: 0948 344 401

0918 645 802
0907 784 324

INZErCIa
41-0011
41-07

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

VÝROBA A PREDAJ

41-0014

sEnicKo

0908 979 377

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE
POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

žalúzie · siete · rolety · roletky
roletky deň a noc · okná · dvere
zasklenie balkónov · zimné záhrady

Jarná AKCIA- 20% zľava

Krátke dodacie termíny, široký sortiment kvalitných výrobkov.
Moderné vonkajšie žalúzie na staršie domy - manuál, vypínač,
alebo diaľkové ovládanie - všetko je s nami možné !

41-01

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

Prečo rekuperačné
vetranie?

10% ZĽAVA
339 €

389 €
499€

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

• úspora energie
• život bez plesní v interiéri
• vhodné pre alergikov
• komfortný spôsob bývania
• výrazne nižšia prašnosť
v domácnosti
• spoľahlivá a bezúdržbová
prevádzka

41-05

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

Vetranie s rekuperáciou Comair
info@rekuperacky.sk
+421 944 561 949

SHOWROOM

www.rekuperacky.sk

Výročia a udalosti

americká armáda oslobodila koncentračný tábor Dachau

30. apríla 1989

Dohodnite si termín na 0944 561 949

zomrel Sergio Leone, taliansky filmový režisér (* 1929)

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV
Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE
63-10

29. apríla 1945

Sasinkova 24
SKALICA
63-0029
63-71

work.byvanie@gmail.com

41-27
41-0007

0944 716 337

na látkové roletky,
interiér. žalúzie a siete

noviny SE 21-16
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0910 589 637

63-0075
63-01

Work

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

ZdraviE / služby

Do Únie smeruje 100 miliónov
dávok Pfizer/BioNTechu

OČNÁ OPTIKA

Oznámenie výrobcov vakcíny je
dobrou správou pre EÚ, ktorej krajiny čelia kritike za spomalenú kampaň očkovania.

ti uviedol, že dodávky vakcíny typu
mRNA v tomto roku pokryjú až dve
tretiny populácie Európskej únie. V
450-miliónovej Únii sa doteraz podarilo zaočkovať okolo 105 miliónov obyvaNemecká farmaceutická spoloč- teľov.
nosť BioNTech a jej americký partner
Predsedníčka EK Ursula von der
Pfizer v pondelok potvrdili, že tento Leyenová minulý týždeň v stredu oznárok poskytnú členským krajinám Eu- mila, že exekutíva EÚ predĺži dohodu o
rópskej únie o 100 miliónov dávok viac dodávkach proticovidových vakcín so
svojej vakcíny proti COVID-19. Píše o spoločnosťami Pfizer/BioNTech až do
tom tlačová agentúra AP.
roku 2023, pričom túto vakcínu oznaObe spoločnosti, ktorá stoja za čila za „základný pilier európskych
výrobou vakcíny Comirnaty, v pon- očkovacích aktivít“.
delok oznámili, že Európska komisia
Až tri dávky vakcíny a možno aj kaž(EK), ktorá má poverenie konať v mene doročné preočkovanie bude však prav27-člennej Únie, využila svoju opciu na depodobne potrebné podľa spoločnosti
zakúpenie ďalších dávok očkovacej lát- Pfizer pri boji s koronavírusom.
ky, čím sa celkový počet vakcín, ktoré
Očkovanie Sputnikom sa dostalo
dodajú na trh EÚ v roku 2021, zvýši na do polohy veľká neznáma. Jednak nie je
600 miliónov.
ešte vôbec doriešený nákup-nenákup
Oznámenie výrobcov vakcíny je vakcín, ktoré skladujeme v Šarišských
dobrou správou pre EÚ, ktorej krajiny Michaľanoch a potom, mnohé vyjadčelia kritike za spomalenú kampaň renia našich politikovsmerujú k defiočkovania. Túto situáciu zapríčinilo nitívnemu rozhodnutia Ruska Sputnik
oneskorenie alebo zníženie zazmluv- na Slovensko vôbec nevyvážať.
nených dávok vakcín od iných výrobcov a tiež nedôvera voči vakcínam od
spoločností AstraZeneca a Johnson &
Johnson po výskyte niekoľkých vážnych prípadov spájaných s tvorbou
krvných zrazenín.
Obchodný riaditeľ spoločnosti
BioNTech Sean Marett v tejto súvislos» red

Výročia a udalosti
pamätný výlet štúrovcov na Devínsky
hrad

24. apríla 1836

Najčítanejšie regionálne noviny

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

MERANIE DIOPTRIÍ
OČNÝ LEKÁR
OPTOMETRISTA

0903 992 874

ZĽAVA

na SLNEČNÉ OKULIARE

30%–50%

www.oftalens.sk

INZErCIa

67$9(%1e5(=,92

0905 915 033
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NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

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

63-25

8

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF

SEKCIOVÉ A DVOJKRÍDLOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY

AKCIA:

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

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

noviny SE 21-16

63-31

tel. 0908 702 522

41-23
41-0059

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

sEnicKo
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100 €

PARÁDNA VÝHRA
PRE KAŽDÉHO
Otvorte si u nás Parádny ú�et a vyhrajte až 100 EUR
alebo �alšie parádne ceny. Navyše za ú�et s Rezervou
od nás získate odmenu 30 EUR.
Viac informácií o cene ú�tu, ú. s. Rezervy a podmienkach akcie
získate v pobo�ke banky alebo na www.raiffeisen.sk/paradnyucet
Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk
32-0037

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka

VÝHRY
AŽ DO

RB-Paradny_ucet_rezerva_207x277_0421.indd 1

14/04/2021 10:00
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9

politicKá inZErcia / služby
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Najčítanejšie regionálne noviny

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP

0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk
NON STOP

16-0010

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

Frézovanie

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

komínov

Kúty - potraviny Polák 28. 4.
Dojč PD 30. 4.
Vradište - Jednota 30. 4.
Skalica parkovisko za Lidlom 30. 4.

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

MATERIÁL PRE FARMY
A DROBNOCHOV

147,60

49,90 €

v pneuservise alebo online

w w w.mi ko na .sk
INTENSA SUV

LIKVIDÁCIA A ODVOZ
ODPADU
INDIVIDUÁLNA LIKVID.
V NAŠOM AREÁLI

AKCIA

3 DN
PRENÁ I
KONTA JOM
JNERA
ZD

ARMA

ŠTEFANOV

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

Výročia a udalosti
česko-slovenský film Obchod na korze režisérov Jána Kadára a Elmara
Klosa získal Oscara ako najlepší neanglicky hovorený film roku 1965

16-0041

10-0018

www.agromaterial.sk

18. apríla 1966

75-15

r. v. 2016

KONTAJNERY

Pri
nákupe nad
100 € poštovné
zdarma!
0908 30 99 05 // info@agromaterial.sk

235/65 R 17 108V

37-0059

10-0007

N A N ER

VÝP
V ÝP RE
R EDA
DA J

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

ZĽAVAEZ

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

9.50 - 10.00h.
8.30 - 8.45h.
9.15 - 9.30h.
10.00 - 10.15h.

INZErCIa
0905 915 033

noviny SE 21-16
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farmári / oKná a dvErE, služby

Kam sa to vraciame?
Pozerajúc sa na stránku ministerstva
pôdohospodárstva, človek má pocit,
že sa vraciame niekam ďaleko tridsať
rokov späť.
Rezort čitateľa informuje o obsadzovaní stoličiek či rovno celých postov a tu a tam o nejakej „významnej“
udalosti v podobe nejakej účasti na
nejakej konferencii.
To, že na Liptove sú plné sklady
slovenských zemiakov a v hypermarketoch máme zas plné pulty zemiakov
zo zahraničia, nerieši. To, že zemiakári avizujú koniec odvetvia, o tom ani
zmienka. Ani o tom, ako ovocinári
nákladne bojujú z mrazmi. Nič, ani slovíčko podpory, pochopenia, vďaky za
posledný boj o slovenskú úrodu.
V tejto súvislosti netreba čo dodať
k statusu Anny Belousovovej na sociálnej sieti:
„Cvikla z Holandska nákupená cez
Česko. Hliva z Čiech. A zemiaky z Francúzska !!! Na Kysuciach boli zemiaky
kedysi základ poľnohospodárstva, istota , že bude,čo jesť. A teraz ich dovážame z Francúzska !
Keby to videla moja nebohá babka,
asi by tomu neverila . Všetko sú to pritom
potraviny, ktoré sa dajú dopestovať aj u
nás . A určite kvalitnejšie ako to, čo dovážame. A samozrejme, že dovozu zodpovedajú aj ceny. Dovážame potraviny
hlavne z Čiech, Poľska, Maďarska, Francúzska, Nemecka, Talianska, Rakúska.

Oni vedia dopestovať pre svoju spotrebu aj na vývoz a my nie ?! Čím to asi
bude ? Hlavne že cez Poľnohospodársku platovú agentúru pretiekli stovky
miliónov eur do súkromných vreciek
úplatkárov. Nielen odborníci , ale zdravý rozum každého človeka hovorí, že
potravinová bezpečnosť je a onedlho
bude ešte viac rozhodujúci faktor doslova prežitia národa .
Mám však vážne obavy , že táto
vláda je príliš zaneprázdnená sama
sebou, svojimi hádkami a kšeftami ,
aby sa zaoberala životnými potrebami
národa . A vlastne tam ani nie je komu
sa zaoberať myslením ako takým, tým
skôr myslením o budúcnosti a prežití.“
Píše Anna Belousovová.
A my si môžeme na stránke rezortu
čítať, kto kde na akej konferencii sedel
a aké fleky a kým sa majú obsadiť.
Totálny návrat do čias, kedy síce
nefungovalo nič, ale bolo všetko. S tým
rozdielom, že teraz tiež nefunguje nič,
ale nič aj máme.
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AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

najlepšie
ceny
v regióne

AKCIA

BEZ

KONKURENÈNÉ

• NOVÝ PROFIL 76 MM
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

CENY
OKIEN

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
» red

Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín

16-00

sEnicKo

Modernizácia elektrickej sústavy na
západom Slovensku napreduje
Ten sa v roku 2018 stal prvým PCI projektom v oblasti inteligentných sietí, realizovaným výlučne distribučnými spoločnosťami, v regióne strednej a východnej Európy, ktorému bol udelený grant - súčasne išlo o jedno z historicky najvyšších koﬁnancovaní vo výške 91,2 milióna EUR. Partnerom pri realizácii projektu
je český prevádzkovateľ distribučnej sústavy, spoločnosť EG.D, a. s. (pôvodný
E.ON ČR). Vzhľadom k cezhraničnému charakteru projektu sa jednotlivé aktivity
realizujú predovšetkým v prihraničných oblastiach, nakoľko jedným z cieľov projektu ACON je prehlbovanie vzájomnej spolupráce medzi Slovenskou a Českou
republikou a integrácia trhu s elektrinou medzi oboma krajinami.
Medzi prvými aktivitami projektu ACON bola investícia do modernizácie jedného z najporuchovejších vedení, ktoré zabezpečuje distribúciu elektrickej
energie do Trenčína a priľahlých obcí. Digitalizáciou takmer 8 km úseku VN vedenia v oblasti Drietoma - Kykula a jeho umiestnením do zeme, sa znížila poruchovosť, čo sa pozitívne prejavilo už počas tejto zimy, kedy nebola v tomto
úseku zaznamenaná žiadna porucha. Súčasťou rozsiahlej investície bola aj
výstavba troch nových trafostaníc.
Pandémia koronavírusu nezasiahla do realizácie projektu ACON a modernizácia pokračuje aj v súčasnosti. V uplynulom roku sa Západoslovenskej
distribučnej podarilo dokončiť dve stavby začaté ešte v roku 2019 a rozbehnúť
budovanie ďalších štyroch stavieb. V roku 2020 bola realizovaná aj kabelizácia
spojená s digitalizáciou pôvodne vzdušných VN vedení v okolí obcí Čachtice a
Lubina, ktoré boli postavené ešte v 70. a 90. rokoch minulého storočia. Investície
boli smerované aj do vybudovania nového prepojenia pre budúcu elektrickú
stanicu v Borskom Svätom Jure, či do modernizácie infraštruktúry v pohraničnej oblasti Skalica-Mlynky. Práve tu bola postavená nová trafostanica,
ktorá vyriešila problémy miestnych obyvateľov s dodávkou elektrickej energie zo

susednej Českej republiky.
Západoslovenská distribučná pri budovaní a modernizácii elektrickej sústavy implementuje technológie Smart Grids, ktoré umožňujú vzdialenú
kontrolu a riadenie distribučnej sústavy tak, aby dochádzalo k minimálnym stratám, obmedzeniu porúch, či bola zabezpečená ich okamžitá identiﬁkácia, poprípade vyriešenie. V uplynulom roku boli takisto digitalizované káblové vedenia aj
v obciach Borský Mikuláš, Dolná Súča, Krásna Ves, Trenčianske Teplice, Čachtice,
Motešice, Trenčianske Jastrabie, Veľké Leváre, Sološnica, Lubina-Javorina, Drietoma.
Rozsiahla investícia zahŕňala aj vybudovanie nových trafostaníc a ich prínosy
sú významné aj z dlhodobého hľadiska. V praxi to znamená, že do distribučnej sústavy bude možné bez problémov pripojiť množstvo nových domácností,
okamžite a presne identiﬁkovať prípadné poruchy, zvýšiť efektivitu, znížiť negatívne dopady na životné prostredie, ako aj pripojiť do sústavy nové zdroje obnoviteľnej energie.
V aktuálnom roku 2021 budú aktivity projektu ACON pokračovať a zrealizované budú investície vo výške takmer 20 miliónov EUR. V pláne je začať
s výstavbou novej elektrickej stanice pri Borskom Svätom Jure, kompletné
zmodernizovanie 22 murovaných trafostaníc a „zdigitalizovanie“ úsekov
vedenia v dĺžke viac ako 150 kilometrov.
Unikátnosť projektu spočíva aj v tom, že ide o prvý spoločný slovensko-český
projekt zameraný na masívne nasadzovanie najmodernejších smart technológií,
ktoré umožnia nástup „novej energetiky“ založenej na lokálnych obnoviteľných
zdrojoch a zintenzívnia medzinárodnú spoluprácu.
Bližšie informácie o projekte ACON, jeho prínosoch a význame, sa môžete dozvedieť počas online verejnej konzultácie, ktorá sa uskutoční 5. mája 2021
o 10:00 hod. naživo na webe projektu www.acon-smartgrids.sk.

noviny SE 21-16
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32-0040

Západoslovenská distribučná pokračovala v investovaní do modernizácie
svojej sústavy aj počas pandémie. Modernizačné aktivity realizovala aj
v rámci jedného z jej najkľúčovejších projektov – ACON.
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Máj, mesiac lásky
a predovšetkým „májov“
Máj je pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý mal symbolický význam a
bol výrazom prírodného mýtu o boji
zimy s jarou, smrti so životom. Je to
symbol na jar sa obnovujúcej prírody.

máje stavali mládenci pred domami
všetkým anajmä milovaným dievkam
v dedine.
Inak, noc z 30. apríla na 1. mája, u
nás známa ako Filipo-Jakubská, bola
považovaná za noc čarodejníc. Podľa
tradičných predstáv sa vtedy schádzali
Takmer u všetkých národov bolo strigy a strigôni na krížnych cestách,
zvykom nosiť máje na začiatku jari odkiaľ sa vydali do všetkých kútov
alebo leta v slávnostnom sprievode po chotára. Dokázali škodiť mladej zeleni,
dedine za spevu starodávnych obrad- dokonca mali pričarovať mráz, ktorý
ných piesní ospevujúcich tvorivú silu ničil budúcu úrodu ovocných stromov
prírody a pri tanci prejavujúcom ra- i hrozna vo viniciach. Aby sa ľudia pred
dosť z víťazstva jari na zimou. Často sa ich vyčíňaním chránili, používali rôzmáje rozlične ozdobovali, najmä pes- norodé magické praktiky. V predvečer
trými stužkami, farebnými papiermi tohto dňa chodili pastieri na návršia,
a podobne; miestami sa tiež obliekali kde trúbili a práskali bičmi, aby všetky
do ženských šiat alebo sa na ne vešali čarodejnice z chotára vyhnali. Gazdomalé bábky.
via používali aj konáriky borievok, ktoNeskôr pôvodný význam májov ré dávali nad dvere a pod strechu domu
upadol do zabudnutia, ale zvyk stavať alebo ich zapichovali do hnojiska. Aby
máje existuje v mnohých krajiných bol pred bosorkami chránený aj dobydodnes. Na Slovensku napríklad máje tok, na rohy mu ľudia vešali girlandy z
stavajú ako okresané a ovenčené stro- kvetov a magických bylín.
my mládenci pred 1. májom pred tie
domy, kde je vydaja súca dievka/ich
milenka, inokedy sa stavia len jeden
ústredný máj pre obec a podobne. Väčšinou ide o celý strom, ktorý je zbavený
vetiev a kôry; iba horná časť sa ponecháva s vetvami.
Vysoké máje postavili v strede dediny, pred kostolom, richtárovým domom, prípadne aj pred krčmou. Menšie
» red

Staň sa súčasťou
najlepšej ﬁrmy

MECHANIK - ÚDRŽBÁR

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

PRÁCA V SENICI
Ponuka práce
v automobilovom
priemysle
v BRATISLAVE
Nástup:
apríl 2021
Hľadáme
pracovníkov na
pozície:
Vodič VZV
základná mzda 957 €
+ príplatky

SKLADNÍKOV

Svoj životopis zasielaj na
praca@holicskypivovar.sk, tel: 0948 240 500
Orino SPEDITION s.r.o. Nitra

Firma TISCONTY, s.r.o, Priemyselná 284, Senica

prijme

- vodičský preukaz „C“ - výhoda

VODIČOV KAMIÓNOV

Ihneď príjme do TPP

na medzinárodnú
prepravu tovaru

INZErCIa
0905 915 033

Požiadavky:
- prax na VZV je výhodou
- platný preukaz na VZV je vítaný,
v prípade potreby zabezpečíme
- základná zložka mzdy (brutto) 5 €/hod. + mesačné
prémie podľa výkonu do výšky 300€

Obsluha CNC strojov

Požiadavky:
- vítaná je skúsenosť s obsluhou CNC strojov a s prácou s PC
- samostatnosť
- základná zložka mzdy (brutto) 5€/hod. + mesačné
prémie podľa výkonu do výšky 300€

Pracovníkov do výroby

Výročia a udalosti
prvé vzlietnutie najväčšieho osobného dopravného lietadla na
svete – Airbus A380

27. apríla 2005

noviny SE 21-16

Kontakt: 0905 970 119, alebo 034 694 1611 od 8 - 16 hod.
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63-15

na jednoduché manuálne práce /aj ženy sú vítané/
- základná zložka mzdy (brutto) 3,85 €/hod.
+ mesačné prémie podľa výkonu do výšky 200€
Ďaľej ponúkame:
- dlhodobú a stabilnú prácu
- práca na riadnu pracovnú zmluvu aj na dohodu
- zaujímavé mzdové ohodnotenie, možnosť týždenných záloh
- možnosť individuálneho pracovného času
- zabezpečíme zaškolenie

41-0005
41-34

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

Vodiča VZV
43-0076

Víkendy doma! Mzda
1500 až
Nie turnusy!
2200 €
0903 692 545
orinosro@gmail.com

Náplň práce:
- príjem tovaru na sklad – zaskladňovanie na pozície
- výdaj tovaru zo skladu podľa dodacích listov
a objednávok
- fyzická manipulácia s tovarom
Ponúkame:
- Základná mesačná mzda 800 EUR
+ pohyblivá zložka mzdy
- Po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- Nákup tovaru v spoločnosti DEMA Senica a.s.
za zvýhodnené ceny
- Príjemný kolektív

75-09

www.ic-aumont.sk

~ PROFESIONALITA ~ RODINNÉ HODNOTY ~ ISTOTA ~

Požiadavky:

Manipulant
základná mzda 881 €
+ príplatky
Výrobný
pracovník
pre montáž
základná mzda 981 €
+ príplatky

KONTAKT:
0905 281 763
0905 452 659

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

63-0074
63-78

Pracovná náplň:
- starostlivosť o stroje a zariadenia
- pravidelný servis a údržba zariadení
- údržba budovy, inštalatérske a kurenárske práce
Požiadavky na zamestnanca:
- manuálna zručnosť, dochvíľnosť, spoľahlivosť
- Znalosť inštalatérskej profesie
- znalosť práce s náradím a logické uvažovanie
- Zváračská prax výhodou
- Vodičský preukaz B
Nástupná mesačná mzda 1000€

práca

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES
STAVEBNINY

+ príplatky a 0%.&/:

na dvojzmennú prevádzku

farmaceuta/ farmaceutického laboranta

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

Prax v obore výhodou, mzda 900-1200€
Bližšie informácie pri osobnom stretnutí.

Kontakt: 090 3539 152, 0907 275 904

63-74

,recepcia@aii.sk

PRÁCA V SENICI

Lekáreň Nádej Borský Mikuláš
prijme do svojho tímu

94-0030

t70%*Ǝ# 5 ûIPECSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP
t70%*Ǝ$ ûIPECSVUUP PTPCOÏPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP

t36Ǝ/Å13"$07/¶,o ûIPECSVUUP PTPCOÏ
PIPEOPUFOJFEPWâÝLZ ûIPECSVUUP

Základná zložka mzdy
-FUOÈÞESäCBDJFTUBLPNVOJLÈDJÓW#SBUJTMBWF
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prijmeme na TPP

Náplň práce:

bicyklov, prípadné donastavenie jednotlivých
komponentov – mechanických aj elektrických
- Upozornenie na opakované chyby konkrétnych
pracovníkov, prípadné názorné predvedenie
bezchybnej montáže

MANIPULANTA VÝROBY,
SKLADNÍKA / VODIČA
do prevádzky v Lakšárskej Novej Vsi
mzda: 900,- eur brutto + výkonnostné odmeny

16-0062

pre záujem a informácie nás kontaktujte na:

baluchova@krajn.sk, 0905 665 720

UNI-UPRAS s.r.o
prijme do TPP v Skalici

ZAMESTNANCOV
NA PRÁCU
V SKLADE

Ponúkame:
- Základná hrubá mesačná mzda 1.000,- EUR
- Po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- Možnosť profesného rastu
- Nákup tovaru v spoločnosti DEMA Senica a.s.
za zvýhodnené ceny
- Príjemný kolektív

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

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

Mzda 4€/hod.

v Skalici

Bližšie info na adrese:
Priemyselná 5, Skalica
v prac. dňoch od 7 - 14 h

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

36-0002

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
63-108
63-68

Staň sa súčasťou
najlepšej ﬁrmy

HĽADÁME
V
NtoCO
ZAMESTNAmies
na pozíciu:

PRACOVNÍK V PIVOVARE

Vás pracovné
Máme pre V

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

OPERÁTOR VÝROBY

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€
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41-0076

Syráreň Havran, a.s., Priemyselná 1339, 905 27 Senica
personálne oddelenie: 034/698 71 63,, balazovaa@syrarenhavran.sk

~ PROFESIONALITA ~ RODINNÉ HODNOTY ~ ISTOTA ~
Svoj životopis zasielaj na
praca@holicskypivovar.sk, tel: 0948 240 500

noviny SE 21-16
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63-0074
63-78

0907 782 703
0903 918 949

VÝSTUPNÁ KONTROLA
BICYKLOV

41-0005
41-34
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práca

sEnicKo
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PRÁCA V BRANDYS NAD LABEM

SBS PROFI V+K
prijme

- VODIČ VZV

ČLENOV STRÁŽNEJ
SLUŽBY

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica

- OPERÁTOR VÝROBY

prijme do pracovného pomeru zamestnancov na špecializované pozície:

SLUŠNÝ PLAT I ZÁLOHY I UBYTOVANIE

na objekty v Skalici

• strojmajster (tlačových, výsekových, lepiacich
a kašírovacích strojov)

(sklady, výrobný podnik)
Preukaz odbornej spôsobilosti
Plat: 3,60 eur brutto + príplatky

Mzda po zapracovaní od 900 € do 1700 € (z toho základná zložka mzdy 650 €)

0903 435 184
0903 918 949

0800 500 091 I nabor@konstrukter.sk

85_0288

volať po - pia: od 8 - 14 hod.

63-68

MOŽNOSŤ ZÁROBKU AŽ DO VÝŠKY 1150 EUR

Výročia a udalosti
25. apríla 1792
Claude Joseph Rouget de Lisle skomponoval skladbu „La Marseillaise“, ktorá sa stala francúzskou národnou hymnou

Požadujeme: stredoškolské technické vzdelanie v odbore polygrafia alebo
strojárstvo
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
• odmena za nájdenie nového zamestnanca

personalne@grafobal.sk

034 6967330, 0914 222 739

41-0016

Prosím kontaktujte nás na

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

Spoločnosť
MÜLLER INŠTAL spol. s r.o.
hľadá

Mzda od 650 € do 1200 € (z toho základná zložka mzdy 623 €)

aj bez výučného listu.
Mzdové podmienky:
od 1.500,-€ brutto
+ odmeny v závislosti
od skúseností kandidáta

Kontakt: 0907628613

INZErCIa

034 6967330, 0914 222 739

41-0016

Prosím kontaktujte nás na
personalne@grafobal.sk

63-81

murára

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

0905 915 033

SKALICKÝ ZÁVOD PROTHERM PRODUCTION
PONÚKA PRÁCU
Sme veľký európsky výrobca kotlov
v Skalici. Koho hľadáme a čo ponúkame?
operátorov a operátorky na montáž kotlov
tNJO4ÀW[EFMBOJF TLÞTFOPTUJ[WâSPCZ
tOÈTUVQNPäOâJIOFĴ SâDIMF[BÝLPMFOJF
tTOÈTUVQOPVISVCPVNFTBĲOPVN[EPVå
skladníkov a skladníčky
tTQSBYPV[PTLMBEPWÏIPIPTQPEÈSTUWB
tTLÞTFOPTUJT77WP[ÓLPNWâIPEPV
tTOÈTUVQOPVISVCPVNFTBĲOPVN[EPVå

63-39

Informujte sa osobne v závode
Protherm Production, ul. Jurkovičova 45
v Skalici (pon. – pia.: 8.00 – 15.00 hod.),
UFMFGPOJDLZ
BMFCPNBJMPNJWBOBNBUVMPWBNM!QSPUIFSNTL

noviny SE 21-16
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ZdraviE / služby
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CHCETE CHOVAŤ HYDINU?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

KVALITNÉ
RÚŠKA
A FFP2
Y
RESPIRÁTOR
RÔZNYCH
VZOROV
PRE DETI
AJ
DOSPELÝCH

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

V ponuke
uke

85_0289

�������������������������

www.lekarenplus.sk

19 ROKOV NA TRHU

e-mail: velcon@velcon.sk

noviny SE 21-16

32-0017

461210035

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

88-00��

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

ANTIG NOVÉ aj
ANTIGÉNOVÉ
PROTILÁTKOVÉ
PROTILÁT
É TESTY
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