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Týždenne do 34 570 domácností

Zosurovenie, zdivočenie mravov

41-56

0905 915 033

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

AŽ
DO

15%

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

PREDAJ
HRANOLOV,
FOŠNÍ, LAT
Tesárske práce
Kontakt: 0948 771 127
piladobr@gmail.com

NA SKLADE

RESPIRÁTORY,
POLOMASKY,
MASKY A FILTRE

24 €

52 €

noviny SE 21-22
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t

63-12

www.cammino.sk

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

41-36

Pozrite si našu ponuku na

Radi sa s vami stretneme
aj mimo otváracích hodín!

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

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

na všetky
kamenárske práce
10-0024

ZĽAVY

41-0028

InZERCIA

K A M E N Á R ST VO

63-44

Slovensku. Hoci nateraz to tak u nás je.
Zosurovenie a zdivočenie mravov. Pred
voľbami sľubovaná politická „inakosť“. „Zodpovednosť“ a „slušnosť“.
Ak niekto niečo sľúbi a neriadi sa vlastVerše, ktoré vyjadrujú nádej v po- ným sľubom, je luhár. Alebo podvodkojný život. Ide o nádej aj v takej podo- ník. Alebo chrapúň. Možno si vybrať z
be, v akej nám ju vnucujú zo svojho po- mnohých nelichotivých – pre slušných
hľadu každé štyri roky politici a potom a čestných ľudí nelichotivých – slov.
rýchlo zabudnú. „Kto zapríčinil tento Slovenčina ich pozná veľa.
úpadok, zosurovenie, zdivočenie mra„Démon kýs škaredý“ iného
vov? Čo ľudstvo zviedlo s ducha veliča- skvelého básnika, Ivana Kraska, sa k
vou vbŕsť do bahna?... Ech, sebectvo! to! nám priplazil. Privliekol so sebou lži,
- a niet, nad ohavou tou zvíťaziť, vojsk, podvody, nerešpektovanie zákonov,
rekov po dnešok. Hej, ono krivdí, hne- nerešpektovanie parlamentu a tým pátie, zdiera, týra svevoľne, kde len stih- dom aj jeho voličov. Démon moci, prine, slabšieho; Bár zem je pre všetkých vlastnenej, ukradnutej nám všetkým.
dosť šírošíra, chce, aby strela sa len pre
Čomu a komu sa ešte dá veriť v naneho...“ Nevzdelancom alebo tým, pre šom štáte? Divadlu na transparentnosť,
ktorých je získanie vzdelania na papie- zodpovednosť, antikorupčnosť? Divadri iba záležitosťou nákupu tovaru ako lu na slušnosť? Iba ak by sa egoistické
každého iného nákupu, Hviezdoslav hulvátstvo z moci zákona
nič nevraví. Vzdelanie si možno kúpiť, premenovalo na tú slušmúdrosť a slušnosť však nie.
nosť. To im ešte nezišlo
Je naozaj normálne, že ten, kto na um, hoci, v iných, nesi chce od vás požičať, príde do vašej nápadnejších podobách
domácnosti, vynadá vám za to, že ste sa to deje. Dokedy?
Odpoveď je v
boli na dovolenke, nabrýzga na vás lži
a špinu a potom vás požiada o peniaze? každom z nás.
O vaše peniaze? Nikde to nie je normálne a nemalo by to byť normálne ani na
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

63-04

Je najvyšší čas pripomenúť si slová
literárneho barda slovenského národa, Pavla Országha Hviezdoslava.
Úryvky z jeho diela Krvavé sonety.

škola / služby

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

Nedávno som ponúkol niekoľko
spôsobov na to, ako vybrať dobrú
školu. Každý vníma prívlastok dobrý inak, teda je veľmi ťažké, aby sa
školy vedeli prispôsobiť všetkým
názorom.
Potom sa buď neprispôsobujú,
alebo sa snažia vychádzať v ústrety
rodičom a žiakom. Pravdou však je,
že veľká časť škôl má zabezpečený
dostatočný počet žiakov podľa spádu a nemusia bojovať o iné deti. Preto
môže dôjsť k rôznym problémom a
konfliktom, ktoré sú rodičia nútení ignorovať, keďže nemajú kam inam dieťa
prehlásiť. Pravda, stále je viac rodičov,
čo si platia za súkromné školy alebo
si ponechajú deti v domácom vzdelávaní. Poznám takých a plne chápem
ich motivácie. Sám sa po komunikácii
s kolegami z rôznych kútov Slovenska
čudujem, ako veľká časť škôl, riaditeľov a učiteľov pôsobí. Akoby sa zasekli
v dávnej dobe a nepochopili, že dnešná
generácia (doba) je iná a vyžaduje si
odlišný prístup. Ak sa toto nepochopí,
môžu sa prehlbovať škody na žiakoch,
ktorých vychovávame a vzdelávame
pre našu budúcnosť. Stane sa to však
ťažko, keď budeme z hľadiska štátu i z
vnútra škôl budovať priamo či nepriamo nenávisť k vzdelávaniu, jeho degradáciu, antagonistický vzťah k žiakovi a

rodičovi. Alebo vnucovať žiakom frázy
namiesto myslenia, chápania a uvažovania bez strachu z vyslovenia názoru.
O to je situácia uvedomelého rodiča
ťažšia: Doma svoje dieťa vedie k životu
v 21. storočí, no musí ho dať do inštitúcie, ktorá je v protipóle k jeho výchove.
Obávam sa, že zmena bez dôraznej
reformy v rukách odborníkov z regionálneho školstva, ktorá nemusí byť
zdĺhavá, sa nedostaví. Ale, nie vždy
všetko stojí na ministerskej reforme.
Empatia, asertivita, humanizmus,
komunikácia, medziľudské vzťahy by
mali byť v DNA pedagógov, ktorí majú
v rukách budúcich občanov, voličov.
Ako sa môže stať, že uvedené vlastnosti
roky vyučujeme, máme ich v učebniciach pedagogiky, rozprávame o nich
deťom, prezentujeme ich na stenách
škôl, no keď sa vyskytne čo len najmenší problém so žiakom či rodičom, uzavrieme sa a súdime. A hlavne zabúdame
na to, akými sme boli my, resp. akými
niektorí stále sme. Aj postoj v krízových
situáciách je dôležitým kritériom na
výber školy. A ak je tento postoj školy
škodlivý, opakujem to, čo spomínam
stále: Škola nie je iba riaditeľ a učitelia,
ale celá komunita. Tá nech ju mení.
Dôsledky z ľahostajnosti k fungovaniu
škôl zo strany komunít škôl už dnes pociťujeme. A budú sa prehlbovať.

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

V ponuke máme stále
mládky Dominant v rôznych farbách.
Po dohode možnosť dovozu. Predávame
aj kŕmne zmesi od belgického
výrobcu Versele Laga.

0908 979 377

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

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

Dovezieme až do vášho kurníka!

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

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

www.hydina.eu
w

pedagóg ZŠ a VŠ

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

0907 144 225, milanzburin@gmail.com
09
facebook.com/Krokodíl Čáčov

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

InZERCIA

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

Senica

Čáčovská cesta 5315/125
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Potočná 16
SKALICA
skalicko@regionpress.sk

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.klucnik.sk

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

PODLAHA

noviny SE 21-22

+421 918 536 949
info@klucnik.sk
CentrumDveríKlucnik
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Redakcia:

Ako vybrať základnú školu?

41-56

SENICKO-SKALICKO
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VÝROBA A PREDAJ

PALIVOVÉHO
DREVA

od 7o5ntá0žou€!

NOVINKA:

BRIKETY

aj s m

63-42

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

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

AKCIA na farebné zákryty

AKCIA JÚN 2021
1-hrob od 1250€ •2-hrob od 1550 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2350 € • 1-hrob od 1650 €

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

67$9(%1e5(=,92



63-61



LETNÉ ZNÍŽENIE CIEN

od 93 €/t
od 168 €/t
od 153 €/t

Okná plné nápadov
VUR

VNODGRPY6NDOLFL 5\EQLĀQiEìYDOp263

• 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

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

K PARKETT, KÁTOVSKÁ 25, HOLÍČ
63-25



63-03

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

ERPRQWVN

www.kamenarstvo-bocan.sk

work.byvanie@gmail.com

41-27
41-0007

0944 716 337

63-09

0907 211 797

*$5Èä29e%5È1<

41-09

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

noviny SE 21-22

CIA PLAST s.r.o. • 0910 168 661 • holic@incon.eu

3

63-0019

Work

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

41-05

63-0009
63-07

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

16-0116

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

Murárske práce
0904 259 971

63-0018

0918 645 802
0907 784 324

41-0014

z tvrdého dreva

okNá a dvErE, služby

4

01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ 175, JAWA 90, PIONIER,
STADION, MUSTANG, SIMSON, BABETA, kúpim tieto
motorky.Tel. 0915215406
»Kúpim doma robený
traktor-starý samohyb.
Tel. 0944963682

LUX JR Sobotište
NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

žalúzie - siete
servis okien
0949 226 166

RÁMOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY
AKCIOVÉ CENY NA NOVOSTAVBY V HLINÍKOVOM
PROFILE ALUPROF + PLASTOVOM PROFILE
SALAMANDER BLUEVOLUTION - NERECYKLOVANÝ
63-85

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

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

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF

»Prenájom pre 1 osobu v Skalici, volať po
16 hod., bližšie info.Tel.
0910981956
»Dám do prenájmu 1-izbový byt zariadený na SNP
v Holíči, voľný od 1.júna
najviac pre 2 osoby. Platba 1 mesiac vopred.Tel.
0910289118

SEKCIOVÉ A DVOJKRÍDLOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY

AKCIA:

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

05 DOMY / predaj

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

...stačí 2x zazvoniť a my zavoláme, prídeme a urobíme bezplatnú ponuku...
41-23
41-0059

tel. 0908 702 522

41-0006
63-13

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné

08 STAVBA

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

»Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

Jarná AKCIA- 20% zľava

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám 4 - ročnú červenú kravu, 1x otelenú,
cena: 500€, Chvojnica.Tel.
0911850747
»Darujem 8 mesačného
psa - čierneho vzrastu,
stredný,
doporučujeme k domu - hravý. Tel.
0944966459

InZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

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 !

41-01

09 DOMÁCNOSŤ

41-14

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

0908 979 377

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 21-22
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tel.: 0948 344 401

41-0011
41-07

»Kúpim v Skalici vinohradnícky domček s pozemkom, najlepšie s ovocným
sadom, nevadil by ani
vinohrad. Podmienky :
elektrina, voda, sklep.Tel.
0948060675
»Kúpim staršiu vinicu
resp. pole na vinohrad pri
Skalici, volať po 16 hod.Tel.
0917406130

práCa

sENICko

5

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

noviny SE 21-22
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Občianska
riadková
inzercia

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»Sympatická 55r hľadá
priateľa na zoznámenie.
Tel. 0944724181
»Hľadám priateľku od 50
do 60r..Tel. 0907369234

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SE medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

63-23

63-08

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

0910 589 637

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

MANTAP
Sobotište 719

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

63-0075
63-01

KÚPIM STARŠIU VINICU

resp. POLE NA VINOHRAD PRI SKALICI

MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE

OSOBNÝ/NÁKLADNÝ

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

$

63-29

13 RôZNE / predaj
»Predám dva horské bicykle dámske, pánske,
málo jazdené, zachovalé,
cena 89 € za jedno.Tel.
0904400279
»Predám na trubkové lešenie spojky, žabky 25 ks,
spojky 8 ks, cena 3,50 €/
ks.Tel. 0904400279

Sťahovanie + vypratávanie
Preprava tovaru do 3,5 t
Kontakt: 0904 259 971

- Pane, vy ste ožratý ako
prasa!
- Áno, ale mňa to do rána
prejde, ale vy ste škaredá
ako ropucha a vás to neprejde!

63-67

12 DEŤOM

63-96

11 HOBBY A ŠPORT
Kúpim ľudové kroje. Tel.
0902708047

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
KONTAKT: 0903 607 781

63-97

»Predám odstavča , viac
info po Tel. 0911647494

- Moja žena chodí každý večer do krčmy.
- A to jej dovolíš?
- Jasné. Vieš, ako by sa mi
samému zle išlo domov?
Príde zákazník do baru a
objedná si: „3 krát vodku a
jedno deci sódy.“
Barman ho obslúži, chlapík
vypije sódu a tie tri poldecáky všetky naleje do decového pohára.
Barman s údivom hovorí:
„Jeeé, vy ste kúzelník?“
Zákazník na to:
„Nie, Slovenská Obchodná
Inšpekcia ...“
Sedí chlap v krčme a premýšľa:
„Ako to hovorila moja stará?
Vypi dve piva a príď o desiatej?
Alebo vypi desať pív a príď
o druhej ...? „

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

22 121 0004

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.

noviny SE 21-22
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stavba
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služby

tel.: 034 / 651 14 11

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

ŠAŠTÍN - STRÁŽE

POHREBNÁ SLUŽBA
DOJČ

41-10
41-0071

41-0008
41-11

(v priestoroch tržnice)
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

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

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

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

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

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

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

POHREBNÁ SLUŽBA

POHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.

PEKARr s.r.o., Skalica

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

Najčítanejšie regionálne noviny

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.
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

Skalica, ul. Horská

0907 928 212, 0915 732 830

0902 624 774

41-0009
41-12

8

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

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

Príďte sa presvedčiť
NAŠA FIRMA MÁ 30 ROKOV
BOHATÉ SKÚSENOSTI

10% ZĽAVA
339 €

389 €

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

41-05

41-0036

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

499€

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

KONTAJNERY
LIKVIDÁCIA A ODVOZ
ODPADU
INDIVIDUÁLNA LIKVID.
V NAŠOM AREÁLI

AKCIA

3 DN
PRENÁ I
KONTA JOM
JNERA
ZD

ARMA

ŠTEFANOV

41-25

16-0001

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

noviny SE 21-22
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16-0041

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

zdravIE / služby, okNá a dvErE

sENICko
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Bez slnka to nejde, ale pozor naň!

Až 41 percent obyvateľov Slovenska
nemá dostatok vitamínu D. A keďže z
potravy človek získava zvyčajne len 5
až 10 percent svojej dávky, ľudia by sa
mali sústrediť na hlavný zdroj vitamínu. Úplne však postačí, ak svoju pokožku vystavíte slnečným lúčom, bez
opaľovacieho krému, trikrát do týždňa
na 10-15 minút. Určite sa ale neopaľujte
v čase obeda, keď sú slnečné lúče najsilnejšie. Konkrétne od 11. – 15. hodiny
by sme sa mali slnku vyhýbať.
Ak chcete zistiť, či je slnko príliš silné, využite pohľad na vlastný tieň. Ak
je približne taký dlhý ako vaša výška,
alebo iba o čosi kratší, slnku sa radšej
vyhnite. Čím je tieň dlhší, tým je vaše
opaľovanie bezpečnejšie. Jednotlivé
druhy pokožky či inak – fototypy si
môžu dopriať rôznu dĺžku slnenia.
Fototyp I - Ľudia s týmto typom pokožky zvyčajné mávajú modré oči, občas i hnedé, sú ryšaví alebo plavovlasí,
s veľmi svetlou pleťou a často mávajú
pehy. Bez ochranných prípravkov na
slnku vydržia bez poškodenia pokožky
maximálne 10 minút.
Fototyp II - Takíto ľudia sú charakteristickí modrými alebo zelenými očami, svetlými vlasmi a tmavšou pleťou.

Rovnako ako prvý fototyp sú citliví na
spálenie a ich koža zhnedne len málo,
navyše sa po spálení šúpe. Na slnku
bez opaľovacieho krému nemôžu stráviť viac ako 20 minút.
Fototyp III - Tento typ je najbežnejší – sú to ľudia so sivými alebo hnedými očami a hnedými vlasmi, svetlou
až hnedou pleťou, ktorí nemajú pehy.
Ich pokožka sa opaľuje rovnomerne
a stmavne do hneda. Bez ochrany na
slnku vydržia bez spálenia pol hodiny.
Fototyp IV - Tmavé oči, hnedé alebo čierne vlasy a svetlohnedá až olivová pleť – tento typ ľudí je najodolnejší
voči spáleniu sa na slnku. Ich pokožka stmavne veľmi ľahko a spáli sa len
veľmi zriedkavo. Vystavení priamemu
slnečnému žiareniu môžu byť až 40
minút.

32-0055-1

Vitamín D bez debaty potrebujeme.
Dokázali to aj nedávne pandemické
mesiace. Tento vitamín sa nám stará o imunitu a jeho hlavným zdrojom je Slnko.

» red

41-36

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

AKCIA

0918 734 397
NOVÁ
KOLEKCIA

BEZ

KONKURENÈNÉ

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

CENY
OKIEN

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

www.oftalens.sk

16-0123

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

noviny SE 21-22
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10-0091

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

právNa poradňa / služby

10

Najčítanejšie regionálne noviny

Frézovanie
LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A
NAJLACNEJŠIA

59-159

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

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

ZĽAVAEZ

Vzájomná spolupráca a podpora je základ pri pomoci
obetiam trestných činov
Od roku 2018 realizuje rezort vnútra prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie
kontaktných bodov pre obete“. Trnavský kontaktný bod - Informačná kancelária pre obete trestných
činov Trnava (IK TT) začal svoju činnosť v novembri 2018, odkedy poskytuje svoje služby na dennej
báze (počas pracovných dní) a viacerými spôsobmi – osobne, telefonicky, e-mailom aj prostredníctvom on-line poradne - (potenciálnym) obetiam a svedkom trestných činov a násilia.
IK TT tiež sprostredkúva bezplatné konzultácie s externými odborníkmi v oblasti sociálneho a psychologického
poradenstva, právneho usmernenia a podpory.
Vybudovaním siete informačných kancelárií pre obete trestných činov v každom krajskom meste na Slovensku
sa podarilo dosiahnuť dostupnosť a profesionalizáciu služieb ohrozeným osobám. Využívaním ich potenciálu
sa významne urýchlila a zjednodušila pomoc obetiam ohrozeným trestnými činmi ako lúpežné, fyzické napadnutie, domáce násilie, nebezpečné vyhrážanie, podvody, krádeže, ublíženie na zdraví v dôsledku dopravných
nehôd a iné trestné činy. Najčastejšie v IK TT vyhľadávajú pomoc obete podvodov, domáceho násilia, rodinnoprávnych sporov (ako napr. vo veci výživného, bezpodielového spoluvlastníctva manželov), občianskoprávnych sporov.
Obeť akéhokoľvek trestného činu sa často cíti bezmocná, menejcenná, má pocit, že nemá kontrolu nad svojím
životom, nie je samostatne schopná rozhodovať sa a zvládnuť bežné životné situácie. Cieľom pracovníkov IK TT
je identifikovať individuálne potreby obete, ďalej jej poskytnúť podporu, potrebné informácie a distribuovať ju
do siete pomáhajúcich subjektov.
Jedným z uvedených akreditovaných subjektov je aj OZ POMOC OBETIAM NÁSILIA, ktorého hlavným zameraním je pomáhať obetiam trestnej činnosti, nakoľko ide o ľudí, ktorí vstupujú do procesu trestného konania bez
vlastného zavinenia a často s perspektívou ďalších stresov, ktoré im vyšetrovanie a trestné konanie prinesie.
Nie je nič horšie, ako keď si človek uvedomí, že sa v ťažkej situácii ocitol bez pomoci. Najmä, keď vie, že si sám
poradiť nedokáže. „Človek, ktorý sa stal obeťou trestného činu, je bez pomoci ešte viac ohrozený. Veľmi sa mu
nechce hovoriť o tom, čo sa stalo a pomoc potrebuje viac, ako si to možno aj sám myslí, pretože nevie, čo ho
čaká, nevie aké má práva, nevie, o čo má žiadať. Potrebuje radu, potrebuje kvalifikovanú pomoc,“ hovorí riaditeľka OZ Iveta Schusterová.
Ako prebieha komunikácia v IK? Spomeňme konkrétny príklad z praxe. Klientka telefonicky kontaktovala
pracovníkov a ozrejmila im problém, s ktorým potrebuje pomôcť. Dohodli sa s ňou na osobnom stretnutí za
prítomnosti odborníka na právne usmernenie a podporu. Celý problém spočíval v darovacej zmluve, ktorú spolu s už nebohým manželom uzavreli so synom. Súčasťou zmluvy boli dohodnuté podmienky zabezpečenia
doživotného bezplatného užívania celého nadzemného podlažia, ako aj vymedzeného rozsahu zaopatrovacích povinností, ktorý je preberajúci povinný plniť voči odovzdávajúcim. Problém nastal, keď si syn prestal
plniť záväzky zaopatrovacích podmienok. Klientka dostala odporúčanie, aby synovi zaslala písomnú žiadosť
na odstúpenie od darovacej a zaopatrovacej zmluvy, v ktorej podrobne popíše, v čom vidí konkrétne porušenie
podmienok. K dohode nedošlo a všetko následne prešlo k žalobe na príslušný okresný súd, ktorý žalobu zamietol. Aj po následnom odvolaní došlo k opätovným odročeniam prípadu. Odborník na právne usmernenie
a podporu klientke navrhol riešenie prostredníctvom mediátora, ktorý zabezpečí mimosúdne riešenie sporu.
Zlom nastal približne po roku od začiatku celého procesu, kedy okresný súd vydal rozhodnutie o prerušení
konania za účelom uzavretia mimosúdnej dohody. Klientka pracovníkov IK TT následne informovala o tom, že
dom bol predaný a získanú čiastku si so synom rozdelili. Z peňazí si kúpila byt a zároveň uviedla, že so synom
si opäť našli k sebe cestu.
Ako sa ukázalo aj z praxe, dôležitá je vzájomná spolupráca a podpora pri pomoci obetiam trestných činov.
V prípade, že potrebujete pomoc alebo hľadáte usmernenie, kontaktujte pracovníkov Informačnej
kancelárie pre obete trestných činov Trnava na adrese Kollárova 8, 917 01 Trnava (prízemie pavilónu A, kancelária č. 9), na telefónnom čísle 033/5564709 a na e-mailovej adrese pomocobetiam@minv.
sk alebo prostredníctvom on-line poradne v pravom spodnom rohu webovej stránky https://prevenciakriminality.sk, ktorí vám BEZPLATNE a DISKRÉTNE zabezpečia základné informácie a usmernenie
a sprostredkujú odbornú pomoc. Na webovom odkaze sú tiež dostupné kontakty na ostatné IK v každom krajskom meste.
Informačná kancelária pre obete trestných činov Trnava

10

155/80 R 13 79 T
r. v. 2020/21

46,20 €

27,90 €

v pneuservise alebo online

w w w. m i kon a. sk
MP47 HECTORRA 3

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE
VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP

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

Výročia a udalosti

6. jún 1944

vylodenie v Normandii
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10-0007

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

37-080

16-0105

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

75-15

9.50 - 10.00h.
Kúty - potrav. Polák 8. a 22.6.
8.30 - 8.45h.
Dojč PD 12. a 25.6.
9.15 - 9.30h.
Vradište - Jednota 12. a 25.6.
Skalica parkov. za Lidlom 12. a 25.6. 10.00 - 10.15h.

Do konca júla!

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

5
4
9
1

6
6

3

9 1
8 6
8
9
7

16-0010

Kovanie
k bezpečnostným
dverám
v hodnote 162 €
ZADARMO!

VÝP RE DA J

JARNÁ AKCIA

Záhradná 41, MALACKY
info@progresokno.sk
0905 745 118

komínov

ETERNITOVÝCH STRIECH

polItICká INzErCIa

sENICko

11

 $ !$ 
 %
'&  "#
!",&!-,  $".  )&$%$'!#$"+*$!#/"+'(&#)$-#' "$ &
$&. ' $&#$) %&.*#$ 0(.() $$" ' +#$&"." +&#-#$) %$!( $)  &$+0,&#,"
1 # +.%#$" ! .# 2'$, * #'!#0 %$!(  ' )%# )&3%' $ %&!"#()  )&3%' 
4)$*'(&#5%$'!#/"'$$%&.*)&3%' $"%&!"#('6*','6'!,"$$#$*)
'%&*$!*$'()#.' $##!$*#' )*#,"#7*)&3%'$+*(*($"($&$+$*$&
" $" <:=  C  &#  
 "6D  %"-!#% "%   3"(  
(2 $2' $ "2 5 "( & .%  %"-!# %
! $ % # &C &.*%,&! $
!" &C$,&#>"/ %.*%,
 + 10.2      ;  8
 5,  /-5
 5  . 5%6 
   3   1     4   5
10.2% "        
    % 5   8 
'%($

)%   &#% ' ! * +  
!"&!, ! " %"-!#'!"$
 " &.  , % /#   &"0/ /
%  "$' %1," & &( $/
 $ " & #%! %"-!#  !"$%
!"  "% !"/&' 1$/$  (/2 !"/&

 & $ " !3# ,   .  &/
%! (/&#2&'1$" &&"/0
%" !"$ 1$ !" !2 % &1$,&
 &# '#('!"&" &&$"2
'#$/ 41% #%   &#   /
$  !2 ! '  &  % # &1
1 $&$' (4  5
$ " &
#%! # %#%  $  ' #   &#%
!"#'#$2 &2('  &%#!"& & #$
'! 56& # & $$  #6&# #$ ! &
! #$"% , &6  .&2  !"2"
$ &5

 5 
"  "   .!" 

@  !"$ 0 $  6(  #6&#, #  #!"& & #C %
 &#%'! 56&#*%,(&'1$" &
 #$ "6("#$" , &/8
%"-!# 6" & #  $ &#. %" ! #
5 &#.#06$C& %&!",!$">
#"$ .&2  ! 2  !"($ 
!"" (2 0 %" ! # # #0 (,#C
! ! "% !" #&   / (/%'  %"-!#
6" &  %"-!#' !"$ # /& &*.
! ( "  3# &"% ( .  "/,
1 ! 5 55 &'/(!"#&  " (  &,#%#/D
 5    0" 
 8 "!   "   + #       
!8
   10.2% 5 
  1&10.2   #   %
"0  &/" $ "/ '  ! $.       5    
 $,&  &* &/0 & !"  "% 8 #   ! )$          
 &/" /&6 #& %(!5 #C "    59 57
C/ ( "$1,   !"$ 0 ! $  #6 :75
 #$$ 5  $"  &, "0' / % 
"$' %1," & $"#   &#    <:= # # &(  ! "5% &
   % %"-! %  %"-!#' !"$ # ! #. $.0+  # " "%. '
 'C #$. 0 # #$%/ #  #!"& & #C %  !"$ 0 ,$  !'$ *%, !   1$"%$,&
" % &/" &(!1,"# $ #61   " ! (5 $"$,& & # &#
&'! 56&7!.$#!#$"' , & ! $ ;1,  &. !"#  # #$ %"
!",  !"!"& &6 " " % # &# 9!1 %5$* $ ". 0  (   #$" 
%#$,    $,   # (!1% %> &  &#%  &, #$%/% *%, ( "3('
 (/&# #C # &# #!"& & #$ ;1 !" #$", / #6 !"#$&%   (C 1
#%!#&1&%A
1 #$&    ("& $,$&   #!"& & #C &

noviny SE 21-22

?$"2 C02 "( &1 / !"#$ " (,#C
! ! "%!"1/&"'!",#!" 0
(/   (&,  $ ( ! & #$
! $ &!"$ 0#65#/&/#/&5#D

 41, & */ # %0 30  & C
' 1 & 5  1 & 5' ( #$ (
!"$2  (#$6! )% ,$ 0
 ".!"$.! *#&$&!"$
. 65#2 !"$2 1"!' &/'
 #  (#"$ &/ ! (, %# C
!" $&/% 4 # %6 ,0C & *' %"5$ #
& <:= ( ! & &'  $, #$%/% 
 0,#! ! " %*%,$'##!"
/##$"$

       

11





33-0040

            
       
    ! "      
 #  

 !   !",  & (
$ "/ # &% (/%  *%, #  ("& $.
(&. , "" $"(  #6
! #$$2 30$1  0  !"  #
& <:=D  (" &*. *%#. ! $/  
"/ 0 # &4 " & /" & !BC (,#
 0 #C !"#( &C 1% &,(%  & # &# 
 +6  #  !"$  #$ # &4 $ %  &6 %C
 5%"   
  "  $' % /  /&  ?#$
" !"$ ! (, 7 " # #"
  @  /" , &/ / $"( 3&"% $/   $/ " (1$!/ ?$"2 !"&
 $ " & #%!' / &1 ($*  / 6!"5 &%6 #$ # &C*%,D
& #$2,(!1 &,!  !"!"/%
 &/" &4$ #*% &@  !2 *
  <   
#$,#2! #$$2(/ '<!BC
# #& 1$& !" $  &/"  (  #$"'
;/&  *%,   &'  $ 1%
$ ".!"#$&$* &&/'
! %%=& %## ("0$ %

12

zdravIE / služby

noviny SE 21-22

Najčítanejšie regionálne noviny

12

práCa

sENICko

13

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
prijmú

PP: brigáda, dohoda
Mzda od 3,60 €/hod.
Ďalšie informácie na pohovore.
Tel. kontakt: 034 6959 101
Žiadosti so životopisom
posielajte na adresu:
dkucharova@sk.ensanahotels.com

41-61

• PRACOVNÍKA NA ROZVOZ PIZZE

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY
BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA BEZPLATNEJ LINKE:

41-60

0800 500 091

85_03478

PODMIENKA: UKONČENÉ I STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV
VO ŠVAJČIARSKU
- Hľadám skupinu elektrikárov,
alebo aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku
- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí ﬁrma
- Zabezpečíme náradie a ﬁremné auto
- Práca na TPP
- Viac info telefonicky
85_0321

SBS GUARDING s. r. o.
v Skalici

mzda: 800,- eur brutto + výkonnostné odmeny po zaškolení

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

pre záujem a informácie nás kontaktujte na:
36-0002

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

ADMINISTRATÍVNEHO
PRACOVNÍKA
do prevádzky v Lakšárskej Novej Vsi

príjme strážnikov na prevádzky

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

STAVEBNINY

prijmeme na TPP

noviny SE 21-22

baluchova@krajn.sk, 0905 665 720
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16-0062

TEL.: 0950 301 301

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

CEstovaNIE / práCa

Ako budeme cestovať počas leta
– napovie cestovný semafor

Najčítanejšie regionálne noviny

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
prijmú

Mzda od 3,60 €/hod.
Bližšie informácie na pohovore.
Žiadosti so životopisom posielajte na adresu:
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky 906 03
alebo e-mailom:
dkucharova@sk.ensanahotels.com

Nástup:
máj 2021
Hľadáme
pracovníkov na
pozíciu:

FRAMAC CNC kovovýroba

Výrobný
pracovník
pre montáž

prevádzka Hlboké 6
Prijme do TPP

obsluha CNC operátor

základná
mzda 981 €
+ príplatky
Nástupný
bonus 700€
13. a 14. plat

2-smenná prevádzka, mzda od 700€/netto

Kontakt: 0905 353 834

41-57

Veľa Slovákov sa chystá vycestovať do od prvej dávky ľubovoľnej vakcíny, ak
zahraničia. Ktoré krajiny sú bezpečné bola podaná do 180 dní od prekonania
a ktorým sa radšej vyhnúť, kedy bude COVID-19, osoby, ktoré prekonali COpotrebný test a kedy hrozí karanténa? VID-19 pred nie viac ako 180 dňami a
Aj na tieto otázky ponúka odpovede osoby do 18 rokov.
takzvaný cestovný semafor.
Červené krajiny - Medzi červené
krajiny radíme krajiny s nepriaznivou
Krajiny sú z hľadiska rizikovosti za- epidemiologickou situáciou a tými sú:
radené do troch skupín označených Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko,
zelenou, červenou a čiernou farbou. Bosna a Hercegovina, Čierna hora,
Zoznam krajín budú odborníci prehod- Egypt, Gruzínsko, Jordánsko, Kanada,
nocovať minimálne každé dva týždne, Kazachstan, Kuba, Kuvajt, Malajzia,
v prípade potreby aj skôr.
Mongolsko, Ruská federácia, Severné
Zelené krajiny - Túto skupinu tvoria Macedónsko, Srbsko, Spojené štáty
krajiny s priaznivou epidemiologickou americké, Tadžikistan, Thajsko, Tusituáciou. Patria sem členské štáty Eu- nisko, Turecko, Turkménsko, Ukrajina,
rópskej únie, ďalej Austrália, Čínska Uzbekistan.
ľudová republika, Čínska republika
Pravidlá: Po návšteve z červenej
(Taiwan), Grónsko, Island, Izrael, Juž- krajiny musí absolvovať cestujúci
ná Kórea, Macau, Nórsko, Nový Zéland, 14-dňovú domácu karanténu, ktorá
Singapur.
môže byť ukončená negatívnym RTPravidlá: Po návrate zo zelenej kra- -PCR testom najskôr na ôsmy deň.
jiny platí 14-dňová domáca karanténa,
Čierne krajiny - Sem patria všetky
ktorá môže byť ukončená negatívnym ostatné krajiny.
RT-PCR alebo antigénovým testom
Pravidlá: Pri návrate z čiernej kraihneď po príchode. Výnimku z povin- jiny platí 14-dňová karanténa, pričom
nej izolácie majú zaočkované osoby osoba musí podstúpiť testovanie naj(po 14 dňoch od druhej dávky mRNA skôr na ôsmy deň po návrate. Aj v prívakcíny, po 28 dňoch od prvej dávky pade, že test bude negatívny, karantévektorovej vakcíny, alebo po 14 dňoch na sa končí dovŕšením 14. dňa.

41-58
xx-xx

• Brigádnikov
do záhrady a do kuchyne

Ponuka práce
v automobilovom
priemysle
v BRATISLAVE

KONTAKT:
0905 281 763
0905 452 659
www.ic-aumont.sk

75-09
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Hľadáme pre závod v Holíči, Slovensko:

ZVÁRAČ (aj živnostník)
SKLADNÍK – VODIČ VZV
MONTÁŽNIK
CUSTOMER QUALITY MANAGER

Fortaco ponúka zaujímavú prácu v medzinárodnej fabrike a dobré
príležitosti pre rozvoj profesionálnych schopností v modernom
pracovnom prostredí špičkových technológií. Ponúkame:
Motivačné finančné ohodnotenie: Zvárač od 1000€ brutto + bonusy,
Skladník - vodič VZV od 850€ brutto, Montážnik od 850 € brutto,
Customer quality manager 2000 € brutto.
Možnosť dohody vyššej mzdy v závislosti od skúseností.
Pravidelné zvyšovanie mzdy už po 3 mesiacoch
Príspevky na DDS, variabilné zložky mzdy
Príplatky nad rámec zákona
Náborový príspevok 50, 100 a 150€
Maximálne 2-zmenná prevádzka
Stravovanie vo vlastnej jedálni za 0,50 €/obed
Nástup možný ihneď

» SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ, Zdroj informácií a foto ÚVZSR

Výročia a udalosti
v Prahe sa konala prvá anatomická pitva ľudského tela, ktorú uskutočnil lekár Ján Jesenský-Jessenius; pitva trvala až do 12. júla 1600

8. jún 1600

InZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Pre viac informácií:
Prosím kontaktujte: Jana Valachovičová, 0917 862 281,
jana.valachovicova@fortacogroup.com
alebo osobne na adrese: Staničná 788/11, Holíč

Fortaco Group

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica

Fortaco Group je vedúci na značke nezávislý strategický partner
v oblasti vybavenia ťažkých strojov a námorného priemyslu, ktorý
ponúka technológie, kabíny strojov, oceľové konštrukcie a montáž
strojov.

prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozíciu:

Fortaco Group má výrobu v niekoľkých európskych závodoch
a technologické centrá, ktoré podporujú našich globálnych zákazníkov. Naše výrobné závody sa nachádzajú v Estónsku, Fínsku,
Maďarsku, Poľsku a na Slovensku. Zamestnávame 2100 ľudí

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

63-91

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

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
• VODIČ "B", "T" - 3,58 €/hod. brutto + osob. ohodnotenie
do výšky 1,85 €/hod. brutto
• VODIČ "C" - 4,63 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie
do výšky 2,10 €/hod. brutto

034 6967330, 0914 222 739

Letná údržba ciest a komunikácií v Bratislave
0911 / 721 409, recepcia@aii.sk

41-0016

personalne@grafobal.sk

noviny SE 21-22
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Základná zložka mzdy
+ príplatky a ODMENY

94-0050

• RUČNÝ PRACOVNÍK – 3,58 €/hod. brutto + osobné
ohodnotenie do výšky 1,45€/hod. brutto

Prosím kontaktujte nás na

práCa

15

Staň sa súčasťou
najlepšej ﬁrmy

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

PRACOVNÍK V PIVOVARE

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

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

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

034 6967330, 0914 222 739

Výročia a udalosti
bolo otvorené Národní divadlo v Prahe premiérou Libuše od Bedřicha Smetanu

11. jún 1881

~ PROFESIONALITA ~ RODINNÉ HODNOTY ~ ISTOTA ~

Spoločnosť pôsobiaca v automobilovom a strojárenskom
priemysle prijme s nástupom ihneď:

Svoj životopis zasielaj na
praca@holicskypivovar.sk, tel: 0948 240 500

• OPERÁTOR / OPERÁTORKA NA MONTÁŽNEJ LINKE
• VODIČ VZV

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

Ponúkame: plat - operátor/ka: 800 € brutto/mesačne + prémie 0 – 140 € +
dochádzkový bonus, plat - vodič VZV: 780 € brutto/ mesačne + prémie 0 – 160 €
+ dochádzkový bonus, doprava zabezpečená, príspevok na ubytovanie, zálohy
a iné benefity. Miesto výkonu práce: Lozorno, Malacky

v Holíči

16-0119

Životopis zasielajte na: office@ttcontrols.sk, tel.: 034/778 20 90, www.ttcontrols.sk
alebo osobne Radlinského 23, Malacky 90101, po – pia 8:00-12:00 / 12:30 – 16:00

63-0074

personalne@grafobal.sk

41-0016

Prosím kontaktujte nás na

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€

0908 979 377

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

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

36-0002

sENICko

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[ÈWJTÓPETLÞTFOPTUÓLBOEJEÈUB
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 21-22
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EXPRESNÁ LINKA

už
od

1,-€

Lístok
kúpite na

bus.daka.sk
k

85_0399

BRATISLAVA – TRNAVA – PIEŠŤANY – TRENČÍN – POVAŽSKÁ
BYSTRICA – ŽILINA – MARTIN – RUŽOMBEROK –LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ – POPRAD – PREŠOV – BARDEJOV

94-0041

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Y !
MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ - LETO SA BLÍŽI

ANTRACIT
7016

� OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kd

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A

noviny SE 21-22

HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH

16

87-0026

farba
ANTRACIT

,
mete.tam
a
i
v
a
t
S e potrebuje

