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SENICKO-SKALICKO
Týždenne do 34 570 domácností

63-04
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PALIVOVÉHO
DREVA

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

UVTGwPÆMT[VKP[
UVTGwPÆQMP¾
UVCXGDPÆTG\KXQ
EGTVKHKMQXCPÚXÁ\PÊM
QFMXCRQXÆU[UVÆO[
MNCORKCTUMGXÚTQDM[
QUDFQUM[QDMNCF[
NKMXKF¾EKCC\DGUVW

BRIKETY
z tvrdého dreva

0800 24 24 44
a dohodnite si pohovor.
32-0053

0918 645 802
0907 784 324

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



16-00

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

41-0014

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!
Volajte na bezplatné číslo

OBCHODNÉ CENTRUM
ochranných pracovných
prostriedkov
Senica, Kolónia 1483/80
Tel.: 034/651 77 35, 0903 410 378

NA SKLADE

RESPIRÁTORY,
POLOMASKY,
MASKY A FILTRE

PRACOVNÉ I VOĽNOČASOVÉ ODEVY,
OBUV, RUKAVICE
SUPER É
OCHRANNÉ OKULIARE A PRILBY
AKCIOV
RESPIRÁTORY A CHRÁNIČE SLUCHU CENY
HYGIENA
POTREBY PRE PRÁCU VO VÝŠKACH
A VŠETOK OSTATNÝ TOVAR PRE OOPP
Otvorené:
Po - Pia: 8.00 - 16.30,
So: 9.00 - 12.00
Pozrite si našu ponuku na

www.cammino.sk

VUR
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NOVINKA:

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!



NOSNICE
cena:

3€
1 kus

SENO
cena:

3,51 k0us€

24 €

cena:

3,20 €
nad 30 ks

V PONUKE AJ
DOPLNKOVÉ KRMIVÁ

52 €

noviny SE 21-18

63-25

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Kritériá
pre spoluprácu:
· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

67$9(%1e5(=,92

VÝROBA A PREDAJ

tEǪPWÏUVSOVTZ SBLÞTLBäJWOPTǸ
tNÈNFstále dostatok ponúk BKQSFNVäPW
tTNFQBSUOFSPNSBLÞTLFIPƎFSWFOÏIPLSÓäB
tpracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tWäEZJOGPSNVKFNF ako cestovať cez hranice

tSenica

1

41-0036

AIW - Práca pre opatrovateľky seniorov v Rakúsku

redakčné slovo / služby

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

Pracovala, je pár rokov pred dôchodkom. Celý život drela za almužnu
v štátnej firme. Ani nie za polovicu
priemernej mzdy. Nevynechala ani
deň v práci, na PN nechodila, ani keď
bola chorá. Ani k lekárovi. Jej zdravotný záznam je krátko pred nástupom do
dôchodku tenký ako „sedmová“ karta.
Jej mama vo vysokom veku stratila
schopnosť starať sa sama o seba. Tak
si ju vzala na trvalú opateru domov. Aj
za cenu straty práce. Opatrovať takmer
imobilného odkázaného človeka je
však úväzok na 24 hodín denne. Pracovať sa nedá, no žiť sa musí, aj so zvýšenými nákladmi na pomôcky, hygienu,
zdravotnícky materiál.
A tak jej zišlo na um požiadať o
„podporu“, na ošetrovanie, opatrovanie. A vrátilo sa jej všetko, čo počas života, vrátane zdravia, obetovala práci.
Vraj mama má „tenký“ fascikel, vraj
sa nevenovala svojmu zdraviu, vraj to
a tamto a bez nároku. Napriek tomu,
že nezaťažila štát ďalším klientom v
domove sociálnych služieb, ale chce
a môže zostať doma. Napriek tomu, že
celý život platila odvody. Napriek tomu,
že teraz sa stáva odkázanou na opat-

0949 226 166

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Okná plné nápadov

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

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

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

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

• 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

Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb
ul. pplk. Pľjušťa 1, Skalica, (autobus. stanica)

41-0028

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

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

PREDAJ
HYDROIZOLÁCIE
HRANOLOV,
ZATEPLENIE
FOŠNÍ, LAT
• plochých striech
Tesárske práce • základov budov,

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

63-85

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

žalúzie - siete
servis okien

rovníčku (dcéru) na 24 hodín denne.
Napriek všetkým drístom o sociálnom
štáte a o tom, že „bude dobre“. „Nebojte
sa, bude dobre.“
Keď už tak náš minister pre všetko
chce podporiť plodenie detí sumou 200
eur na mesačnom prídavku na jedno,
čo tak keby podporil podobnou sumou
aj tie rodiny, ktoré dôstojne dochovajú
svojich, na trvalú opateru odkázaných
rodičov? To už neznie tak ľúbivo, však!
Nedá to toľko voličských hlasov.
A vôbec, koho kedy z tých „našich“
tam hore napadne vytvoriť na Slovensku také ekonomické a legislatívne
prostredie, aby aj seniori, akokoľvek
zdravotne postihnutí, mohli svoje posledné dni dôstojne a v aspoň relatívnom dostatku dožívať v kruhu svojich
najbližších?
Mimochodom, osobne prežívam to
isté. Starám sa o takmer imobilnú 89
ročnú matku. Doma. Je však stále ešte
doma. Viem, aké sú asi mesačné náklady. A od štátu za to nemám
ani euro. Aj keď mám
úväzok ošetrovateľa na
24 hodín denne a 365 dní
v roku.
Veľa síl do boja so
systémom, vážení
čitatelia. (A do
boja so životom)

41-52

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Neveríte? Slovenský život bežného,
ak nie aj ekonomicky biedneho občana prináša skutočné absurdity.
Dnes o jednej z nich.

63-0019

Potočná 16
SKALICA
skalicko@regionpress.sk

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

Východné Slovensko

Kontakt: 0948 771 127

terás, balkónov

piladobr@gmail.com

0907 211 797

63-09

Redakcia:

Nebuďte zdraví,
môže sa vám to nevyplatiť!

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

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

41-25

MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE

noviny SE 21-18
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0910 589 637

63-0075
63-01

SENICKO-SKALICKO

Najčítanejšie regionálne noviny
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služby

senICko
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63-10

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

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

41-17

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

41-10
41-0071

(v priestoroch tržnice)
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

POHREBNÁ SLUŽBA
ŠAŠTÍN - STRÁŽE

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

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

DOJČ

Možnosť vybrať menšie bloky
AKCIOVÝ BLOK, bez prac. dosky

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.

0907 928 212, 0915 732 830

Hollého 651
(bývalý Kovotvar, za

Butikom SISA, vo dvore)

tel: 0905 295 866
ut – pia: 9 – 17 h
so: zatvorené
madea@ltcnet.sk
www.nabytokmadea.sk

41-0009
41-12

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

Šaštín - Stráže

41-40

POHREBNÁ SLUŽBA

PEKARr s.r.o., Skalica
tel.: 034 / 651 14 11

AKCIA do 15. 5. 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

0910 902 635•0905 323 022

41-05

41-39

*$5Èä29e%5È1<
ERPRQWVN
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63-03

AKCIA na farebné zákryty

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

www.kamenarstvo-bocan.sk

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

63-0018

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

41-0008
41-11

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

služby, okná a dvere

4

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

0910 620 160

Murárske práce
0904 259 971
• kompletné rekonštrukcie
domov a bytov
• sadrokartonárske práce
• zatepľovacie práce
• ploty, zámková dlažba
• obklady, dlažby, sanita
• jadrové vŕtanie
• výstavba RD

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

SHOWROOM

www.rekuperacky.sk

Dohodnite si termín na 0944 561 949

LUX JR Sobotište
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
63-06

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

03 BYTY / predaj

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

04 BYTY / prenájom

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

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

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám 4 - ročnú červenú kravu, 1x otelenú,
cena: 500€, Chvojnica.Tel.
0911850747
»Predám húsatá, prípadne
vymením za obilie, králikov.
Kopčany .Tel. 0905865322
»Predám vykŕmené prasa.
Viac info. na Tel. 0911 647
494

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim rôzne starožitnosti.
Tel. 0903753758

Work

Pri predložení konkurenčnej
ponuky Vám vypracujeme
nižšiu cenovú ponuku.

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

0944 716 337

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

tel. 0908 702 522

09 DOMÁCNOSŤ
»Darujem peknú, zrkadlovú, bielu 3-dielnu
skriňu
218x270x62.Tel.
0904637520

ŽALÚZIE VŠETKÝCH
DRUHOV
MARKÍZY A TEXTILNÉ
ROLETKY
ZA NAJNIŽŠIE CENY
V REGIÓNE

work.byvanie@gmail.com

41-23
41-0059

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

Sasinkova 24
SKALICA
63-0029
63-71

× STAVBA RD
× ZATEPLOVANIE

41-27
41-0007

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim doma robený traktor-starý
samohyb.Tel.
0944963682
»Kúpim SIMSON ENDURO
ELECTRONIC JAWA 250 STARÝ
PIONIER MUSTANG, platím
ihneď.Tel. 0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA.Tel. 0908205521
»Kúpim doma robený traktor-starý samohyb. Tel.
0944 963 682

STAVEBNÉ PRÁCE

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
AKCIA
LETNÁ

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)

noviny SE 21-18
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tel.: 0948 344 401

41-0011
41-07

»Predám motorku Suzuki
GS500, r.v. 2008, naj. 40 tis
km, búraná - poškodené len
plast, bočné svetlo, smerovky a pár káblov, celá konštrukcia, motor, kolesá aj
zvyšok sú v poriadku. Cena
900 € + pri rýchlom jednaní
zľava.Tel. 0948901425
»Predám 4 ks nové originál
BMW disky 19“ M Doublespoke style 647 jet čierne,
cena 1500 € + dohoda.Tel.
0948901425
»Predám Vaz 2112 najazdených
40
000km,
1.majiteľ, STK 6/2022.Tel.
0908440212

Prečo rekuperačné
vetranie?

MONTÁŽ × DEMONTÁŽ

16-0096

01 AUTO-MOTO / predaj

PRENÁJOM
LEŠENIA

63-0009
63-07

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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We pioneer motion

Pre náš závod v Skalici hľadáme nových
kolegov na pozíciu Operátor pre výrobu klietok
(strih, tvárnenie, montáž)
Váš profil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vzdelanie ukončené min. výučným listom
Možnosť pracovať na 3-4 zmeny
Prax v strojárskej výrobe min. 1 rok
Technické myslenie
Čítanie technickej dokumentácie
Manuálna zručnosť
Zodpovedný prístup, spoľahlivosť
Zmysel pre tímovú prácu

Ponúkame:
• Stabilné zamestnanie
•
• Nástupná mzda brutto 900 € (so zmenovými
•
príplatkami od 1 020 € brutto)
• Po zaškolení na pracovnú pozíciu zaradenie
•
do vyššej tarifnej triedy
• 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
•

Tešíme sa na vás
Uchádzať sa o pracovnú pozíciu
môžete cez kariérnu stránku Schaeﬄer
https://jobs.schaeﬄer.com/
Všetky pracovné pozície nájdete aj na portáloch
Profesia.sk a Kariéra.sk.
Môžete sa informovať aj telefonicky
na tel. číslach +421 34 6961513 alebo
+421 34 6964459.

41-26

www.schaeﬄer.sk
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13 RôZNE / predaj
»Predám väčší šrotovník a káru strednú.Tel.
0908440212
»Predám 50l demión + koš,
Skalica.Tel. 0904287465

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

ODŤAH ZDARMA

výkup oceľového šrotu a farebných kovov
zber elektroodpadu
VAMAMETAL s.r.o., Priemyselná 277, Senica
email: vamametal@gmail.com
0903 145 588, 0903 728 588

INZERáT,
KTORÝ
PREDáVA

od 94 €/t
od 185 €/t
od 177 €/t
od 235 €/t

41-09

12 DEŤOM

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

63-08
63-0006

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

14 RôZNE / iné
»Hľadám doučovanie pre
písanie seminárnych prác
obor sociálna práca pri pomoci so štruktúrou prác.
Môže to byť i dôchodca.Tel.
0949329931
»Kúpim zváračku triodyn 320, funkčnú.Tel.
0944634153

od 7o5ntá0žou€!
aj s m

15 HĽADÁM PRÁCU

41-0006
63-13

41-14

63-42

»Hľadám prácu opatrovateľky seniorov v domácnosti podľa vzájomnej
dohody, oblasť Skalica a
okolie, na dobu neurčitú.
Tel. 0346511426

16 ZOZNAMKA
»Sympatická 55r hľadá
priateľa na zoznámenie.Tel.
0944724181
»Sympatický 42 r hľadá
priateľku na zoznámenie.
Tel. 0944526517
»Hľadám priateľku do 49
rokov.Tel. 0915204433

SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

€

Chcete si
podať
inzerát?

MZDY, PERSONALISTIKA

§

Senica | 0911 521 767

DVERE
INTERIÉROVÉ / EXTERIÉROVÉ / VCHODOVÉ
BEZPEČNOSTNÉ / PROTIPOŽIARNE
PLECHOVÉ / POZINKOVANÉ

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SE medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

PODLAHY

LAMINÁTOVÉ / PVC / KORKOVÉ
KOMPOMENTY

Príklad:
RP SE 13 Predám kočík,
0987 654 321.

Občianska
riadková
inzercia

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)

www.klucnik.sk

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

PODLAHA

noviny SE 21-18

+421 918 536 949
info@klucnik.sk
CentrumDveríKlucnik

6

41-03

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, SE zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Sme plátci
DPH

63-31
63-0084

63-12

FO typ A, B a právnických osôb

služby

senICko

7

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

MANTAP
Sobotište 719

0905631871
63-23
41-45

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

Hotel pre Mačky

6,(ľ.<DŖ$/µ=,(

0902 624 774

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR
Príďte sa presvedčiť

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

0901 234 567 / rado@purzateplenie.sk

41-05

499€

NAŠA FIRMA MÁ 30 ROKOV
BOHATÉ SKÚSENOSTI

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

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

41-0036

5 000 €
10% ZĽAVA
PURZATEPLENIE.SK
AŽ

389 €

$

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

PLASTOVÉ
0901 234 567
PÔŽIČKA
OKNÁ A DVERE
superpozicka@pozicka.sk
339 €

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

Skalica, ul. Horská

SME PRVÁ
FIRMA,
,1)2Ǭ6,(7.<Ǫ=$/8=,(6.
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

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

OSOBNÝ/NÁKLADNÝ

$

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

63-67

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

$ 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

63-29

HODINOVÝ
MANŽEL
VODA - PLYN - KÚRENIE

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
TEL.: 0901 234 567
BYTOVÉ JADRÁ
HODINOVY@MANZEL.SK
KONTAKT: 0903 607 781

ŤAŽNÉ

0901 234 567 klara@kklara.sk

PC

0908 752 366

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ
16-00

ZARIADENIAVÁŠ STARÝ POČÍTAČ
0904 832
593
BUDE Montáž
AKO NOVÝ
servis
www.taznezariadenie.eu aj u zákazníka

$87280<95(Ĥ

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

Jarná AKCIA- 20% zľava

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

na látkové roletky,
interiér. žalúzie a siete

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

Tel.: 0901 234 567 / info@vasadvokat.sk

41-01

KURZY y 0908 555 222
Angličtin KURZYAJ@GMAIL.COM
PURZATEPLENIE.sk
Domáce
Masáže • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
BALKÓNY
0901 222 333 info@masarka.sk
zasklievanie terás

PURZATEPLENIE.sk
Papuče na mieru

volajte: 0907 523 666

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

VÝROBA PAPÚČ PODĽA
VAŠICH PREDSTÁV

5. 2

splátky od 98 €

splátky od 99 €

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

0948 787 777 | www.balkona.eu

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

noviny SE 21-18

021

ssplátky
sp
plát
átky ood
d €€

splátky od
€
OBJEDNÁVKY
A 49
INFO:
0905 655 222

15.

7/$ç,$5(Ĥ .1,+5(Ĥ

7

63-36

rámové
bezrámové

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

noviny SE 21-18
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9,90 €

-19%

PÔVODNE 12,20 €

pánske pracovné šortky s elastickým pásom
2 bočné vrecká + 1 vrecko na drobné
2 multifunkčné stehenné vrecká
2 zadné vrecká

-28%

PÔVODNE 34,40 €

pánske šortky
v páse stiahnutie šnúrkou
predné aj zadné vrecká na zips
veľmi pohodlné

24,90 €

»
»
»
»

Hviezdoslavova 2702/59, 905 01 Senica
tel.: +421 910 888 394, senica@protect-sk.com
www.protect.sk

PROTECT s.r.o.

-10%

Pod Kalváriou 563/42, 909 01 Skalica
tel.: +421 907 859 220, +421 911 741 486
protect@protecttrade.sk www.protecttrade.sk

PROTECT TRADE s.r.o.

29,90 €
PÔVODNE 33,29 €

reﬂexné prvky

» pánske full Hi-Vis pracovné šortky s reﬂexnými
doplnkami vo veľkosti 7 cm
» 2 bočné vrecká + 1 vrecko na drobné
» 2 zadné vrecká, elastický pás

TRIČKO

100% bavlna, 190 g/m2
S - 3XL
navy, tmavo olivová

98% TRIFIBETEX, 2% polyester, 260 g/m
46 - 64
navy, tmavo olivová

2

reﬂexné prvky vo
farebnom odtieni

100% česaná bavlna
UNI
zelená, červená, modrá,
čierna

-10%

PÔVODNE 2,79€

» šiltovka s reﬂexnými doplnkami
» regulácia veľkosti pomocou
suchého zipsu

materiál:
veľkosti:
farba:

RIOM

BASEBALLOVÁ ČIAPKA

45,00 € 2,50 €

» slim strih, znížený pružný pás, odolné trojité
prešitie nohavíc a sedu
» 2 predné klínové vrecká, 2 zadné vrecká na suchý zips
» ľavé stehenné multifunkčné
UVÁDZACIA CENA
vrecká, pravé vrecko na meter
a nôž

materiál:
veľkosti:
farba:

CAMOUFLAGE
ŠORTKY

Hviezdoslavova 2702/59
905 01 Senica
tel: +421 910 888 394
senica@protect-sk.com
OTVÁRACIA DOBA:
Po - Pia 8:00 - 17:00
9:00 - 12:00
So
www.protect.sk

PROTECT SK s.r.o.

NAJBLIŽŠIA PREDAJŇA

MÁTE TO ĎALEKO? NÁJDITE SI NA MAPE NAJBLIŽŠIU PREDAJŇU, KDEKOĽVEK STE
www.cerva.com/sis

8,90 €

UVÁDZACIA CENA

» tričko s krátkym rukávom
» moderný maskáčový vzor
» elastický priekrčník

materiál:
veľkosti:
farba:

CAMOUFLAGE

Pod Kalváriou 563/42
909 01 Skalica
tel: +421 907 859 220
+421 911 741 486
protect@protecttrade.sk
OTVÁRACIA DOBA:
Po - Pia 7:30 - 16:30
8:00 - 11:30
So
www.protecttrade.sk

PROTECT TRADE s.r.o.

Akcia platí od 10. mája do 6. júna 2021
alebo do vypredania zásob. Ceny sú uvedené s DPH.

PRIPRAVTE
SA NA LETO!

pracovné oblečenie

praCovné odevy

Pôvodná uvádzaná cena je bežná odporúčaná cena, ktorá sa môže líšiť u jednotlivých distribútorov. Tlačové chyby vyhradené.

»
»
»
»

žltá, oranžová

50% bavlna, 50% polyester
48 - 62

materiál:
veľkosti:
farba:

90% polyamid, 10% spandex
S - 2XL
bledo-šedá, čierna

materiál:
veľkosti:
farba:

35% bavlna, 65% polyester
48 - 62
šedá, navy

materiál:
veľkosti:
farba:

ŠORTKY

-24%

FERROL HV

19,90 €

pôvodne 26,07 €

ŠORTKY

-9%

2

NORTHFINDER MAXTON

8,90 €

pôvodne 9,80 €

48 - 60

100 % bavlna, 220 g/m

šedá, olivová, červená, navy
farba:
» pánske pracovné šortky z elastického materiálu
» 2 postranné vrecká, 2 multifunkčné vrecká na náradie
» "D" krúžok, 1 bočné vrecko, 1 vrecko na zips

veľkosti:

materiál:

KEILOR
ŠORTKY

ŠORTKY

GIJON

S - 3XL

veľkosti:

2

camouﬂage
farba:
» pánske tričko zo 100 % bavlneného úpletu
» obľúbený a praktický maskáčový vzor

100% bavlna, 180 g/m

materiál:

CRAMBE
TRIČKO

OBLEČTE SA
DO HORÚCICH
LETNÝCH DNÍ

8
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KOLEKCIA NEURUM

37-0005-1

BANAR

-15%

noviny SE 21-18
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-24%

-15%

PÔVODNE 11,62 €

1,70 €

-6%

PÔVODNE 1,81 €

2,50 €

-6%

PÔVODNE 2,67 €

24,90 €

-22%

PÔVODNE 11,45 €

OPASOK

-10%

PÔVODNE 3,87 €

-32%

3,00 €

19,90 €

-55%

PÔVODNE 44,02 €

SANDÁLE S1P SRC
veľkosti: 39 - 46
čierna
farba:
» pracovné sandále
» kovová špička
» kovová stielka

NIERS

-9%

PÔVODNE 3,30 €

materiál: 100% polyester
105 cm a 135 cm
dĺžka:
» všestranný vintage opasok
» vhodný ako doplnok k nohaviciam

URAIM

3,50 €

EN 388:
2016
3121A

veľkosti: 8, 9, 10
čierna-šedá
farba:
» bezšvové pletené rukavice
» nylon/elastan s nánosom nitrilu
» s terčíkmi na dlani a prstoch

RUKAVICE

WIGEON DOTS

8,90 €

EN 388:
2016
3121A

veľkosti: 8, 9, 10
čierna-modrá
farba:
» pletené rukavice
» funkcia dotykovej obrazovky
na ukazováku a palci
» protišmyková výstuž z PVC
» manžeta na suchý zips

CUERVO

RUKAVICE

PÔVODNE 36,87 €

veľkosti: 39 - 46
čierna
farba:
» pracovné sandále
» kvalitná brúsená koža
» antistatická
a protišmyová
podošva

veľkosti: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46
červená, čierna, žltá
farba:
» krátke športové
ponožky s reﬂexným
pásikom

veľkosti: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46
biela, čierna
farba:
» špeciálne ponožky
do práce a na aktívne
využitie voľného času

PANDA TOPOLINO
SANDÁLE 01 SRC

-26%

PÔVODNE 16,21 €

PONOŽKY

ENIF

12,00 €

normy:
EN 166, EN 170, EN 172
dymová
farba:
» úprava uhla nosného mostíka
» perfektne sedia na nose
» tesniaca línia proti stekaniu potu
z čela

OKULIARE

LYSS™

9,90 €

reﬂexné prvky

PONOŽKY

ALGEDI

-44%

PÔVODNE 26,49 €

-10%

EN 166, EN 170, EN 172
normy:
dymová, žltá, zr. modrá
farba:
» nastaviteľná dĺžka straníc
» úprava proti poškriabaniu

OKULIARE

NELORE

19,90 €
PÔVODNE 22,18 €

veľkosť: S - 3XL
žltá, oranžová
farba:
» pánske full Hi-Vis tričko s krátkym
rukávom
» guľatý priekrčník
» reﬂexné doplnky cez ramená
a v bokoch o veľkosti 5 cm

TRIČKO

TERUEL HV

praCovné odevy

Akcia platí od 10. mája do 6. júna 2021 alebo do vypredania zásob. Ceny sú uvedené s DPH.

-29%

14,90 €

» nový variant obľúbených montérkových nohavíc MAX
» odľahčený bavlnený materiál
» zaistia komfort pri práci v interiéroch a teplom počasí

farba:

48 - 60
zelená-čierna, modrá-čierna, antracit-čierna,
piesková-čierna, petrol modrá-čierna

2

100 % bavlna, 220 g/m

materiál:

veľkosti:

MAX SUMMER
NOHAVICE

PÔVODNE 78,88 €

59,90 €

19,90 €

PÔVODNE 28,21 €

veľkosti: 39 - 46
šedá-zelená
farba:
» trekingová poltopánka
» vode-odolná membrána
» extrémne ľahká obuv

POLTOPÁNKA

veľkosti: 38 - 46
modrá-červená
farba:
» pracovné poltopánky
rezistentné voči olejom
» zvršok z kože
kombinovaný
s textilom

POLTOPÁNKA

TREKKING 3788B

-39%

PÔVODNE 18,14 €

RAVEN SPORT

11,00 €

veľkosť: S - XL
modrá, čierna
farba:
» pánska polokošeľa
» vzdušná a príjemná na dotyk
» pružná, ľahká a komfortná
» vhodná na šport aj bežné
nosenie

POLOKOŠEĽA

NORTHFINDER TR-3406SP

8,00 €

PÔVODNE 9,40 €

veľkosť: S - 3XL
červená, čierna
farba:
» pánska polokošeľa s krátkym
rukávom
» zapínanie na 3 gombíky
» golier a rukávy zakončené
rebrovým úpletom

POLOKOŠEĽA

senICko

9

relax, služby

10
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Zažite jedinečnú dovolenku vo Vysokých Tatrách

www.hotel-hubert.sk
recepcia@hotel-hubert.sk

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP

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

16-0010

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

0908 979 377

K A M E N Á R ST VO
AŽ
DO

15%

na všetky
kamenárske práce

Záhorácka 30 (AFK), Malacky | Po–Pia: 10–15, So: 9–12

Radi sa s vami stretneme
aj mimo otváracích hodín!

0948 650 959 | jankebis@gmail.com | www.kamenarjanko.estranky.sk

10-0024

ZĽAVY

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

Kúty - potraviny Polák 18.5.
Dojč PD 21.5.
Vradište - Jednota 21.5.
Skalica parkovisko za Lidlom 21.5.

9.50 - 10.00h.
8.30 - 8.45h.
9.15 - 9.30h.
10.00 - 10.15h.
75-15

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

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

16-0001

0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

59-159

ETERNITOVÝCH STRIECH

Frézovanie

komínov

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

ZĽAVAEZ

noviny SE 21-18
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NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

ER

10-0007

59-031

Výročia a udalosti
12. mája 1937
korunovácia britského kráľa Juraja VI. vo
Westminsterskom opátstve

zdravIe / služby

senICko
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Nežiaduce účinky vakcín proti
ochoreniu Covid 19
Mnoho ľudí stále váha s očkovaním
jednoducho preto, že sa obáva nežiadúcich účinkov jednotlivých vakcín.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv priniesol podrobný prehľad o tom, aké
nežiaduce účinky Slováci doposiaľ
hlásili, aké boli závažné a ako sa prejavovali. Prinášame ich prehľad.

32-0055-1

hlavy, zimnica, únava
Hlásené podozrenia na závažné nežiaduce účinky: dočasná paralýza, pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi
AstraZeneca - Najčastejšie hlásené
podozrenia na nezávažné nežiaduce
účinky: bolesť hlavy a celého tela, únava
(príznaky podobné chrípke), kožné reakcie (výsyp), vracanie, hnačka, nauzea,
Vakcíny určené na prevenciu ocho- tŕpnutie, horúčka, zimnica, triaška
renia COVID-19 sú podávané injekčne
Hlásené podozrenia na závažné nedo svalu a môžu v priebehu hodín až dní žiaduce účinky: krátkodobá strata vedopo podaní vyvolať reakcie menšej alebo mia, trombóza a flebotrombóza dolných
strednej intenzity, ktoré spontánne v končatín, pretrvávajúce zvýšenie tlaku
priebehu niekoľkých dní odznievajú. Po- krvi, paréza tvárového nervu, epilepticnúkame prehľad podľa typov vakcín.
ký záchvat u pacientov liečených na epiPfizer/BioNTech - Najčastejšie hláse- lepsiu, anafylaktická reakcia, erysipel,
né podozrenia na nezávažné nežiaduce hyperpyrexia, flebitída dolných končatín
účinky: bolestivosť, opuch alebo začerveViac podrobností o nežiadúcich účinnanie v mieste aplikácie, opuch a bolesť koch vakcín ako aj to, kam je potrebné
lymfatických uzlín v podpazuší, triaška, ich nahlásiť, prinášame na našej webovej
zimnica, horúčka, únava, závrat, pocit stránke cujte.sk
na odpadnutie, bolesť hlavy
Hlásené podozrenia na závažné nežiaduce účinky: pretrvávajúce zvýšenie
tlaku krvi (zväčša u pacientov liečených
na hypertenziu), prekolapsový stav, kolaps, trombóza, flebotrombóza, alergické
reakcie, paréza tvárového nervu, zlyhanie očkovania
Moderna - Najčastejšie hlásené podozrenia na nezávažné nežiaduce účinky:
» zdroj informácií ŠÚKL
opuch, začervenanie a svrbenie v mieste SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
aplikácie, horúčka, bolesť svalov, kĺbov,
zdroj foto pixabay

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

OČNÁ OPTIKA

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

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

MERANIE DIOPTRIÍ

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

OČNÝ LEKÁR
OPTOMETRISTA

najlepšie
ceny
v regióne

0903 992 874

ZĽAVA

AKCIA

SLNEČNÉ OKULIARE

-30%

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

CENY
OKIEN

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

VÝP R E D AJ

Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

noviny SE 21-18

11

16-0093

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
10-0075

www.oftalens.sk

BEZ

KONKURENÈNÉ

12

služby

noviny SE 21-18
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rozhovor / práCa

senICko

Viete, aký je rozdiel medzi
hardwarom a softwarom?
- Hardware sa dá ťažšie
skopírovať.
Kto je najdôležitejší v sieti?
- Modem. Nie je najmúdrejší, ale má obrovské konexie!
- To sme radi, že sme
sa k vám dovolali. Nám
program stále píše, že
nemáme zapnutú tlačiareň.
Čo s tým máme robiť?
- A máte ju zapnutú?
- No, nemáme.

xx-xx

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

HĽADÁME
V
TNANCO
ZAMe preES
pozíciu:
Vás pracovné miesto na
V
Mám

Voľ
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Ihneď príjme do TPP

OPERÁTOR VÝROBY

Vodiča VZV

- pr
p iemern
ná mzda vo vý
výrrobe 90
9 0,- Eu
Eur/
r/br
b utto

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€
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Obsluha CNC strojov
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e::

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€

- vve
ek na
nad 18
8 rok
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Pracovníkov do výroby
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e vho
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abso
bso
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ov.

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

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

Syráreň Havran, a.s., Priemyselná 1339, 905 27 Senica
personálne oddelenie: 034/698 71 63,, balazovaa@syrarenhavran.sk
Výročia a udalosti
Slovensko zvíťazilo vo finále majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji
v Göteborgu nad Ruskom 4:3 a získalo prvú zlatú medailu

11. mája 2002

Generálny riaditeľ SNM Branislav Panis – múzeá konzervujú čas a odhaľujú históriu II

Pocta generálovi Štefánikovi

– úplne nová expozícia na Košariskách
● Čo prostredníctvom svojich 18 špecializovaných diteľ SNM. Potrebuje Slovensko tento typ múzea?
múzeí hovorí a odkazuje svojim návštevníkom, či už
Cesta k jeho vybudovaniu a otvoreniu bude ešte
slovenským, alebo tým zo zahraničia?
veľmi dlhá, pôjde o jeden z najambicióznejších proTak, ako sa mení slovenská spoločnosť, mení sa jektov slovenskej kultúry v nasledujúcich rokoch.
aj Slovenské národné múzeum. Najmä posledný rok Hovoríme o stavbe nového múzea na zelenej lúke.
ukázal, ako je potrebné nielen mať silné kultúrne in- Podobné projekty môžeme vidieť v celej Európe,
štitúcie, ale do nich aj investovať. Slovenské národ- a je dôležité aby aj Slovensko si pred seba postavilo
né múzeum dokázalo za posledný rok nielen trikrát
zavrieť svoje brány, ale trikrát v priebehu pár dní ich
aj otvoriť. Som veľmi rád, že sa nám aj počas zatvorených mesiacov podarilo pripraviť nové expozície, napr. úplne novú expozíciu M. R. Štefánikovi
na Košariskách alebo novú expozíciu antropológie, ktorú sprístupnime verejnosti v priebehu mája
2021. Pracovalo sa na obnovách Spišského hradu
a Krásnej Hôrky. Osobne som veľmi rád, že bude
pokračovať najmä obnova Spišského hradu, ktorého
stav je alarmujúci. Osobne sa veľmi teším aj na otvorenie výstavy v observatóriu v Meudone (Paríž)
venovanej astronómovi M. R. Štefánikovi, alebo
Štefánikovo múzeum na Košariskách.
Foto: wikimedia.org
novej expozícii vo francúzskom meste Darney, ktorá
sa venuje československým légiám. Myslím, že pro- takýto náročný cieľ. Na druhej strane my na Slovjekty a programy slovenských múzeí sú nevyužitým ensku Múzeum 20. storočia naozaj potrebujeme.
pokladom slovenskej diplomacie. Zo svojej skúse- Nielen preto, že nám chýba expozícia 20. storočia,
nosti môžem povedať, že sú to jedny z najlepšie in- ale najmä preto, aby sme spoznali našu minulosť.
Toto múzeum by malo byť miestom nielen stálej hisvestovaných finančných prostriedkov.
torickej expozície, ale aj miestom pre audiovizuálne
● V najbližších rokoch by sa počet špecializovaných programy, prepracované vzdelávacie programy.
múzeí SNM mal rozrásť o Múzeum 20.storočia. Za Najmä by sa však malo stať miestom, na ktorom sa
ideou jeho vzniku stojíte práve vy ako generálny ria- nebude pravda kriviť, ale vysvetľovať.

noviny SE 21-18

● Národnostné múzeá spadajú tiež pod SNM. Prečo
je ich existencia dôležitá?
Múzeá národnostných menšín začali v Slovenskom národnom múzeu vznikať takmer pred 30 rokmi. Postupne sa rozrástli do súčasného počtu a rozsahu. Svojimi aktivitami dokázali svoju dôležitosť
a opodstatnenosť pri šírení poznania o ich histórii
a kultúre. Sú obohatením pre celú slovenskú kultúru. Na druhej strane tento proces ešte nie je u konca.
Pred SNM a jeho národnostnými múzeami stojí niekoľko dôležitých výziev, ako napríklad vybudovanie
nových expozícií Múzea rómskej kultúry v nových
priestoroch a na novom mieste či obnova budovy
Múzea rusínskej kultúry v Prešove. Tak, aby sa mohli
rozvíjať a boli prínosom pre celú národnostnú komunitu a všetkých občanov Slovenska. Každé múzeum,
nielen to národnostné, poskytuje neoceniteľný priestor pre spoločné poznanie a komunikáciu.
Viac o programe všetkých 18 múzeí SNM: www.snm.sk
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» Zhováral sa Jozef Bednár

SÚŤAŽ NA FACEBOOKU

Odpovedzte správne na jednoduché otázky
a vyhrajte celoročné VIP vstupenky do všetkých expozitúr SNM.
Súťaž prebieha od 1. - 19. mája 2021.
Sledujte nás na našich facebookových stánkach.

41-41
41-0076

Zákazník v predajni počítačov:
- Hľadám napínavú dobrodružnú hru na PC, ktorá
pre mňa bude predstavovať ozajstnú výzvu.
Predavač:
- Tak to predsa skúste Windows - budete nadšený.

Tel.: 0902 451 133

63-15

Rozprávajú sa dva počítače:
- Počul si ten nový vtip?
00010001010002
- Hahaha.

Eurodiskont Sekule
prijme do potravín predavačku na TPP
Mzda - 739€/brutto
mail: kontakt-sekule@merkfood.com

13
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LARK s.r.o., POD HÁJKOM 2, SKALICA
ponúka voľné miesto na pozíciu:

ŠOFÉR NA ROZVOZ
POTRAVINÁRSKEHO TOVARU

Dohodnite si stretnutie na tel. čísle
0903 208 404, príp. e-mail: cech@larksro.sk

41-0015

Ponúkame: stabilné zamestnanie v úspešnej spoločnosti
t pracovný pomer na dobu neurčitú t garantovaný nárast mzdy
Váš proﬁl: ukončené základné vzdelanie a vyššie
t vodičské oprávnenie typu B

PRÁCA V SENICI
63-84

na dvojzmennú prevádzku
Firma Bike Mate s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

PRÁCA V SENICI

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

Požiadavky:

36-0002

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

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

TEL.: +421 948 652 622

41-48

v Skalici

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

41-0005

41-0005

príjme strážnikov na prevádzky

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

- PRÁCA V NEMECKU
- UBYTOVANIE A DOPRAVA
HRADENÉ FIRMOU
- 11 - 15 EUR /HOD.
- ZABEZPEČENIE NÁRADIA a
FIREMNÉHO AUTA
- PRÁCA NA TPP

- vodičský preukaz „C“ - výhoda

SBS GUARDING s. r. o.

Spoločnosť
MÜLLER INŠTAL spol. s r.o.
hľadá

SBS GUARDING s. r. o.

murára

v Senici
Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

noviny SE 21-18
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36-0002

Kontakt: 0907628613

príjme strážnikov na prevádzky

63-81

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

+ príplatky a 0%.&/:

HĽADÁME
SADROKARTONISTOV
a TESÁROV

SKLADNÍKOV

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

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

,recepcia@aii.sk

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

85_0321

Náplň práce:

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

41-50

0908 979 377

VÝSTUPNÁ KONTROLA
BICYKLOV

94-0037

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

práCa
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Spoločnosť rodinného typu so sídlom v Rakúsku (20 km od Viedne) a na
Slovensku (Malacky) zaoberajúca sa vývojom a výrobou automatizácie
a hydraulických lisov na pracovanie elastomérov.

PRIJME PRACOVNÍKA NA POZÍCIU

GRAFOBAL, akciová spoločnosť skalica

OBRÁBAČ KOVOV CNC FRÉZAR

prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozíciu:

Mzdové podmienky (brutto): od 1400 €/mesiac
Benefity: Zabezpečené stravovanie, neobjednaný obed sa priráta k výplate // Kvalitné
a bezpečné pracoviská, nová výrobná hala // Vianočné večierky + ﬁremné akcie //
Nefajčiarske voľno, 3 dni dovolenky naviac

Mzda od 650 € do 1200 € (z toho základná zložka mzdy 623 €)
10-0071

Maplan s.r.o., Priemyselná 6023, 901 01 Malacky
praca@maplan.at // www.maplan.at

Výročia a udalosti
Mehmet Ali Ağca spáchal neúspešný atentát na pápeža Jána Pavla II. na Námestí sv. Petra v Ríme

13. mája 1981

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

personalne@grafobal.sk

SBS
LAMA SK

• strojmajster (tlačových, výsekových, lepiacich
a kašírovacích strojov)
Mzda po zapracovaní od 900 € do 1700 € (z toho základná zložka mzdy 650 €)

príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

Požadujeme: stredoškolské technické vzdelanie v odbore polygrafia alebo
strojárstvo

v Skalici

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

36-0003

0948 066 491

INZERCIA
41-0016

034 6967330, 0914 222 739

nenáročná práca - Malacky

Nástup ihneď !
900€ brutto/ mesiac

Prosím kontaktujte nás na
personalne@grafobal.sk

OPERÁTOR/KA
BALENIA

0905 915 033

DOPRAVA ZDARMA smer: Senica,
Skalica, Kúty, Vysoká pri Morave
PRÁCA: na 12 hod. zmeny, víkendy voľné
MZDA: 4,01 €/hod. bru�o (4,14 €/hod.
po 3 mes.) + príplatky + bonusy
+ stravné lístky 3,83 €

valachovicova@prorsum.sk
0914 350 301 • www.prorsum.sk

10-0009

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

034 6967330, 0914 222 739

41-0016

Prosím kontaktujte nás na

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
tTISVCPVNFTBĲOPVN[EPVoå
tWâÝLBN[EZ[ÈWJTÓPETLÞTFOPTUÓ
skladníkov a skladníčky
tTQSBYPV[PTLMBEPWÏIPIPTQPEÈSTUWB
tTLÞTFOPTUJT77WP[ÓLPNWâIPEPV
tTISVCPVNFTBĲOPVN[EPVoå
tWâÝLBN[EZQPEňBTLÞTFOPTUÓLBOEJEÈUB

63-39

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

noviny SE 21-18
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PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME
VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
VÝHODNÉ PLATOVÉ
PODMIENKY I ZÁLOHY
UYBOTVANIE

85_0187

0800 500 091

85_0196

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:
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