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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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Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

ul. pplk. Pľjušťa 1, Skalica, (autobus. stanica)
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Možno to poznáte, ak nie, patríte medzi 
menšinu šťastlivcov. Človek sa nesmie 
stať majetkom iných ľudí.

Predmetom ich bežnej každodennej 
potreby. Osobnej potreby. V živote som 
stretol a rozprával sa s mnohými dobrák-
mi, ktorí v tom svojom bytí nemysleli iba 
na seba. Snažili sa vždy v rámci vlastných 
schopností a možností pomôcť iným, naj-
mä – a to je najväčšia chyba – domnelým 
priateľom. Aj to asi poznáte – vy máte po-
cit, že robíte niečo pre priateľov a pritom to 
priatelia nie sú, iba vás využívajú, koľko sa 
dá a tak dlho, ako sa dá. Je to jedna z naj-
hlúpejších ľudských vlastností, o ktorej sa 
nikde nepíše ani nehovorí. Rozdávanie sa. 
Nie, nepíšem o charite, nepíšem o pomoci 
núdznym, to je pravý opak toho, na čo te-
raz myslím. Ide o „vychádzanie v ústrety“ 
tým, o ktorých si z nejakého prapodivného 
dôvodu myslíte, že si to zaslúžia, že sa to 
patrí, že tak by to malo byť. A oni vás iba 
zneužívajú, využívajú, vyciciavajú, začí-
najú si vás a vaše možnosti privlastňovať, 
automaticky nárokovať, jedným slovom – 

parazitovať na vás. Ak napríklad tie vaše 
možnosti stratíte, zmeníte pre nich výhod-
nú vašu pozíciu, ste pre nich už len vzduch. 
A ozvú sa vám s „láskavým“ slovom opäť 
až vtedy, keď vás ešte nejako môžu žmýkať.

Dávajte si pozor a zvažujte! Mnohí ste 
sa, hoci o tom ani netušíte, stali majetkom 
iných. Bezodplatne. Niekedy dlhodobo, 
inokedy účelovo jednorazovo. Zrazu iba 
zisťujete, že ste niekomu povinní to a tam-
to, že ten niekto vás iba tak, bez akejkoľvek 
reciprocity zaradil medzi svoje každoden-
né benefity.

„Nič som nenadobudol ľahko. Každá 
vec ma stála tvrdú prácu. Nehľadaj ľahké 
cesty. Tie hľadá toľko ľudí, 
že sa po nich nedá prísť 
nikam.“ – Tomáš Baťa. To 
je moja útecha. Vaši nado-
búdatelia nedôjdu nikam, 
vybrali si nepriechodnú 
cestu.

Pekný, už aj 
februárový týž-
deň vám želá

Nikdy sa nestať majetkom!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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0918 645 802
0907 784 324

BRIKETY
Z TVRDÉHO 

DREVA

 VÝROBA A PREDAJ

PALIVOVÉHO
DREVA
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

Prijmeme 
čašníka/čašníčku 

do hostinca 
v Kuklove

a herne v Kútoch
Tel: 0948 002 614
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SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

§

€

MZDY, PERSONALISTIKA

VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

Sme plátci
DPH

FO typ A, B a právnických osôb

Senica | 0911 521 767
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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   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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   48.090 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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ČALÚNICTVO - SKALICAČALÚNICTVO - SKALICA

Jednoradová 34, Skalica

0902 722 455

mail: calunictvo@zoznam.sk

www.calunictvo-skalica.webnode.sk

OPRAVA NÁBYTKU: stoličiek, sedačiek,
postelí, reštauračného a hotelového
zariadenia
ŠIROKÝ SORTIMENT POŤAHOVÝCH
LÁTOK A KOŽÍ

d k Tešíme sa na Vás
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Bocán s.r.o., 

AKCIA  február 2022

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

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ
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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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(25 kg balenie)
orech 2 (10-25 mm)
orech 1 (20-40 mm)

HNEDÉ UHLIE 

BALENÉ 

Tel: +420 733 712 755
www.palivalanzhot.sk
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KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

MAĽBY A NÁTERY

STAVEBNÉ PRÁCE

0910 589 637
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1. februára 2006    
začalo vysielať najstaršie slovenské čisto 
internetové Radio A1

Výročia a udalosti
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SOŠ technická Jozefa Čabelku: 
Študijné odbory: 
4236 M ekonomika pôdohospodárstva

3457 K operátor tlače
3968 M logistika

7661 M sociálno-výchovný pracovník

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

SOŠ dopravy a služieb:
Študijné odbory:
6323 K hotelová akadémia
7237 M informačné systémy a služby
3765 M technika a prevádzka dopravy
Učebné odbory: 3-ročné:
6444 H čašník, servírka
6445 H kuchár

2487 H autoopravár 01 mechanik

2487 H autoopravár 02 elektrikár

Učebné odbory: 2-ročné:
3383 F spracúvanie dreva

3178 F výroba konfekcie

Nadstavbové maturitné štúdium 
denné aj externé:
3757 L dopravná prevádzka 

6421 L spoločné stravovanie

- DUÁLNE VZDELÁVANIE V ODBOROCH -  kuchár, čašník, autoopravár, autoolektrikár.
- Žiak môže dostať za prácu na praktickom vyučovaní vreckové 50 – 250 €.
- Žiak v odbore Technika a prevádzka dopravy a Logistika môže získať vodičské oprávnenie 
  pre skupinu B zdarma počas štúdia.
- Žiakom v odbore Informačné systémy a služby a Ekonomika pôdohospodárstva bude počas 
  celej doby štúdia zapožičaný školský NTB zdarma.

Od 1.septembra 2021 sme:

Spolu
ešte lepší!!!
Spolu
ešte lepší!!!

Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč
...................................................................................................................
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Občianska
riadková
inzercia

»Kúpim STARÝ PIONIER 
JAWA 05,JAWA 20,JAWA 
21,MUSTANG,MOPED STA-
DION,JAWA 90 SIMSON 
ENDURO ELECTRONIC 
aj pokazené, PLATÍM 
IHNEĎ. PONÚKNITE.Tel. 
0915215406

»Dám do prenájmu gar-
sónku na ul.Koreszkova 
18.Tel. 0908845614

»Mladý pár hľadá na 
kúpu garsónku, alebo 
jednoizbový byt v Seni-
ci, alebo v Skalici. Do 38 
000€.Tel. 0904593434 
»Mladá rodina s chorým 
dieťaťom hľadá na pre-
nájom záhradu alebo 
ornú pôdu na pestovanie 
zeleniny. Senica a blízke 
okolie.Tel. 0915381847

»Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

»Predám starožitnú ko-
módu, 4 zásuvky, roz-
mer 2130 x 100 cm.Tel. 
0346647030 
»Predám drevenú po-
stel, masív, rozmer 90 x 
140 cm.Tel. 0346647030 
»Kúpim staršiu roho-
vú súpravu - lavicu.Tel. 
0944966459

»PREDÁM MOTO KO-
SAČKU S POJAZDOM.Tel. 
0902718117

»Predám prívesný vozík 
sport jacht, alebo vyme-
ním za zváračku ks- 250, 
350. Tel. 0944634153 
»Predám 2 ks plastové 
sudy na víno, 150 l, 200 
l. Tel. kontakt: 0902 234 
292

»Kúpim veľké zvárova-
cie dynamo. Tel. 0944 
634 153

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 22-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 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
Bližšie informácie a kontakt:
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie

interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

449 € 499 €

699 €
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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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   AKCIA-   20% zľava 

14 RôZNE / iné    

3. februáara 1940    
narodil sa Milan Lasica, slovenský herec, 
zabávač a podnikateľ († 2021)

Výročia a udalosti

0908 979 377
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Stredná 
odborná škola 
elektrotechnická 
Učňovská 700/6, 
908 45 Gbely

Príď medzi nás!

Otvára v školskom roku 

2022/2023 pre chlapcov a dievčatá:

Dohodni si individuálnu konzultáciu: 
Tel.: +421 34 66 21 229 E-mail: sougbely@zupa-tt.sk

Prostredníctvom formulára na stránke školy: www.sosegbely.edupage.org 
Tel.: +421 34 66 21 229, E-mail: sougbely@zupa-tt.sk, www.sosegbely.edupage.org 

ŠTUDIJNÉ
ODBORY:

SOŠ ELEKTROTECHNICKÁ

GBELY
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Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč

InZEráT,KTOrÝ
PrEDáVa
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Váš profil:
• ukončené VŠ vzdelanie I., príp. II. stupňa
• aktívna znalosť anglického jazyka 

podmienkou, min. úroveň B2
• znalosť práce v MS Office, SAP výhodou
• profesijná prax a skúsenosti z oblasti 

ľudských zdrojov podmienkou
• praktické skúsenosti s aplikovaním 

Zákonníka práce a pracovného práva 
podmienkou

• komunikatívnosť, prezentačné zručnosti
• schopnosť samostatne vyhodnotiť a riešiť 

vzniknuté problémy
• zmysel pre tímovú prácu, flexibilita

Ponúkame:
• nástupná mzda brutto 1 500-2 000 €/

mesiac (ponúkaná mzda v závislosti od 
seniority a odbornosti kandidáta)

• stabilné zamestnanie
• príspevok na bývanie
• jazykový príplatok
• jazykové kurzy
• doplnkové dôchodkové sporenie 3%
• 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/ alebo 

na Profesia.sk, prípadne Kariéra.sk

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 nového kolegu 
na pozíciu HR Business partner
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SobotišteLUX JR
NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

 tel. 0908 702 522

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

SEKCIOVÉ A DVOJKRÍDLOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY

AKCIOVÉ CENY NA NOVOSTAVBY V HLINÍKOVOM
PROFILE ALUPROF + PLASTOVOM PROFILE

SALAMANDER BLUEVOLUTION - NERECYKLOVANÝ

RÁMOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

ŽALÚZIE VŠETKÝCH
DRUHOV

MARKÍZY A TEXTILNÉ
ROLETKY

ZA NAJNIŽŠIE CENY
V REGIÓNE

AKCIA:
TEPLÝ

MEDZISKLENNÝ
RÁMIK

ZDARMA

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF

Pri predložení konkurenčnej
ponuky Vám vypracujeme

nižšiu cenovú ponuku.

Sobotište 314, objekt reštaurácie MATULŮV DVŮR
sobotiste@lux-sobotiste.sk

...stačí 2x zazvoniť a my zavoláme, prídeme a urobíme bezplatnú ponuku...
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KONTAKT: 0903 607 781

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588

0905 983 602

„Už 27 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425

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

»Hľadám si prácu na 4 
hod., na upratovanie, napr. 
vo výrobnej hale. Holíč, 
Skalica.Tel. 0903288642

»Štíhly abstinent 52. r.  
hľadá sympatickú štíhlu 
priateľku. Tel. 0915700845 
»47/186. Zabezpečený muž 
s vlastným bývaním. Rád 
spozná ženu do života do 
40 r., slobodná maminka 
vítaná.Tel. 0948939057 
»40 / 183 slobodný muž s 
vlastným bývaním . Spo-
zná slobodnú ženu do 38r..
Tel. 0944580799

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

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

SOBOTA 29.01.2022
Viki a jej Mystery 13:10, Spievaj 2 13:00, 15:00, Ma-
cher na 30 dní 15:20,  Spider-Man: Bez domova 2D/
SD 14:00, 17:10, Klan Gucci 17:20, Matrix: Resurrec-
tions 2D/ST 17:30, 20:30, Spider-Man: Bez domova 
2D/ST 20:20, Zlato 20:40

NEDEĽA 30.01.2022
Viki a jej Mystery 13:10, Spievaj 2 13:00, 15:00, Ma-
cher na 30 dní 15:20,  Spider-Man: Bez domova 2D/
SD 14:00, 17:10, Klan Gucci 17:20, Matrix: Resurrec-
tions 2D/ST 17:30, 20:30, Spider-Man: Bez domova 
2D/ST 20:20, Zlato 20:40

PONDELOK 31.01.2022
Spievaj 2 15:00, Macher na 30 dní 15:20,  Spider-
Man: Bez domova 2D/SD 17:10, Klan Gucci 17:20, 
Matrix: Resurrections 2D/ST 17:30, 20:30, Spider-
Man: Bez domova 2D/ST 20:20, Zlato 20:40

UTOROK 01.02.2022
Spievaj 2 15:00, Macher na 30 dní 15:20,  Spider-
Man: Bez domova 2D/SD 17:10, Klan Gucci 17:20, 
Matrix: Resurrections 2D/ST 17:30, 20:30, Spider-
Man: Bez domova 2D/ST 20:20, Zlato 20:40

STREDA 02.02.2022
Spievaj 2 15:00, Macher na 30 dní 15:20,  Spider-
Man: Bez domova 2D/SD 17:10, Klan Gucci 17:20, 
Matrix: Resurrections 2D/ST 17:30, 20:30, Spider-

PROGRAM CINEMAX SKALICA
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Firma roka 2021 
rozširuje v Skalici 

výrobu aj podporné tímy

Len nedávno získala prestížne celoslovenské ocenenie 
Trend TOP Firma roka 2021 a už hlási ďalšie dobré správy. 
Spoločnosť Protherm Production zo Skalice otvára množ-
stvo nových pracovných pozícií. Vďačí za to veľkému nára-
stu objednávok.

Aktuálne už odštartovala nábor 160 zamestnancov. „Zhruba stovku 
z nich tvoria montážnici a skladníci, ktorých hľadáme do výroby,“ 
vysvetľuje Zuzana Šimonovičová, manažérka pre ľudské zdroje z 
Protherm Production a dodáva: „Obsadzujeme však aj desiatky ďal-
ších pracovných miest v podporných tímoch, napríklad pre obsluhu 
a plánovanie, prácu so systémom SAP a na vývojovom oddelení.“ 
Pozície sú rôzne, vhodné pre ženy i mužov, aj pre absolventky či 
absolventov stredných i vysokých škôl.

Stabilný zamestnávateľ
Závod v Skalici je stabilným zamestnávateľom v regióne. Patrí do 
medzinárodného koncernu Vaillant Group a medzi top producentov 
vykurovacích zariadení v Európe. Tento rok plánuje vyrobiť rekordný 
jeden milión výrobkov. Vďačí za to nárastu záujmu o všetky typy 
vykurovacích zariadení najmä na európskych trhoch. Ide o plynové 
kondenzačné kotly, elektrokotly, interiérové jednotky tepelných čer-
padiel a elektrické ohrievače vody. 

Ak hľadáte prácu, informujte sa osobne v Pro-
therm Production (Ul. Jurkovičova 45 v Ska-
lici, v pracovné dni od 8.00 do 15.00 hod.), 
telefonicky na čísle 034/69 66 272 
alebo e-mailom: profesia@protherm.sk

3
3
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0
0
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,90

EUR

63
-2

2

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

V  50%

Zľavy platia do 15. 2. 2022

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €

6
3
-3
2
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ŤAŽNÉ
ZARIADENIA

Montáž
aj u zákazníka

www.taznezariadenie.eu
0904 832 593

Želám si.
Tento rok 2022 je číselne daný a určite ho vedia podľa zloženia čísiel vyjadriť tí, 
ktorí sa venujú histórii číselných znakov vo vzťahu k nastaveniu hviezd na oblohe, 
čo má svoje pozorovateľné výstupy i vo vzťahu k dianiu v nedávnej a aj v dávno 
minulej histórii a štatistiky. Možno to všetko a toho súvislosti má nejaký zmysel, 
ale sú aj takí, ktorí to hodnotia ako bludárstvo. Ťažko povedať, ale ak nemáš vý-
nimočné danosti v danej téme, musíš sa venovať tomu, čo ti je bližšie a v čom sa 
vieš primerane orientovať a vo svoj prospech konať. Ja som sa do roku 2022 bez 
ohľadu na sémantiku tohto číselného súbehu a jeho osudovosti rozhodol na zákla-
de mojej základnej vlastnosti-skromnosť, vysloviť moje požiadavky do tohto roku. 
Predsavzal som si byť zdravý, mať veľa peňazí, mať vplyv a moc, veľa šťastia, mať 
konkubíny, a keď už konkubíny, tak veľa, byť uznaný všetkými s použitím moci k 
dosiahnutiu toho tak, ako sa to dnes robí na tomto svete božom, byť stredobodom 
pozornosti ako egyptskí faraóni, ktorí boli božský a božskými zostali aj po smrti.
Aby som ale na primeranej úrovni želaní pokračoval, tak si v dnešných časoch 
želám, aby -keď sa to dá-nebola vojna, veď prečo by mala byť. Taktiež si želám,  
keď už tá vojna nebude, aby zanikli vojnoví štváči, aby sa ctila zásada slobodného 
budovania vlastného šťastia národa a etnika jednotlivca. Želám si rovnosť pred 
zákonom, slobodné voľby, ktoré nie sú všade štandardom, vysokú úroveň súd-
nictva, školstva, kultúry a ostatných rezortov. To by som asi chcel už veľmi veľa, 
ale snom sa medze nekladú, pretože nemá kto ich klásť. Keď spomeniem média 
vrátane facebooku, tak chcem povedať, že v tomto stave brutálnosti sú to oni, ktorí 
reflektujú úroveň tých, ktorí tam uvádzajú svoje múdrosti mnohokrát s podporou 
tých skupín, ktorým ide o obrat vo vývoji vecí a to za judášsky groš, ktorý im z toho 
plynie, alebo dokazovaním si svojej „chytrosti“ postavenej na zmetenom sveto-
názore, ktorý do Európy už nepatrí. A to je ale večný boj. Viem, že to nie je možno 
urobiť hneď a  chce to mnoho úsilia pre tento postup, ale je na to treba asi myslieť, 
lebo nás tu ovládnu živly, ktoré narobia toľko škody ako živelná katastrofa. Svet je 
síce zložitý, ale na väčšinu otázok sú jasné odpovede bez možnosti iného výkladu. 
To je dobre.
Čím som si ale istý s dlhodobým výhľadom, je to, že prídu aj dobré veci ako to, že 
Slnko sa opäť posúva na horizonte z juhu na sever a teda k nám bližšie čo predzna-
menáva príchod takých sviatkov ako Veľká noc a to už je jar a tá je iste pozitívnou 
zmenou po dlhej zime, aj keď zime nie krutej.
Tiež chcem, aby sa dalo po zvládnutí pandémie bez obmedzení robiť všetko to čo 
bolo predtým bežné a neradi si od toho odvykáme. Predsa len sme tvory spolo-
čenské a len tak sme schopní efektívne napredovať osobne a s tým aj celospolo-
čensky.

Do tohto roku si samozrejme každý želá, aby bol lepší ako minulý. Ak tomu 
tak bude, bude to dobrý posun, ale treba asi počítať aj s opačným trendom a 
potom bude dôležité, aby ten trend bol horší len minimálne, pričom každý má 
to videnie rozdielne, pretože má individuálnu skúsenosť. Takže sa uvidí. Ja 
by som rád letel do kozmu na Muskovej vesmírnej lodi, ale neviem či ju ešte 
postaví. Než sa tak však stane, tak mám náhradný plán a to pripraviť si bicy-
kel do sezóny jar, leto, jeseň a urobiť na mnou vybraných okruhoch nejakých 
dva tisíc kilometrov čo je oproti hltačom kilometrov, ktorí urobia päť tisíc len 
amatérsky výkon, čo mne ale stačí, lebo ja neregistrujem len kilometre, ale aj 
to čo krajina dáva a tá sa každým rokom mení podľa toho čo poľnohospodári 
na ktorom poli osadia.
Aj toto môže byť plán, samozrejme okrem iných aktivít bohumilých a na konci 
roku sa bude zase -bilancovať.  Takže - do toho a všetko dobré.

»Řepa Karel
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3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN 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

3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
AKCIA

BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN

5
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0910 336 600 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH

1
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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

1
6
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NON STOP

KRTKOVANIE

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

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP

30. január 2008  
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku bola 
povýšená na metropolitnú cirkev, bola 
zriadená Bratislavská eparchia, Prešovská 
eparchia bola povýšená na archieparchiu 
a sídlo metropolie, Košický exarchát bol 
povýšený na eparchiu.

Výročia a udalosti

Téma ubližovania si medzi deťmi 
a tínedžermi sa vrátila po prípade 
v Miloslavove, kde opili maloleté 
dievča a zbili ho. Napriek tomu, že 
je šikanovanie častým javom v det-
skej spoločnosti, médiá si ho všimnú 
vtedy, keď cítia vysokú sledovanosť. 
Pritom k takýmto javom dochádza 
často a neraz sa obetiam ubližovania 
pomáha pomaly alebo sa nepomáha, 
ba prehliada sa to. 

Neraz sa akékoľvek ubližovanie 
označuje za šikanovanie. V médiách je 
kríženie pojmov štandardom, no takto 
nazývajú konflikty nielen rodičia, ale aj 
učitelia. Ba i žiaci neraz oznamujú kon-
flikty tak, že ich ten a ten šikanuje. Šika-
novanie je však odborný pojem. Musí sa 
používať správne, aby nenapraviteľne 
nepoškodil život rodiny, obete, školy, 
obce. 

Súčasné deti neraz vstupujú do tvrd-
ších konfliktov. Súvisí to aj s vývinovou 
psychológiou, podľa ktorej si deti hľada-
jú roly, dobývajú si svoj status. Na prvý 
pohľad môže konflikt (aj fyzický) vyze-
rať vážne, no pozorný učiteľ či rodič ho 
identifikuje ako bežnú potýčku. Samo-
zrejme, aj tej treba venovať pozornosť. 

Neraz sa ako „šikanovanie“ môžu 
javiť hry alebo zábava detí. Aj pod vply-
vom súčasnej spoločnosti sa mladí za-
bávajú tak, že to pripomína verbálne či 
fyzické násilie. „Čaute, k.koti,“ je neraz 
bežný pozdrav priateľov. Naháňanie 

sa s palicou a udieranie sa ako vo filme 
tiež nemusí byť šikanovanie. Isto, do-
spelý má zmierňovať takéto hry. Ale sú 
súčasťou dnešnej society nedospelých. 
Nazvať to šikanovaním, teda trestným 
činom, je unáhlené.  

Šikanovanie je systematické a dl-
hodobé ubližovanie človeku v akom-
koľvek veku, keď ten druhý s tým ne-
súhlasí, trpí a bojí sa, je narúšaná jeho 
dôstojnosť. Poväčšine sa to nedeje pred 
očami svedkov. Obeť zo strachu alebo 
pre zahanbenie tají, že jej niekto ubližu-
je. Je potrebné odhaliť včas všetky znaky 
„pravého“ šikanovania. Tento pojem sa 
nesmie používať na každý druh konflik-
tu.

Nemáme dostatok informácií o tom, 
čo sa stalo v Miloslavove. Ale čo ak to bol 
jednorazový konflikt podgurážených 
tínedžerov? Vtedy sa otvárajú úplne iné 
otázky a dôsledky. 

V práci s deťmi je potrebné byť po-
zorný, dôsledný, individualistický a 
nepodliehať mediálnym múdrostiam, 
kde ide len o senzáciu. Nech sa nám ako-
koľvek nepáči správanie agresora, stále 
je vo veku, keď nesprávna analýza jeho 
konania môže spraviť viac škody ako 
úžitku. Trest je potrebný, ale nie vždy ide 
o zámerné páchanie zla mladými ľuďmi. 
A hlavne treba v tomto citlivom veku 
hľadať príčinu ich konania, nie to jedno-
ducho uzavrieť ako šikanovanie.    

Čo je šikanovanie? 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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Váš profil:
• vzdelanie ukončené min. výučným listom
• možnosť pracovať na 3-4 zmeny

• zodpovedný prístup, spoľahlivosť

• zmysel pre tímovú prácu

Ponúkame:
• stabilné zamestnanie

• nástupná mzda brutto 900 € (so zmenovými 

príplatkami od 1 014 € brutto)

• ďalšie príplatky a finančné bonusy,  

13. a 14. plat

• každoročná valorizácia miezd 

a prehodnocovanie príplatkov

• doplnkové dôchodkové sporenie 3%

• 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/ alebo 

na Profesia.sk, prípadne Kariéra.sk

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 
nových kolegov na pozíciu Operátor výroby 
(brúsenie, sústruženie, montážne pracoviská)

4
1
-2
3
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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 
0 9 4 8  6 1 2  1 2 3 ,  0 9 4 8  9 1 6  7 2 7  z ichova@ai i . sk

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

• PILČÍK 
Priemerná mzda 1.000,- € brutto

UBYTOVANIE ZDARMA

94
-?
??
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OPERÁTOR/KA VÝROBY

• mzda 4,44 €/h bru�o (4,59 €/h po 3 mes.)
   + príplatky + bonusy + stravné lístky 3,83 €
• práca na 12 h zmeny, víkendy voľné
• doprava zdarma smer: Senica, Skalica,
    Kúty, Vysoká pri Morave

MALACKY – 950 € bru�o
Balenie komponentov

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

3
6
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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!

4
1
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 prevádzkový zámočník

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

personalne@grafobal.sk              034 6967330, 0914 222 739        

Prosím kontaktujte nás na 

Ponúkame: prácu na hlavný pracovný pomer (2, 3- zmenná prevádzka)
 príplatky aj nad rámec zákona (príplatok za 2-zmennú, 3-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 doplnkové dôchodkové 
sporenie  odmena za zlepšovacie návrhy  odmeny pri pracovných jubileách

   odmena za nájdenie nového zamestnanca

Mzda od 800€ do 1200€  (z toho základná zložka mzdy 700€)
Požiadavky: SŠ vzdelanie s technickým zameraním, prax v opravovaní 
mechanických častí strojných zariadení vítaná, manuálna zručnosť,
Práca s PC /MS Office, MS Windows

4
1
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Firma Bike Mate s.r.o.
prijme do pracovného pomeru na pozíciu

PRÁCA V SENICI

Náplň práce: 

Ponúkame:

VÝSTUPNÁ KONTROLA
BICYKLOV

na jednozmennú prevádzku

- Kontrola súladu s technologickým postupom

- Úplná fyzická a vizuálna kontrola funkčnosti bicyklov, 

  prípadné donastavenie jednotlivých 

  komponentov – mechanických aj elektrických

- Upozornenie na opakované chyby konkrétnych 

  pracovníkov, prípadné názorné predvedenie 

  bezchybnej montáže

- Základná hrubá mesačná mzda 1.000,- EUR 

- Po zapracovaní trvalý pracovný pomer

- Možnosť profesného rastu

- Nákup tovaru v spoločnosti DEMA Senica a.s. 

  za zvýhodnené ceny

- Príjemný kolektív

V prípade záujmu zasielajte žiadosti 

s profesným životopisom 

na e-mail: mokosak@dema.sk

4
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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

3,72€ až 4,38€ brutto + príplatky

na objekty v Skalici
(výrobný podnik)

31. januára 1971  
katolícky kňaz, neskorší banskobystrický biskup Rudolf Baláž, mal 
odňatý štátny súhlas na vykonávanie kňazského povolania.

Výročia a udalosti
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ŠIČKA  M/F, 
OPERÁTOR VÝROBY  M/F

0,80€
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praca@eissmann.com



SE22-04 15

práCasENICko
15

4
1
-0
1

 elektromechanik

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

personalne@grafobal.sk              034 6967330, 0914 222 739        

Prosím kontaktujte nás na 

Ponúkame: prácu na hlavný pracovný pomer (2, 3- zmenná prevádzka)
 príplatky aj nad rámec zákona (príplatok za 2-zmennú, 3-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 doplnkové dôchodkové 
sporenie  odmena za zlepšovacie návrhy  odmeny pri pracovných jubileách

   odmena za nájdenie nového zamestnanca

Mzda od 800€ do 1200€  (z toho základná zložka mzdy 700€)
Požiadavky: SŠ vzdelanie s maturitou v odbore elektrotechnického zamerania,
základné znalosti elektromechanických a automatizačných prvkov, prax 
v odbore vítaná, platné osvedčenie min. §21 (vyhláška 508/2009 Z.z.), §22, §23, 
práca s PC /MS Office, MS Windows
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GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica
prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozíciu:

Mzda od 700 € do 1250 €  (z toho základná zložka mzdy 646 €)

Ponúkame: prácu na hlavný pracovný pomer (2, 3-4 zmenná prevádzka)
 príplatky aj nad rámec zákona (príplatok za 2-zmennú, 3-zmennú a 4-zmen- 
nnú 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 doplnkové dôchodkové 
sporenie  odmena za zlepšovacie návrhy  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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GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica
prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozíciu:

Mzda od 700 € do 1000 €  (z toho základná zložka mzdy 646 €)

Ponúkame: prácu na hlavný pracovný pomer (2, 3 zmenná prevádzka)
 príplatky aj nad rámec zákona (príplatok za 2-zmennú, 3-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 doplnkové dôchodkové 
sporenie  odmena za zlepšovacie návrhy  odmeny pri pracovných jubileách

personalne@grafobal.sk              034 6967330, 0914 222 739       

Prosím kontaktujte nás na 

   odmena za nájdenie nového zamestnanca

robotník v expedícii, skladník

Požiadavky: stredoškolské vzdelanie, práca s počítačom
práca s čítacím zariadením, preukaz VZV
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Firma Bike Mate s.r.o.
prijme do pracovného pomeru na pozíciu

PRÁCA V SENICI

Náplň práce: 

Ponúkame:

OPRAVÁR  BICYKLOV

na jednozmennú prevádzku

- Kontrola súladu s technologickým postupom

- Úplná fyzická a vizuálna kontrola funkčnosti bicyklov, 

  prípadné donastavenie jednotlivých 

  komponentov – mechanických aj elektrických

- Upozornenie na opakované chyby konkrétnych 

  pracovníkov, prípadné názorné predvedenie 

  bezchybnej montáže

- Základná hrubá mesačná mzda 1.000,-  až 1200,- EUR 

- Po zapracovaní trvalý pracovný pomer

- Možnosť profesného rastu

- Nákup tovaru v spoločnosti DEMA Senica a.s. 

  za zvýhodnené ceny

- Príjemný kolektív

V prípade záujmu zasielajte žiadosti 

s profesným životopisom 

na e-mail: mokosak@dema.sk
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Požiadavky: 

- Zodpovedný prístup k práci
- Ochota a chuť pracovať

- Práca vhodná aj pre ženy

Ponúkame:

- Základná hrubá mesačná mzda 762,- EUR

  + výkonnostné prémie

- Začiatok pracovného pomeru - ihneď

- Po zapracovaní trvalý pracovný pomer

- Možnosť profesného rastu

- Nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.

   za zvýhodnené ceny

- Príjemný kolektív

PRACOVNÍKOV MONTÁŽE

V BICYKLOVEJ VÝROBE

V prípade záujmu sa môžete informovať priamo
v sídle spoločnosti DEMA Senica a.s., Dlhá 248/43,

905 01 Senica v prevádzke výroba bicyklov. 
tel. 034/6945202, mobil: 0915/780887 do 15:00 h

e-mail: mokosak@dema.sk

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

PRÁCA V SENICI
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Prijmeme
vodičov MKD
na prácu SK, CZ, DE

Práca pondelok–piatok,
víkendy voľno. Plat 750 €

mesačne brutto + odmeny +
bonusy, spolu 1600–2500 €.
0948 534 542 / sídlo Malacky
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VODIČA NA
NÁKLADNÉ VOZIDLO
+ PLACHTOVÝ NÁVES

PRIJMEME

tel. 0903 218 947

Mzda 1200 €/mes. brutto 

+ variabilná zložka

2. februára 1943  
Druhá svetová vojna:o 8:40 sa skončila Bitka o Stalingrad, po tom čo sa 
vzdali poslední nemeckí vojaci v Stalingradskom traktorovom závode

Výročia a udalosti

InZEráT,KTOrÝ
PrEDáVa
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok

� Vynikajúca kvalita prevedenia
�  Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
�  Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
�  Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!


