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SenicaSenica

OBCHODNÉ CENTRUM
ochranných pracovných
prostriedkov
Senica, Kolónia 1483/80

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

 
 

 Otvorené:

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

 
 

Pozrite si našu ponuku na 

www.cammino.sk

 PRACOVNÉ I VOĽNOČASOVÉ ODEVY,
   OBUV, RUKAVICE
 OCHRANNÉ OKULIARE A PRILBY
 RESPIRÁTORY A CHRÁNIČE SLUCHU
 HYGIENA
 POTREBY PRE PRÁCU VO VÝŠKACH
 A VŠETOK OSTATNÝ TOVAR PRE OOPP

NOSNICE

7,50€
1 kus

cena:

3,50 €
1 kus

cena:

RESPIRÁTORY,
POLOMASKY,

MASKY A FILTRE

NA SKLADE

3,20 €
nad 30 ks

cena:

V PONUKE AJ 
DOPLNKOVÉ KRMIVÁ

SUPER

AKCIOVÉ

CENY

24 €

52 €

SENO
Možnosť dopravy

28 týždňové
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Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

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

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

0907 211 797

Diktát zloby

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Diktát, okrem toho, ktorý si pamätá-
me zo školy, je predriekanie tvrdení, 
ktoré má niekto prijať za svoje mysle-
nie, vnútenie niečoho niekomu.

Už dlhšie podliehame na Slovensku 
atmosfére diktátu. Nie, tentoraz naozaj 
nechám politikov s ich politikami, často 
aj zvrátenými, bokom. Mám na mysli 
diktát tých, ktorí nedopustia, že niečo 
môže byť aj inak, ako sú oni presvedčení. 
Zlobný, agresívny diktát. Nepriateľský až 
nenávistný, dokonca aj v prostredí rodín.

Vyhýbam sa diktátorom. Takýmto 
diktátorom. Nemám chuť argumentovať 
a už vôbec nie hádať sa s nimi. Argumen-
ty na nich neplatia a hádkami si akurát 
človek robí zo života každodenný hnus. 
Keby aspoň „ja si myslím, že“, ale nie – 
čoraz častejšie z ich strany zaznieva - „nie 
je to tak, je to takto“. A basta, koniec. Žiad-
na diskusia, iba vyhlásenie, zlostné o to 
viac, o čo menej je druhými akceptované. 
Diktátori sú vlastne smiešni a určite aj na 
poľutovanie. A hlavne, svojou verbálnou 
vojnou za svoje videnie sveta, jeho pravi-
diel, respektíve sveta bez pravidiel, lebo 
tie „obmedzujú“, sa prezentujú sami ako 
obmedzení. Dokonale obmedzení.

Nerád komunikujem s obmedzený-
mi, lebo mi nič nedávajú, iba ma oberajú 

– o čas, náladu a často aj ilúzie. A vlastne, 
ja si diskusiu nepredstavujem ako diktát. 
Ani vlastnému psovi neprikazujem, ja 
mu proste hovorím. Tak isto mu nič neza-
kazujem, ja ho iba odhováram, ako ho od 
niečoho odhovoriť treba.

Prestali sme sa rozprávať, mať radi, 
pekné chvíle spomedzi nás vytratila ne-
návisť iba pre to, že neprijímame diktát. 
A preto, že diktujeme. Je to takto a inak 
nie! Ja nikde nikdy nebudem robit toto, 
lebo JA!

Nechali sme si zničiť medziľudské 
vzťahy, často sme k tomu aj prispeli, lebo 
my máme svoje JA a nič iné na svete ne-
existuje. Páchame zločin na ľudskosti a 
ešte sme na to hrdí.

Nie, to je cesta do pekla. Dá sa jej 
však vyhnúť, ak sa vyhneme tým, ktorí 
sa po nej vybrali. Ak ich vytlačíme z na-
šich životov, nech si diktujú sami sebe 
čo len chcú. Život v nenávisti 
sa často končí nenávisťou 
voči sebe samému. A to je 
začiatok umierania. Cinto-
rín človečenstva.

Nech sa vám darí 
uhýbať z tejto cesty 
pútnikov – diktáto-
rov!
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Bližšie info na internetovej stránke školy: www.sosskalica.edupage.sk 0905 915 033

INZERCIA
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SENICKO-SKALICKO

Erika Herzáňová  0905 915 033
Silvia Lukúvková  0908 979 377
Distribúcia:
Silvia Lukúvková  0908 979 377
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Čáčov, Kunov, 
Senica, Borský Mikuláš, Borský 
Svätý Jur, Čáry, Jablonica, Kúty, 
Moravský Svätý Ján, Rovensko, 
Sekule, Smolinské, Šaštín - Strá-
že, Štefanov, Skalica, Dubovce, 
Gbely, Holíč, Kátov, Kopčany, Mok-
rý Háj, Petrova Ves, Popudinské 
Močidľany, Radimov, Radošovce, 
Trnovec, Unín, Vrádište, Kúty, 
Jablonica  

nepárny týždeň: Čáčov, Kunov, 
Senica, Cerová, Častkov, Dojč, 
Hlboké, Hradište pod Vrátnom, 
Jablonica, Koválov, Kúty, Osuské, 
Plavecký Peter, Prievaly, Rohov, 
Rovensko, Rybky, Smrdáky, Sobo-
tište, Šajdíkove Humence, Šaštín 
- Stráže, Štefanov, Skalica, Brod-
ské, Dubovce, Gbely, Holíč, Kátov, 
Kopčany, Lopašov, Mokrý Háj, Po-
pudinské Močidľany, Radošovce, 
Trnovec, Unín, Vrádište 

skalicko@regionpress.sk

Redakcia: Potočná 16 
SKALICA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (34.570 domácností)

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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0905631871
3D geometria HUNTER

Servis klimatizácie
Skúšobná linka bŕzd a tlmičov 

Autoklampiarske a lakovnícke práce

AUTOSERVIS 
OSOBNÝ/NÁKLADNÝ

PNEUSERVIS 
MANTAP

Sobotište 719

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

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 
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žalúzie - siete
servis okien

0949 226 166
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Poznáte základné vybavenie lekár-
ničky pre poskytnutie prvej pomoci 
v prírode aždo príchodu lekára?

Takáto lekárnička by mala obsa-
hovať obväzový materiál, kompresy 
z gázy, cievkové náplaste, náplasť s 
vankúšikom, ovínadlo, obväzy, mast-
ný tyl, trojcípu šatku, gumové škrtiace 
ovínadlo, resuscitačné rúško, gumové 
rukavice, pinzetu, nožnice, lekársky 
teplomer a izotermickou fóliu.

Náplasť. Na určité zranenia sa hodí 
skôr vankúšiková. Ale niekedy si vysta-
číme aj s klasickou bez vankúšika.

Obväz.  Skontrolujte si či nemá 
uplyntú lehotu použiteľnosti, ak áno, 
nie je to už sterilný obväz ale iba klasic-
ký obväz.

Škrtidlo. Používa sa pri poranení 
ciev a pod. treba si však vo voľnom čase 
preventívne naštudovať odborné rady 
na jeho aplikáciu, laické použitie totiž 
môže spôsobiť neraz viac škody ako 
účinku.

Nožnice. Slúžia na odstrihnutie 
obväzu, kusu oblečenia ak je to nut-
né, aby sme sa dostali k rane, alebo 
potrebujeme chcete zastaviť krvácanie 
či urobiť šatku na podperu poranenej 
ruky. Pinzetu použijeme určite na vy-
ťahovanie kliešťov či nečistôt z rany.

Sterilné rukavice. V prípade snahy 
pomôcť človeku s krvácajúcim porane-
ním je dobré ich použiť, aby ste sami 
seba chránili pred prípadnými krvou 

prenosnými chorobami. 
Trojcípa šatka. Slúži na fixáciu po-

ranenej ruky.
Resuscitačné rúško. Odporúča sa 

ho  použíť pri umelom dýchaní, zvlášť 
pri poskytovaní pomoci cudzím oso-
bám.

Spínací špendlík. Slúži na rôzne 
prichytenie obväzov, apod.

Ostatné lieky odporúčame vybrať 
po porade s lekárom alebo lekárnikom.

Alergici a diabetici by nemali zabud-
núť na svoju špecializovanú výbavu na 
výlety a pravidelné dávky napríklad 
inzulínu.

Ak idete vo väčšej skupine, je dob-
ré, aby každý mal svoju malú lekárnič-
ku s najdôležitejším materiálom a jeden 
človek zo skupiny, najlepšie ten dobre 
ovládajúci prvú pomoc, niesol veľkú le-
kárničku s materiálom, ktorý nie je zas 
až tak často potrebný.

Lekárnička na voľný čas a turistiku

» red

17. júla 1989  
Miloš Jakeš predniesol v plzeňskom kultúrnom dome Červený Hrádek 
svoj legendárny prejav odsudzujúci požiadavky demokratizácie

Výročia a udalosti

Domáca výučba, deň 
dvanásty: V Brezne kto-
si napchal do babyboxu 
dve osemročné dvojčatá. 
Bohužiaľ si pamätajú, 
kde bývajú.

V Lidli som objavil novú 
adrenalínovú zábavu. 
Vezmite si igelitové ruka-
vice a otvorte v nich igeli-
tové vrecúška.

Pozor, pozor. Neverte 
všetkému, čo vám vláda 
hovorí: Hovorili, že pri ná-
kupe stačí mať rúšku a 
rukavice. Dnes som takto 
išla, ale ostatní mali aj 
nohavice a tričko.

Všetkým ľuďom, čo vy-
kúpili ryžu z Číny a cesto-
viny z Talianska: Prajeme 
vám dobrú chuť!

Ak budú ešte dlho zatvore-
né školy, tak rodičia nájdu 
vakcínu skôr ako vedci.

VTIPY
na tento týždeň 
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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 ...

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

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA  JÚL 2021

chodníky okolo hrobu, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

1-hrob od 1290 € •2-hrob od 1590 €

0910 902 635•0905 323 022AK
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RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2390 € • 1-hrob od 1690 €
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• slovenský výrobca s 21-ročnou tradíciou výroby
• predajne, montáž a servis na celom Slovensku
• okná v energetickej triede A
• celé okno Uw≥0,72 W/m2K
• nemecké profily s 3 tesneniami, kovanie
   Winkhaus
• 40 farieb a imitácií dreva
• stavebná hĺbka 71, 76 a 84 mm
• pri 100% predplatbe ďalšie skonto z ceny
• 5-ročná záruka na okná
• pozáručný servis plastových okien – všetkých
  profilov a kovaní

Okná plné nápadov

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

K PARKETT, KÁTOVSKÁ 25, HOLÍČ
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ABC OKNÁ Holíč  | Výroba plastových okien a dverí

www.abc-okna.sk

okna@abc-okna.sk      holic@abc-okna.sk                 Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)                  tel.: 0948 344 401

LETNÁ AKCIA
Najnižšie ceny

na okná a dvere
Zľavy na novostavby

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

Garážové brány
Vonkajšie žalúzie
Rolety

Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
Posuvné dvere PSK/
HS Portál

NAVIAC POSKYTUJEME PRE NAŠICH
ZÁKAZNÍKOV BEZPEČNÚ MONTÁŽ!

LETNÁ AKCIA
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

0944 716 337
work.byvanie@gmail.com

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie

fasády
murárske a obkladaèské práce

Work
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PREDAJ
HRANOLOV,
FOŠNÍ, LAT

Tesárske práce
Kontakt: 0948 771 127
piladobr@gmail.com

0908 979 377

INZERCIA
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Občianska
riadková
inzercia

»Kúpim starý PIONIER, 
MUSTANG, STADION, SIM-
SON, ENDURO ELECTRONIC aj 
pokazené nekompletné.Tel. 
0915215406

»Predám 3-izb. byt v Kú-
toch. K bytu patrí pivnica 
a špajza, možnosť využitia 
záhradky a veľkého spoloč. 
dvora. Byt má vlastné kú-
renie a klimatizáciu. Cena 
98 000 €.Tel. 0904616200

»Dám do prenájmu 1.izb.
byt na SNP v Holíči, čiastoč-
ne zariadený pre najviac 2 
osoby. Platba 1 mesiac vo-
pred.Tel. 0948797242 ale-
bo 0910289118.

»Predám v Lopašove na 
Hanzlúvke 11ár stavebný 
pozemok pod lesom na 
stavbu domu, chaty.Tel. 
0908447091

»Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

»Predám 4 - ročnú červenú 
kravu, 1x otelenú, pripus-
tená, dojí 7 l na 1 podoj, 
cena: 700€, Chvojnica.Tel. 
0911850747 
»Predám čerstvé vajcia 
10ks/1,30 €. Prietržka.Tel. 
0910299273 
»Predám HUSI živé aj 
očistené, KOPČANY.Tel. 
0903572514 
»Predám jačmeň a pšenicu.
Tel. 0908074343

»Predám elektromotory 
MEZ Mohelnice 380/220_ 
370W, 1ks 20€, 380/220_ 
180 W, 1390 ot. , 2 ks á 20€, 
univerzálny stojan na vŕ-
tačku.Tel. 0903154733

»Predám robený cirkulár 
s 9 KW motorom na ko-
lieskach za 150 € vhodný 
na pílenie lát z fošní.Tel. 
0908447091 
»Predám zánovné kožuchy, 
rôzne druhy na výšku cca 
170 cm.Tel. 0949780321

»Kúpim plechový sklad na 
stavbu , veľký 6 x 3, alebo 

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

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

Murárske práce

0904 259 971
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xwww.winnersgroup.sk Robíme   to INAK
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Stačí zavolať a my vás navštívime.

Skalica, ul. Horská
0902 624 774

www.kamenarstvostapav.sk

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

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

Pomníky sú vystavené

priamo v areáli firmy

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR

NAŠA FIRMA MÁ 30 ROKOV 
BOHATÉ  SKÚSENOSTI

Príďte sa presvedčiť
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie

interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

399 € 449 €

599 €
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

DOMOV A BYTOV

MAĽBY A NÁTERY

STAVEBNÉ PRÁCE

0910 589 637
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VÝROBA A PREDAJ

0918 645 802
0907 784 324

NOVINKA:
BRIKETY
z tvrdého dreva

 PALIVOVÉHO
DREVA

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

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, 
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
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FIRMA KIPA
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Regály plné vína, vo vino-
téke žiadne fronty. Mys-
lím, že ľudia koronavírus 
podceňujú. Čo chcú robiť 
zatvorení doma v karan-
téne len s múkou ?!

Tak rúška sme si ušili, 
dezinfekciu vyrobili, ne-
jaký tip, ako uvariť Pa-
ralen? 

Posledné dva mesiace 
si umývam ruky tak dô-
kladne, že sa mi objavili 
pečiatky z diskoték z 
roku 1990.

Decká, umývajte si ruky, 
inak chytíte koronavírus. 
Na ten neumriete, ale na 
infekčnom oddelení nie je 
wifi. A to neprežijete. 

- Sused, predajte mi tú 
sliepku.
- Dobre, ale príď až ve-
čer.
- Čo, nemáte čas?
- Ale nie, možno do veče-
ra ešte znesie vajce.

Z knihy sťažností
Zápis:
- Dnes som u vás kúpil 
sekanú a bolo v nej ska-
zené mäso.
Odpoveď:
- V našej sekanej nemohlo 
byť skazené mäso. Preto-
že sme tam nijaké mäso 
nedali, 
vy zlomyseľník!

VTIPY
na tento týždeň 
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Váš profil:

• vek od 18 rokov 

• študent strednej / vysokej školy

• manuálna zručnosť

• možnosť pracovať na 3-4 zmeny

Ponúkame:

• odmena 5,50€ / hod

• zmenové a ostatné príplatky

• dotovaná strava v závodnej 

reštaurácii

Tešíme sa na vás

Uchádzať sa môžete osobne na 

Personálnom odbore, príp. si môžete 

osobný dotazník vypísať priamo na 

recepcii Schaeffler Skalica. Budeme vás 

kontaktovať.

Môžete sa informovať aj telefonicky  

na tel. číslach +421 34 6961513  

alebo +421 34 6964459.

www.schaeffler.sk

We pioneer motion

Pre náš závod v Skalici hľadáme  
študentov na letnú brigádu do výroby

41
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6
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5 x 3 m na náradie v okrese 
Skalica.Tel. 0908447091
»Kúpim zachovalú unimo-
bunku na stavbu. Tel. kon-
takt: 0908 447 091 

»Doučil by niekto  ŽIAKA 
2 ROČ. STREDNEJ ŠKOLY Z 
PREDMETU - PROGRAMOVA-
NIE A DATA ? Tel.: 0914 151 
926

»Hľadám si priateľku na 
posedenie, vek od 30 do 34 
r., časom možno aj viac, len 
Holíč, Skalica. Som z Radi-
mova.Tel. 0903288642 
»Sympatická 55r hľadá 
priateľa na zoznámenie.Tel. 
0944724181

»Rana v srdci bolí, zabud-
núť nedovolí. Zavrela si oči, 
chcelo sa ti spať, ani si ne-
vedela, čo to má znamenať. 
Srdce tvoje ubolené presta-
lo biť, ani si sa nestačila s 
nami rozlúčiť. My ťa nemô-
žeme zobudiť ani najkrajším 
slovom, tak ti dáme na hrob 
kytičku kvetov a povieme: 
„ZBOHOM“ Dňa 16.7.2021 
sme si propomenuli nedo-
žité 70. narodeniny ANIČKY 
ANDROVIČOVEJ zo Skalice a 
zároveň 21.7.2021 - 54. výro-
čie úmrtia. Spomínajú súro-
denci s rod. 

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

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

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

Občianska
riadková
inzercia

17 SPOMIENKA

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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žalúzie · siete · rolety · roletky
 roletky deň a noc · okná · dvere  

zasklenie balkónov · zimné záhrady

POBOČKA  ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

Krátke dodacie termíny, široký sortiment kvalitných výrobkov. 
Moderné vonkajšie žalúzie na staršie domy - manuál, vypínač,

 alebo diaľkové ovládanie - všetko je s nami možné !

na látkové roletky, 
interiér. žalúzie a siete  Letná AKCIA-   20% zľava 
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KONTAKT: 0903 607 781

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
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 Sťahovanie + vypratávanie
Preprava tovaru do 3,5 t
Kontakt: 0904 259 971
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KÚPIM STARŠIU VINICU 
resp. POLE NA VINOHRAD PRI SKALICI
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PRÍSTREŠKY
Z LEXANU
PRÍSTREŠKY
Z LEXANU

tel.: 0911 597 297 www.kesalop.com
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VTIPY
na tento týždeň 

Nápis na priečelí krčmy 
vedľa upozornenia na zá-
kaz fajčenia:
- Vy nezomriete na ná-
sledky fajčenia, ale za-
mrznete pred dverami 
krčmy!

V Zelovoci sa zákazníčka 
pýta predavačky:
- Vážite aj v čistej váhe?
- Pravdaže, pani.
- Tak si prosím kilo ošú-
paných banánov.

Rekreant hovorí ženičke, 
od ktorej si kupuje mlie-
ko:
- Tá vaša kravička by 
mohla nosiť dáždnik, 
keď prší.
- Prečo?
- Aby nebolo v mlieku 
toľko vody!

Príde turista na dedinu a 
vidí ako dedinčania pre-
stierajú plachty na zem 
pod gaštany. Začudova-
ne sa pýta:
- Prečo to robíte?
- Aby sme zozbierali úro-
du.
- Dobre, ale ako ju vlast-
ne chcete zozbierať?
- Keď začne fúkať vietor, 
gaštany napadajú do 
plachiet a my ich potom 
pozbierame.
- A čo keď nebude fúkať 
vietor?
- Tak potom bude zlá úro-
da.
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871, 0940 098 504
vaskovicadam20@gmail.com

AKCIA
JÚL – AUGUST

2021

● Nové pomníky - žula, terazzo
● Krycie dosky, sekanie písma
● Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
● Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
● Dlažba, betónové chodníky

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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ŠTEFANOV
0905 232 510
jztrans@jztrans.sk
www.jztrans.sk

KONTAJNERY
LIKVIDÁCIA A ODVOZ
ODPADU

INDIVIDUÁLNA LIKVID.
V NAŠOM AREÁLI

AKCIA
3 DNIPRENÁJOMKONTAJNERAZDARMA
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NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP
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ŤAŽNÉ
ZARIADENIA

Montáž
aj u zákazníka

www.taznezariadenie.eu
0904 832 593
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3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

najlepšie
ceny

v regióne

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

AKCIA BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN

PROGRAM                  SKALICA

SOBOTA 17.07.2021
Space Jam Nová legenda 13:00, 15:30, Raya a posled-
ný drak 13:30, Červená črievička a sedem statočných 
14:10, Luca 16:00, Chlpáčikovia 16:20, Black Widow 3D 
18:00, Matky 18:20, Zabijakov osobný strážca 2 18:30, 
Rýchlo a zbesilo 9 2D SD 20:30, Black Widow 2D 20:50, 
Escape room: Niet úniku 21:00

NEDEĽA 18.07.2021
Space Jam Nová legenda 13:00, 15:30, Raya a posled-
ný drak 13:30, Červená črievička a sedem statočných 
14:10, Luca 16:00, Chlpáčikovia 16:20, Black Widow 3D 
18:00, Matky 18:20, Zabijakov osobný strážca 2 18:30, 
Rýchlo a zbesilo 9 2D SD 20:30, Black Widow 2D 20:50, 
Escape room: Niet úniku 21:00

PONDELOK 19.07.2021
Space Jam Nová legenda 15:30, Luca 16:00, Chlpáčiko-
via 16:20, Black Widow 3D 18:00, Matky 18:20, Zabija-
kov osobný strážca 2 18:30, Rýchlo a zbesilo 9 2D SD 
20:30, Black Widow 2D 20:50, Escape room: Niet úniku 
21:00

UTOROK 20.07.2021
Space Jam Nová legenda 15:30, Luca 16:00, Chlpáčiko-
via 16:20, Black Widow 3D 18:00, Matky 18:20, Zabijakov 
osobný strážca 2 18:30, Rýchlo a zbesilo 9 2D SD 20:30, 
Black Widow 2D 20:50, Escape room: Niet úniku 21:00

STREDA 21.07.2021
Space Jam Nová legenda 15:30, Luca 16:00, Chlpáčiko-
via 16:20, Black Widow 3D 18:00, Matky 18:20, Zabijakov 
osobný strážca 2 18:30, Rýchlo a zbesilo 9 2D SD 20:30, 
Black Widow 2D 20:50, Escape room: Niet úniku 21:00

19. júla 1903
skončila sa prvá Tour de France, víťazom 
sa stal Maurice Garin

Výročia a udalosti
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Poistenci, ktorí sa vrátia po dovolen-
ke zo zahraničia späť na Slovensko a 
musia podstúpiť povinnú karanténu, 
môžu lekára požiadať o vystavenie 
pandemickej PN. 

Títo poistenci majú nárok na pande-
mické nemocenské zo Sociálnej poisťov-
ne, čiže tzv. „péenku“. Podmienky štátom 
nariadenej karantény po návrate na Slo-
vensko sa zmenili od 9. júla 2021.

Podľa vyhlášky Úradu verejného zdra-
votníctva sa povinná karanténa môže 
vzťahovať na osobu, ktorá vstúpi na úze-
mie SR, ale aj na ďalšie osoby, ktoré s ňou 
žijú v spoločnej domácnosti a majú povin-
nosť izolácie v domácom prostredí alebo 
v karanténnom ubytovacom zariadení 
(napr. v hoteli). Tieto osoby môžu lekára 
požiadať o potvrdenie o dočasnej pracov-
nej neschopnosti z dôvodu nariadenej 
karantény alebo pre ochorenie COVID-19 
(pandemická PN). Pri vystavení pande-
mickej PN si lekár od poistenca môže vy-
žiadať potvrdzujúce doklady – po návrate 
zo zahraničia na Slovensko napríklad 
doklad o pobyte v zahraničí, v prípade 
ochorenia na COVID-19 doklad o pozitív-
nom teste.  

Ako si o pandemickú PN požiadať:
Kým lekár zašle do Sociálnej pois-

ťovne potvrdenie o dočasnej pracovnej 
neschopnosti poistenca, aj samotný po-
istenec si musí o pandemickú PN požia-
dať. Rýchlo a jednoducho tak urobí po-

mocou elektronickej žiadosti zverejnenej 
na webe Sociálnej poisťovne: ŽIADOSŤ 
O PANDEMICKÉ NEMOCENSKÉ (PN). 
Úspešné podanie žiadosti poistencovi po-
tvrdí sms správa.

O vystavenie pandemickej PN poiste-
nec nežiada, ak ďalej čerpá dovolenku 
alebo pracuje z domu (home office). Aj v 
takýchto prípadoch, ak má nariadenú 
karanténu, je naďalej povinný dodržiavať 
zásady izolácie.  

Ešte jedna aktualita 
z pôsobnosti Sociálnej poisťovne:

Od 1. júla čaká živnostníkov a ostat-
né samostatne zárobkovo činné osoby 
(SZČO) zmena odvodovej povinnosti. Na 
základe daňového priznania za minulý 
rok im môže vzniknúť, zaniknúť alebo 
ďalej pokračovať povinnosť platiť sociál-
ne poistenie, a to v novej výške poistného. 

Sociálna poisťovňa bude SZČO o vzni-
ku, pokračovaní alebo zániku povin-
ného poistenia informovať písomne (ak 
má SZČO aktivovanú e-schránku, tak 
prostredníctvom nej). Z tohto oznámenia 
sa živnostníci dozvedia všetky potrebné 
informácie o platení poistného. Prvý raz 
potom zaplatia poistné v novo určenej 
výške do 9. augusta 2021 (za mesiac júl). 
Netýka sa to tých SZČO, ktoré podávajú 
daňové priznanie v predĺženej lehote – tie 
dostanú informáciu o poistnom do 21. ok-
tóbra 2021 a novo určené poistné prvý raz 
zaplatia do 8. novembra 2021.

Pandemická PN po návrate z dovolenky

» Zdroj: Sociálna poisťovňa
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hľadá vodiča  
motorového sanitného 

vozidla.

Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s. 

Požiadavky na zamestnanca:  
výučný list alebo maturita, 2-ročná 

prax vo vedení motorového  
vozidla. ZZM – 739 €.  

Termín nástupu dohodou. 

Kontakt:  
personalista@agel.sk

ZZM = základná zložka mzdy
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Holíči

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h
0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď. 
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18. júla 2009  
na hudobnom festivale Pohoda v Trenčíne spadol počas búrky 
hlavný stan – 1 mŕtvy a viac ako 50 ľudí bolo zranených

Výročia a udalosti

0905 915 033

INZERCIA



noviny se 21-28 10

PRÁCA Najčítanejšie regionálne noviny
10

Pomocné práce 
v sadoch.
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Obľúbená brigáda. Priemerný denný zárobok          

je 45 €/deň a viac. Celkovo si tak môžete 

zarobiť 1.170 € / mesiac a viac. Výplata          

v hotovosti, zálohy každý týždeň. Pracuje sa         

na úkol. Ubytovanie a cestovné zdarma. Poskytu-

jeme diéty. Nástupy od 22.7. alebo dohodou. 

Práca nie je ťažká, ale hľadáme prednostne ľudí 

zvyknutých na fyzickú prácu. Pomôžeme vám 

zabezpečiť aj hladký a bezpečný návrat domov.

Každý, kto s nami chodí, vie, že držíme sľuby.

Viac na 0948 880 673 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees.
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GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica
prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozíciu:

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

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 íspevok na DDS  odmeny za

zlepšovateľské hnutie  odmeny pri pracovných jubileách

personalne@grafobal.sk              034 6967330, 0914 222 739       

Prosím kontaktujte nás na 

   odmena za nájdenie nového zamestnanca
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• strojmajster (tlačových, výsekových, lepiacich
   a kašírovacích  strojov)

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

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

personalne@grafobal.sk              034 6967330, 0914 222 739        

Prosím kontaktujte nás na 
  • odmena za nájdenie nového zamestnanca
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Záujemci môžu zaslať svoju žiadosť o prijatie do zamestnania spolu 
s profesijným životopisom na adresu SOŠ elektrotechnická, Učňovská 

700/6, 908 45 Gbely, elektronicky na sougbely@zupa-tt.sk, alebo 
predložiť osobne na sekretariáte SOŠE Gbely 

v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.30 hod. do 10. augusta. 

Stredná odborná škola elektrotechnická, 
Učňovská 700/6, Gbely 

Viac informácií na tel.: č. 034/66 21 229; 0915 714 907

Požadované vzdelanie – vysokoškolské I. st., (najlepšie II. stupeň 
s ekonomickým zameraním, ale nie je podmienkou). Prax v odbore 

vítaná. Výška nástupného platu od 850,- € - 1.020,- €/mesiac + odmeny. 

prijme do pracovného pomeru 
zamestnanca na pracovnú pozíciu 

Organizačný a projektový manažér, 
asistent riaditeľa 

Predpokladaný nástup do zamestnania – september 2021

4
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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

 PRIDAJTE SA DO TÍMOV 
 V PROTHERM PRODUCTION  
 V SKALICI

Veľký európsky výrobca kotlov hľadá: 

operátorov a operátorky na montáž kotlov

skladníkov a skladníčky s praxou 

nástup je možný ihneď
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0908 979 377

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

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a ME Y7 , recepcia@aii.sk

á ú ž a c a c í B a la
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LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

STAVEBNINY

prijmeme na TPP

pre záujem a informácie nás kontaktujte na:

baluchova@krajn.sk, 0905 665 720

do prevádzky v Lakšárskej Novej Vsi
mzda: 800,- eur brutto + výkonnostné odmeny

ADMINISTRATÍVNEHO
PRACOVNÍKA

do prevádzky v Lakšárskej Novej Vsi
mzda: 1000,- eur brutto + výkonnostné odmeny

OPERÁTORA VÝROBY
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ZVÁRAČ (aj živnostník)
SKLADNÍK – VODIČ VZV
MONTÁŽNIK
CUSTOMER QUALITY MANAGER
CUSTOMER SERVICE TEAM
(zákaznícky servis, vhodné aj pre absolventa)

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

 

Hľadáme pre závod v Holíči, Slovensko:

Fortaco Group 

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.

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

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 5,62€/hod. + bonusy
(živnostník od 8-10 €/hod. + bonusy), Skladník - vodič VZV 
od 4,68 €/hod., Montážnik od 4,68 €/hod., Customer quality 
manager 2000 € brutto., Customer service team 1000 € brutto.

Možnosť dohody vyššej nástupnej 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, alebo dohodou
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Mzda 800€ brutto  + mes. odmeny
e-mail: baustory@baustory.sk 

Telefón: 0908 934 603

skladníka

Príjmeme na trvalý 
pracovný pomer do Kátova 
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Záujemci môžu zaslať svoju žiadosť o prijatie do zamestnania spolu 
s profesijným životopisom na adresu SOŠ elektrotechnická, Učňovská 

700/6, 908 45 Gbely, elektronicky na sougbely@zupa-tt.sk, alebo 
predložiť osobne na sekretariáte SOŠE Gbely 

v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.30 hod. 

Majstra odborného výcviku 
elektrotechnických odborov s ÚSO vzdelaním

Stredná odborná škola elektrotechnická, 
Učňovská 700/6, Gbely prijme do pracovného pomeru

Viac informácií na tel.: č. 034/66 21 229; 0915 714 907

Mzda 830,- € - 1.030 € / mesiac, podľa vzdelania 
a dĺžky praxe + odmeny a príplatky za kariérové pozície. 

Učiteľa odborných predmetov 
elektrotechnických odborov s VŠ vzdelaním 

Mzda 1.030 – 1.600 € / mesiac 
podľa dĺžky praxe + odmeny a príplatky za kariérové pozície. 
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Ihneď príjme do TPP

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

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€

Obsluha CNC strojov

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€

Vodiča  VZV

na jednoduché manuálne práce /aj ženy sú vítané/ 
- základná zložka mzdy (brutto) 3,85 €/hod. 
  + mesačné prémie podľa výkonu do výšky 200€

Pracovníkov do výroby 

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

21. júla 1940
Edvard Beneš v Londýne vydal prvý dekrét 
z tzv. Benešových dekrétov

Výročia a udalosti
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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA: 

PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

0908 914 180
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Stavebná spoločnosť 
HOT BUILDING s.r.o.  
www.hotbuilding.sk

42

Montážne práce v Rakúsku 
a v Nemecku

PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO 
POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK. 
Realizujeme: 
presklenné fassády  I  odvetrané fasády
sendvičové fasády a haly
montáž okien a dverí  I  priemyselná izolácia
zámočnícke práce 
kovovýrobu

0910 134 567   I  office@hotbuilding.sk

MZDA: 
2000€/ MES. + PRÉMIE

8
5_

0
50

9


