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A PRAJEME ÚSPEŠNÝ

NOVÝ ROK 2022

ĎAKUJEME

NAŠIM KLIENTOM

ZA DÔVERU
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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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Silvia Lukúvková  0908 979 377
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párny týždeň: Čáčov, Kunov, 
Senica, Borský Mikuláš, Borský 
Svätý Jur, Čáry, Jablonica, Kúty, 
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Sekule, Smolinské, Šaštín - Strá-
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ské, Dubovce, Gbely, Holíč, Kátov, 
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∙ SPRACOVANIE OVOCIA - PORADENSTVO

∙ SPRACOVANIE KVASU NA DOMÁCU PÁLENKU

∙ Ponuka prípravkov do ovocných kvasov: kvasinky, enzýmy, živné soli 

PÁLENICA U TATKA V HOLÍČI

KOMPLEXNÉ SLUŽBY PRÍPRAVY
OVOCNÝCH DESTILÁTOV

Objednávky môžete realizovať prostredníctvom rezervačného formulára
na www.palenicautatka.sk, alebo emailom: info@palenicautatka.sk

Pre viac info nás kontaktujte na tel.: 0903 458 052, 0903 226 790
Objednávajte aj na našom novom eshope: www.tatova.sk

V PREDAJI PONUKA AJ VLASTNÝCH OVOCNÝCH DESTILÁTOV:
SLIVOVICA, MARHUĽOVICA, HRUŠKOVICA, JABLKOVICA, MANDARINKOVICA

PONÚKA

TÚŽITE PO VLASTNEJ DOMÁCEJ PÁLENKE?
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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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Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

ul. pplk. Pľjušťa 1, Skalica, (autobus. stanica)
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od 99 €/t

 od 190 €/t

 SUPER CENY 
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Teda, vraj. Čas adventný, z rádia už 
zaznela aj stará klasika (v češtine 
Rolničky, rolničky). Vraj čas pokoja, 
stíšenia, vstúpenia do seba. 

Už aj tá hnusná pandémia akosi 
ustupuje - v Českej republike, podľa ta-
mojšej hlavnej hygieničky. 

Nejak mi do toho času nezapadajú 
hrubé nadávky, urážky, ponižovanie sa 
navzájom, ktorého sme svedkami v te-
levíznom vysielaní. Za mojich detských 
čias sa v tom čase vysielaval Kremienok 
a Chocholúšik, zbojník Rumpeľ a ďalšie 
podobné nezabudnuteľné skvosty.

Dnes počúvame primitívne nadávky 
z úst primitívov. V advente. Pripomí-
nam. A pripomínam to zámerne. Mnohí 
z tých nadávajúcich totiž radi nad sebou 
nosia veľké transparenty, majúce zdô-
razniť, že ich v rukách držia tí najlepší, 
najčistejší, najvyvolenejší. A veď – spo-
veď očistí všetko.

Nie, neočistí. Spoveď, na ktorú sa 
mnohí z nás v tomto období chystajú, je 
spoveďou iba vtedy, ak je úprimná. Ak 
oľutovanie všetkého nesprávneho, čoho 
sme sa dopustili, vychádza zo srdca a 
nie z nejakej povinnosti, ktorá sa „patrí“.

Na internete je možné nájsť naozaj 
takmer všetko. Často na ňom hľadám to, 

čo nájsť chcem. Našiel som i toto: „Božia 
milosť nepôsobí len prostredníctvom 
sviatostí Cirkvi, ale aj v kontexte Lásky: 
Kto veľa miluje, tomu sa veľa odpúšťa, 
kto menej miluje, tomu sa menej odpúš-
ťa. Čokoľvek ste urobili jednému z mojich 
najmenších bratov, mne ste to urobili. 
Kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj ja vy-
znám pred svojím Otcom. Láska zakrýva 
množstvo hriechov. Boh hľadá na zemi 
ľudí, ktorí majú skrúšené a pokorné srd-
cia. Pyšné srdce sa protiví Bohu!“

Z toho mi logicky vyplýva, že z 
človeka by nemala tiecť nenávisť voči 
všetkému a každému, človek by nemal 
milovať predovšetkým sám seba, človek 
by nemal iným robiť to, čo sa nepáči, 
ak sa deje jemu. Často spomínam slovo 
„človek“. Nuž. Vytratilo sa akosi z na-
šich slovníkov, vytlačil ho výraz straník, 
stranícky šéf.

Ak nechcem byť nenávi-
dený, musím skúsiť prestať 
nenávidieť. Inak to naozaj 
nejde. Aj keď si to daktorí 
myslia.

Krásny pokojný, 
tichý a pokorný ad-
vent, vážení čita-
telia

Iba taký tichý čas...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

12. decembra 1941
Slovenská republika vyhlásila vojnu Spojenému kráľovstvu a 
Spojeným štátom

Výročia a udalosti
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KONTAKT: 0903 607 781

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
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VÝROBA A PREDAJ

0918 645 802
0907 784 324

NOVINKA:
BRIKETY
z tvrdého dreva

 PALIVOVÉHO
DREVA
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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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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

Tel.: 0907 211 797
www.hydroizolacie-senica.sk
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1
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   AKCIA-   20% zľava 
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14. decembra 1503    
narodil sa Nostradamus, francúzsky as-
trológ († 1566)

Výročia a udalosti

Občianska
riadková
inzercia

»Predám Škoda Fabia, 
kategória M1, farba 
modrá, r.v. 2001, STK 
7/2022, cena doho-
dou pri obhliadke.Tel. 
0911660211

»ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel/Diely-SERIÓZ-
NA DOHODA. Tel. 0908 
205 521

»Predám pozemok v 
Skalici-lokalita Psíky, 
cca 100 m od mest.
búdy, plocha 1349 m2, 
šírka cca 13,70 m, RK 
nevolať.Tel. 0949 801 
029

»Kúpim haki lešenie.
Tel. 0908532682

»Ponúkam pripúšťanie 
kôz. Tel. 0907 276 042 
»Predám kozu, cena 
dohodou. Tel. 0907 276 
042 
»Predám šteniatka 
weimarského stavača 
, voľné fenky aj psík. 
Budú očkované, od-
červené a s čipom. Od-
ber 10.12.2021. Pre viac 
info prosím volať. Tel. 
0949219960 
»Predám lúpané ore-
chy. Tel. kontakt 0346 
683 034 
»Predám mladých ko-
hútov na chov, Skalica.
Tel. kontakt 0903 159 
259

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

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    
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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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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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POHREBNÁ SLUŽBAZÁHORIE s. r. o.

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:0907 928 212, 0915 732 830www.pohrebnesluzby-holic.sk

prevádzka: BRATISLAVSKÁ 6, HOLÍČ, tel.: 0918 688 066
(v priestoroch tržnice)

Komplexné pohrebné - cintorínske službymaloobchod - sviečky, kahance, kvety, urny...medzinárodná preprava zosnulých
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PEKARr s.r.o., Skalica

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

Stála služba pri
prevoze zosnulých

tel.: 034 / 651 14 11

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

0907 928 212, 0915 732 830
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ŠAŠTÍN - STRÁŽE
Prev.: Štúrova 958, Šaštín-Stráže, tel.: 0907 186 222

www.pohrebnasluzba-sastinstraze.sk

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

POHREBNÁ SLUŽBA

DOJČ
Prev.: è. 444, Dojè doèasne uzatvorená, objednávky
pohrebov, výkopových prác a i. vybavuje Ing. Hovan-
èíková, 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

PEKAR SRs s.r.o.
POHREBNÁ SLUŽBA

Komplexné pohrebné služby, maloobchod,
svieèky, kahance, vence, ikebany, vázy a i.

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

0907 928 212, 0915 732 830
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INZercIA

11. decembra 1967    
predstavenie nadzvukového dopravného 
lietadla Concorde v Toulouse

Výročia a udalosti
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Bocán s.r.o., 

AKCIA  december 2021

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

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO:
w

w
w
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DÔVERYHODNÁ 
FIRMA 2021

Hviezdoslavova 309, Senica

ZĽAVA až do 40%
Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

Certifikát

0910 902 635•0905 323 022
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KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

DOMOV A BYTOV

MAĽBY A NÁTERY

STAVEBNÉ PRÁCE

0910 589 637
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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NON STOP

KRTKOVANIE

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

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP

»Majka z KÁTOVA, ozvi 
sa na. Tel. 0910612585 
»Sympatická 53/170 
hľadá nefajčiara z oko-
lia SI do 55r. Tel. 0951 
794 407 
»Sympatická 55 R hľadá 
priateľa na zoznámenie.
Tel. 0944724181  

»Bolesťou unavený 
si zaspal zanechajúc 
všetkých a všetko, čo si 
mal rád. S tichou spo-
mienkou k hrobu chodí-
me, pri plameni sviečok 
na teba myslíme. Dňa 
26. 12. 2021 si pripome-
nieme 6. výročie úmrtia 
nášho zosnulého VLA-
DIMÍRA REHÁKA zo Ska-
lice. S láskou spomína 
manželka Janka a deti s 
rodinami.

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

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

17 SPOMIENKA    
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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
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Juraj Hnilica spoločne s českou pesničkárkou Kaczi 
vydáva nový videoklip, ktorého posolstvo je spájať

Dvaja živelní pesnič-
kári Juraj Hnilica a 
Kaczi sa spojili v piesni 
„Dobrú noc z hôr“, kto-
rej hlavné poselstvo je 
spájať. Pieseň oslavuje 
prírodu, život, jedno-
duchosť bytia, ženu 
a muža. Kladie dôraz 
na krásu česko-slo-
venských hôr a našich 
kultúr. 

Videoklip sa natáčal v 
okolí Martina. Obidvoch 
interpretov spája práve 
láska k prírode a radosť 
zo života. Cieľom je pre-
pojenie našich spoloč-
ností a kultúr, tak ako to 
bolo kedysi. „Videoklip 

prevádza dej, kde sa 
symbolicky lúčime s du-
šami, ktoré nás opustili 
a putujú na druhú breh. 
Zároveň sa lúčime so 
zvukárom Radimom 
Mrožom Vaňkom, ktorý 
tento svet opustil deň 
predtým, ako sme pie-
seň nahrávali,“ komen-
tuje Kaczi. O kameru sa 
postaral Tomáš Bartaloš 
a scenár vznikol spoloč-
ne deň pred natáčaním. 
„Klip mal pôvodne 
vzniknúť už v lete, ale 
okolnosti nás nasme-
rovali až na jeseň, čo 
ukázalo ako najkrajšiu 
možnú variantu vďaka 

nádherne zafarbenej 
prírode. Znovu sme 
sa utvrdili v tom, že je 
všetko tak, ako má byť,“ 
dodáva Juraj. „Veľmi sa 
teším z tohto krásneho 
spojenia, keďže v Kaczi 
som objavil veľký kus 
seba v ženskej podo-
be. Veľa krát pri tvorbe 
piesne až po samotný 
klip, som si povedal, 
že toto spojenie prišlo 
fakt „z hora“ a malo 
sa udiať, lebo veci čo 
sa nám diali na tejto 
jedinečnej ceste, je ťaž-
ko opísať slovami. Som 
nesmierne šťastný a 
vďačný, že sme mohli 
spoločne vytvoriť niečo 
tak pekné,“ uviedol ku 
spolupráci Juraj.

REGIONPRESS 
Mediálny 

partner projektu

Načítaním QR kódu 
otvoríte videoklip
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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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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

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

27
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1

13

5

3

34

6

1

652

75

3

9

1

9

7

6
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17. decembra 1903    
prvý riadený motorový let lietadla bratov 
Wrightovcov

Výročia a udalosti15. decembra 1890    
zomrel Sediaci býk, náčelník indiánskeho 
kmeňa Siouxov (* 1831)

Výročia a udalosti

6
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Všetky zaujímavé ponuky z nášho

regiónu odteraz nájdete

nielen v poštovej, ale aj

v e-mailovej schránke

Newsletter SKALICKO-SENICKO

REALME 8, 

smartfónu s top parametrami.

Prihláste sa na stránke

sutaz.senicko.sk

a hrajte o nový super
výkonný mobil.

NEWSLETTRA

 6,4"
 Android 11

 5 000 mAh
 2× Nano SIM

 128 GB
 64 + 8 + 2 + 2 Mpx

 LTE
 Micro SD

Duričské skúšky v PZ Prietrž
Slovenská poľovnícka komora, organizačná zložka Obvodná poľovnícka komora 
Myjava a Senica uskutočnila v dňoch 4.-5. Decembra 2021 duričské skúšky. Organi-
záciou týchto skúšok poverila Poľovnícke združenie Prietrž.

Duričské skúšky boli zahájené v areály PZ Prietrž zatrúbením slávnostných po-
ľovníckych fanfár v podaní pána Marcela Krahulca ml..  Predseda PZ Prietrž Pavol 
Czobor privítal účastníkov skúšok v mene PZ Prietrž . Za  OPK Myjava a Senica sa 
ujal slova podpredseda OPK Jozef Bachratý, ktorý v úvode poďakoval PZ Prietrž za 
organizovanie takýchto náročných skúšok, predstavil hlavného rozhodcu pána Ga-
briela Ostatníka z Bolerázu delegovaného ústredím SPK. Tento sa po udelení slova  
ujal organizácie celých duričských skúšok až do vyhlásenia výsledkov. 
Na skúšky bolo prihlásených 14 vodičov so svojimi štvornohými zverencami, na-
stúpilo 12. 
Po zahájení a vylosovaní štartovacích čísiel sa všetci účastníci skúšok presunuli 
do poľovného revíru Prietrž na prvú skúšobnú disciplínu spoločná poľovačka na 
diviačiu zver. Prvé výstrely, ktoré začali padať   po rozostavení strelcov a spustení 
pohonu dali tušiť, že poľovný revír Prietrž bol na tieto skúšky vybratý predsedom 
kynologickej komisie OPK Viliamom Masárom veľmi správne. 
Rozmanitosť zveri nachádzajúca sa v pohone umožnilo kontakt každému psíkovi, 
takže hlavný rozhodca mohol po prvom pohone poľovačku ukončiť s výložou 8 ks 
diviačej zveri. V prvý deň boli v súlade so skúšobným poriadkom SPK odskúšané 
drobné disciplíny a rozhodcovia prvý deň skúšok ukončili pracovnou poradou. 
Druhý deň skúšok bol zahájený takzvanou skúškou odvahy na diviačiu zver v di-
viačom oplôtku. Po skončení tejto disciplíny sa vodiči presunuli do revíru na absol-
vovanie poslednej disciplíny dohľadanie diviaka na umelo založenej nepofarbenej 
stope 300-500 krokov dlhej. 

Po ukončení poslednej dohľadávky mohol zasadnúť rozhodcovský zbor na závereč-
né hodnotenie, vypísanie tabuliek a diplomov a vyhlásiť výsledky tejto dvojdňovej 
kynologickej akcie. 
Poriadajúce PZ Prietrž zabezpečilo pre prvých troch účastníkov ceny – športové po-
háre. Poradie na týchto prvých troch miestach bolo nasledovné: 
Duričské skúšky vyhrala suka Slovenský kopov DONA spod Mníchovej úboče 199 b. 
I. cena, s vodičom Šimonom Masárom z Hradišťa pod Vrátnom, na druhom mieste 
skončil pes jazvečík  hrubosrstý MILO z Plentovho dvora 191 b. I. cena, vodič JUDr. 
Ľubomír Linder z Moravského sv. Jána a tretia skončila suka Cisy z Chtelnickej kúrie, 
slovenský kopov I. c., 178b. s vodičom Ľubošom Lukačovičom z Chtelnice. 
Z dvanástich psíkov a súk skončili 4 v I. cene, 3 v II. cene a 5 v III. cene. 
Na záver hlavný rozhodca pán Gabriel Ostatník za rozhodcovský zbor poďakoval 
poriadajúcemu PZ Prietrž a OPK Myjava a Senica za výborne pripravené duričské 
skúšky . Vodičom zablahoželal k získaniu predpísanej poľovnej upotrebiteľnosti 
a oprávnenie účasti na spoločných poľovačkách na diviačiu zver, ktoré sú najúčin-
nejším nástrojom na znižovanie stavov diviačej zveri a tým zabráneniu šírenia ne-
bezpečnej nákazy afrického moru ošípaných. 
Slávnostné halali tieto duričské skúšky ukončili.

Jozef Bachratý , podpredseda 
OPK Pre okresy Myjava a Senica
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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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v krajine polmesiaca

INZerÁT,KTOrÝ
PredÁVA

Dôchodcovia dostanú v novom roku 
vyššie dôchodky. Sociálna poisťovňa 
im ich prepočíta a zvýši o 1,3 percenta 
automaticky, o zvýšenie teda nemu-
sia osobitne žiadať. 

Dôchodok v novej výške dostanú v 
januárových výplatných termínoch. So-
ciálna poisťovňa im v januári 2022 zašle 
k zvýšeniu aj písomné rozhodnutie. Dô-
chodky sa v roku 2022 zvýšia o percento 
medziročného rastu spotrebiteľských 
cien za domácnosti dôchodcov určeného 
Štatistickým úradom Slovenskej repub-
liky za prvý polrok kalendárneho roka 
2021, t. j. o 1,3 percenta mesačnej sumy 
dôchodku. O zvýšení dostanú pobera-
telia dôchodkov písomné rozhodnutie a 
dôchodky vo vyššej sume im budú prvý 
raz vyplatené vo výplatnom termíne v 
januári 2022 aj s doplatkom zvýšenia od 
1. januára 2022 do dňa predchádzajúce-
ho výplatnému termínu v januári 2022. 
Sociálna poisťovňa v budúcom roku 
zvýši o 1,3 percenta všetky dôchodkové 
dávky, pričom k 31. októbru 2021 ich vy-
plácala viac ako 1,7 milióna (1 741 618) a 
dostávalo ich viac ako 1 milión 400 tisíc 
dôchodcov (1 403 572).

Minimálne dôchodky a valorizácia
Pre tento druh dôchodku platí zo zá-

kona osobitný mechanizmus. Valorizá-
cia sa ich teda priamo netýka. Pobera-

teľovi minimálneho dôchodku sa od 1. 
januára 2022 valorizuje (teda zvyšuje o 
1,3%) jeho pôvodne vypočítaný dôcho-
dok. Sociálna poisťovňa ho porovná s 
výškou poberaného minimálneho dô-
chodku. Ak je jeho pôvodný dôchodok 
aj po valorizácii nižší ako minimálny 
dôchodok, dôchodcovi sa naďalej vyplá-
ca minimálny dôchodok. Je to pre neho 
výhodnejšie. Zároveň platí, že suma mi-
nimálneho dôchodku sa od 1. januára 
2022 nemení. Ak bude po zvýšení (valo-
rizácii) dôchodku jeho suma vyššia ako 
výška minimálneho dôchodku platná 
od 1. januára 2022, nárok na minimálny 
dôchodok zaniká a Sociálna poisťovňa 
bude dôchodcovi vyplácať jeho valori-
zovaný dôchodok. Ten bude totiž vyšší 
než dovtedy poberaný minimálny dô-
chodok.

Sociálna poisťovňa pripravila pre 
dôchodcov aj Kalkulačku na výpočet 
valorizácie dôchodku od 1. januára 2022. 
Jej použitie je veľmi jednoduché: stačí 
si označiť druh dôchodku (z ponuky v 
kalkulačke) a v ďalšom riadku zadať 
výšku mesačne poberaného dôchodku 
v eurách. Po kliknutí na Vypočítaj sa 
dôchodca ihneď dozvie, o koľko eur sa 
mu dôchodok zvýši a tiež celkovú sumu 
dôchodku po zvýšení od 1. januára 2022. 
Kalkulačka má informatívny charakter.

Sociálna poisťovňa od januára 
zvýši dôchodky automaticky

» Zdroj: Sociálna poisťovňa
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Zi m ná ú d r ž ba c ie st a komu ni k ác i í v BA 
0948 612 123 borutova@aii.sk, 0948 916 727 zichova@aii.sk

• VODIČ "B", "T" 
Priemerná mzda 1.450,- € brutto

• VODIČ "C" 
Priemerná mzda 1.700,- € brutto

UBYTOVANIE ZDARMA
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SBS
LAMA SK
príjme bezpečnostných 
pracovníkov v obchodných 
prevádzkach 

v Holíči a Skalici

0914 333 342

850€ brutto/ mesiac
POS nutný!
Nástup IHNEĎ!

6
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Výtvarná súťaž 
Zvieratká v našich lesoch
Stalo sa peknou tradíciou, že deti vo výtvarnej súťaži 
Zvieratká v našich lesoch stvárňujú formou výtvar-
ných prác svoj vzťah k prírode a voľne žijúcej zveri. 
Prezentácia týchto prác sa následne organizuje počas 
poľovníckej výstavy trofejí ratickej zveri ulovenej v re-
víre okresov MY a SE. S ohľadom na súčasnú „kovi-
dovú“ situáciu sa výstava trofejí neuskutočnila, ale 
napriek tomu sa prírodnou tematikou deti v rámci vý-
tvarnej výchovy zapodievali. Z iniciatívy odboru škol-
stva MsÚ Senica, Europe Direct Senica a Regionálnej 
organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu bola 
i tento rok vyhlásená súťaž o najlepšie výtvarné práce 
s tematikou prírody a voľne žijúcej zveri. Odborná po-
rota pod vedením p. Štefana Ortha, umelca a pedagó-
ga ZUŠ mala možnosť posúdiť celkom 160 prác.

„Je obdivuhodné, ako verne dokážu deti stvárniť svoje 
predstavy a vzťah k prírode. O to bolo rozhodovanie 
poroty obťažnejšie. Dovolím si vysloviť presvedčenie, 
že si takáto činnosť posilní kladný vzťah mladej gene-
rácie k našej krásnej prírode“, vyjadril sa k súťaži Jaro-
mír Pláteník za RgO SPZ.
V každej kategórii bolo ocenených 3-7 najlepších prác. 
Vzhľadom na už spomínanú „kovidovú“ situáciu nie je 
možné tieto výtvarné dielka predstaviť komplexne verej-
nosti a pred zrakmi rodičov alebo starých rodičov odo-
vzdávať diplomy a víťazné ceny tak, ako sa to uskutoč-
ňovalo po minulé roky. Víťazné ceny boli však víťazom 
doručené osobne a pevne veríme, že ich veľmi potešili 
a motivovali k ďalším výtvarným úspechom.
Poďakovanie za túto úspešnú akciu patrí všetkým, ktorí 
sa do výtvarnej súťaže zapojili. Patria sem predovšetkým 
tvorcovia výtvarných prác, ale tiež nesmieme zabudnúť 
na prácu a motiváciu pedagógov. Poďakovanie patrí tiež 
členom poroty Štefanovi Orthovi a spoluorganizátorom 
odboru školstva MsÚ pod vedením Martina Dudáša, 
Alexandre Berecovej z Europe Direct Senica a Regionál-
nej organizácii SPZ so sídlom v Senici. 
Ocenení: Kategória deti predškolského veku - Kra-
lovičová Hanka (Materská škola Čáry), Jakub Janák 
(Materská škola Cerová), Alžbeta Hrušková (Materská 
škola Moravský svätý Ján), Michaela Iršová (Materská 
škola Častkov); Kategória 1.-4. ročník ZŠ - Miriam Kal-
ková (ZŠ Sobotište), Kristína Drahošová (ZŠ Hradište 
pod Vrátnom), Sofia Geržová (ZŠ Komenského), Leona 
Hromková (ZŠ Smrdáky), Oliver Ambra (ZŠ V. P. Tótha 
Senica), Eliška Mikulíčková (ZŠ V. P. Tótha Senica), 
Samuel Bôrik (ZŠ V. P. Tótha Senica); Kategória 5.-9. 
ročník ZŠ -  Nelly Režnáková (ZŠ J.Mudrocha Senica), 
Michaela Ivanová (ZŠ Sobotište), Miroslava Pavesko-
vá (ZŠ V.P.Tótha Senica); Kategória ZUŠ  - 1. stupeň 
a 2.stupeň - Ctibor Krušinský (ZUŠ Senica), Bibiána 
Blažeková (ZUŠ Senica), Ester Sára Manďáková (ZUŠ 
Senica), Róbert Morávek (ZUŠ Senica), Teodor Samek 
(ZUŠ Senica).
Dovolím si vysloviť presvedčenie, že i takáto činnosť 
posilní kladný vzťah mladej generácie k našej krásnej 
prírode.

Ing. Jaromír Pláteník predseda OK RgO SPZ Senica

0905 915 033

INZercIA

AKE Skalica, s.r.o., Nádražná 33, 909 01 Skalica

e-mail: raffasederova@ake-bearings.sk     web: ake-bearings.sk        Tel kontakt: +421 907 667 948
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené
VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121
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PONUKA PRÁCE VODIČA

Info: 0948  427 428

JIT (práca na zmeny)
MKD (kolečká SK-D, víkend doma)

Mzda 623 € brutto + variabilná zložka
(netto 1800 – 2100 €) // Zálohy
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OPERÁTOR/KA
BALIACEJ LINKY

• práca na 3 zmeny
• mzda 4,82 €/h bru�o (po 3 mes. navýšenie
   na 5,15 €/h bru�o) + príplatky + bonusy 10%
• možnosť záloh • stravné lístky 3,83 €
• doprava zo smerov: Holíč, Šaš�n-Stráže,
    Plavecký Peter

MALACKY • 4,82 € / h bru�o

valachovicova@prorsum.sk
0914 350 301 • www.prorsum.sk
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0903 435 184
0903 918 949

SBS PROFI V+K

ČLENOV STRÁŽNEJ
SLUŽBY

prijme

volať po - pia: od 8 - 14 hod.

Preukaz odbornej spôsobilosti

Plat: 3,60 eur brutto + príplatky

na objekty v Skalici
(výrobný podnik)
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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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0908 979 377
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU

AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 
pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 

 

 zarobte si pred Vianocami alebo 

 v decembri výrazná zľava z poplatku!
 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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dvojnásobne cez Vianoce!


