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Týždenne do 36 750 domácností

Mama je len jedna
palicu, ktorá nás miluje, aj keď všetci
ostatní sa nám obrátili chrbtom.

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

Mama nás sprevádza po celý
život. Je to ona, ktorá nás nosila pod
srdcom, ktorá nás s láskou objala pri
Za seba by som nám, všetkým
príchode na svet, prebdela nejednu mamám, rada zaželala, aby sme
noc pri našej postieľke, stála pri na- na seba nemali prehnané nároky a
šich prvých krôčikoch, pofúkala veľa nenakladali si na plecia viac, ako
boliestok, zovrela nás v náručí, keď unesieme a podelili sa o povinnosti
nám bolo ťažko.
s ostatnými. Naše deti nás budú milovať, aj keď nebude doma vždy perMama je slovo, ktoré sme vyslo- fektne upratané, nebude na stole kažvili ako prvé. Je to ona, ktorá nás učí dý deň teplá večera a bielizeň nebude
tajomstvám života. Teší sa z našich v skrini uložená podľa
úspechov, slávi naše víťazstvá a po- šablóny. Budú nás midrží nás, keď prekonávame ťažké ži- lovať pre lásku, ktorú im dávame a pre
votné skúšky, krízy či neúspechy.
prekrásne chvíle,
Mama stojí pri nás, aj keď stráca- ktoré spolu prežíme pevnú pôdu pod nohami a stojí vame. Budú nás
pri nás aj vtedy, keď zablúdime, aby milovať pre našu
nám pomohla nájsť opäť tú správnu jedinečnosť, pre
cestu. Je to ona, ktorá nám dôveru- to, aké sme.
je, keď nad nami už možno iní lámu
» Renáta Kopáčová, redaktorka

sk

63-18

63-14

Nezabudnime na Deň matiek a
nájdime si čas porozprávať sa s našou
mamou, navštíviť ju, zatelefonovať,
alebo napísať pekný list, prípadne
pohľadnicu, podarovať kvety či nejakú milú drobnosť a vyjadriť našu
vďaku.

0908 979 377

63-71
63-71

63-67

INZERáT,
KTORÝ
PREDáVA

9. mája 1974

Výročia a udalosti

bolo otvorené pražské metro
PO - PIA 10.00 - 17. 00 h.
12.00 - 13.00 h. obed
Predajňa
v Šaštíne
je ZRUŠENÁ

Ďalej ponúkame:
sed. súpravy, pohovky,
postele, matrace,
skrine, komody,
stoly, stoličky a iné...

41-37

madea@ltcnet.sk
www.nabytokmadea.sk

SE22-18
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41-41

Druhá májová nedeľa patrí už
tradične mamám, matkám, mamulienkam, mamičkám. Tento
sviatok je oslavou materstva, ktorý slávia ľudia po celom svete a
zároveň je výbornou príležitosťou
poďakovať mamičkám za všetko,
čo pre nás robia.

služby, okná a dvere

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

97.240
106.540
34.320
34.390
30.330
16.450
30.580
29.680
54.170
35.050
22.970
41.870
35.420
36.750
41.930
59.870
49.930
20.930

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko



63-25

piladobr@gmail.com
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DISTRIBÚCIA (36.420 domácností)
párny týždeň: Čáčov, Kunov,
Senica, Borský Mikuláš, Borský
Svätý Jur, Čáry, Jablonica, Kúty,
Moravský Svätý Ján, Rovensko,
Sekule, Smolinské, Šaštín - Stráže, Štefanov, Skalica, Dubovce,
Gbely, Holíč, Kátov, Kopčany, Mokrý Háj, Petrova Ves, Popudinské
Močidľany, Radimov, Radošovce,
Trnovec, Unín, Vrádište, Kúty,
Jablonica
nepárny týždeň: Čáčov, Kunov,
Senica, Cerová, Častkov, Dojč,
Hlboké, Hradište pod Vrátnom,
Jablonica, Koválov, Kúty, Osuské,
Plavecký Peter, Prievaly, Rohov,
Rovensko, Rybky, Smrdáky, Sobotište, Šajdíkove Humence, Šaštín
- Stráže, Štefanov, Skalica, Brodské, Dubovce, Gbely, Holíč, Kátov,
Kopčany, Lopašov, Mokrý Háj, Popudinské Močidľany, Radošovce,
Trnovec, Unín, Vrádište

Sme plátci
DPH



63-17
63-08

INZERCIA

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

Senica | 0911 521 767

Tesárske práce
0948 771 127
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LUX JR Sobotište
41-0006
41-03

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

§

MZDY, PERSONALISTIKA

NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

RÁMOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

BALENÉ
HNEDÉ UHLIE
25 kg

balenie

AKCIOVÉ CENY NA NOVOSTAVBY V HLINÍKOVOM
PROFILE ALUPROF + PLASTOVOM PROFILE
SALAMANDER BLUEVOLUTION - NERECYKLOVANÝ

Orech 1 (20-40 mm), Orech 2 (10-25 mm)

www.palivalanzhot.sk
Tel: +420 733 712 755

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

63-29

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

FO typ A, B a právnických osôb

63-33

Potočná 16
SKALICA
skalicko@regionpress.sk

€

63-04

Redakcia:

PREDAJ
REZIVA

SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

63-28

SENICKO-SKALICKO

Najčítanejšie regionálne noviny

63-45
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Stredné Slovensko

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

37.210
30.830
27.190
92.130
24.900
12.940
31.260
41.520
49.940
32.540

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF

SEKCIOVÉ A DVOJKRÍDLOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY

AKCIA:

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

Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

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

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

tel. 0908 702 522

SE22-18
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ul. pplk. Pľjušťa 1, Skalica, (autobus. stanica)

41-0028
41-11

56.200
29.300
37.270
30.860
38.570
32.480
33.590
40.150
38.400
26.880
50.780

41-19
41-0059

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

služby, okná a dvere

senICko
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
balkóny

rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zimné záhrady

prístrešky

Zľavy
platia
do 1 5
. 5. 20

splátky od 98 €

VYUŽITE PRED ZDRAŽENÍM
ŠPECIÁLNE ZĽAVY !

splátkyod
od99
99€€
splátky

50%

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-30

0948 787 777 | www.balkona.eu

až do

22

splátky od 49 €

41-51

63-37

63-53

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

63-0009
63-07

Murárske práce
0904 259 971

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV
Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

0910 589 637

Pomôžeme Vám

NOVOOTVORENÉ

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

0908 979 377

SKALICA, POTOČNÁ 27

41-18

INZERCIA

Parochne, ClIP in vlasy
na predĺženie
a zahustenie, NAJNIŽŠIE
CENY
bižutéria,
TRHU
A
N
doplnky.

Výročia a udalosti
výbuch sopky Pelée na karibskom ostrove Martinik; sopka úplne
zničila mesto St. Pierre a zahynulo 28 000 ľudí

SE22-18
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63-13

PAROCHŇOVÉ
ŠTÚDIO

chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej dysfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

8. mája 1902

63-0075
63-01

MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE

služby

4
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»Predám letné pneumatiky Hankook 185/70 R14
88T, cena 40 € za 4 kusy.
Tel. 0908370481
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA
DOHODA.Tel. 0908205521
»Kúpim staré PIONIER
JAWA 20,21,05,
JAWA
MUSTANG ALEBO SIMSON
ENDURO ELECTRONIC STELU MOPED STADION aj pokazené, dlho odstavené,
platím ihneď. PONÚKNITE.
Tel. 0915215406
»Kúpim doma robený
traktor-starý samohyb.
Tel. 0944963682

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
41-21

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj

VÝROBA A PREDAJ

07 REALITY / iné

PALIVOVÉHO
DREVA

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám malé šteniatka.
Tel. 0907276042
»Darujem skalné ruže,
zelené a červené cca 2
m2. Osobný odber.Tel.
0903741757

BRIKETY

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

AKCIA- 20% zľava

Z TVRDÉHO
DREVA

0918 645 802
0907 784 324

na látkové roletky,
interiér. žalúzie a siete

41-12

»Kúpim dom do 55 000,€.Tel. 0949375038

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

11 HOBBY A ŠPORT
41-02

»Kúpim staré originál vhs
videokazety, akčné, horor
a pod.kontakt: indrichovicmartin@gmail.com.Tel.
0948223465

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj

41-48

Občianska
riadková
inzercia

SE22-18
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41-06

»Predám zváracie trafo,
sečkovicu, kotlinu so 60
l kotlom, trojnožku, údiareň, pásoviny - 2 m dlhé,
4,5, 5,5 a 7 cm široké a 3
mm hrubé. Cena dohodou. Tel. 0346620202

PráCa

senICko

5

We pioneer motion

Operátor výroby
(brúsenie, sústruženie, tvárnenie)
ID číslo žiadostí: 1930
Miesto výkonu práce: Schaeffler Skalica, spol. s r.o., Ul. Dr. G. Schaefflera 1, 909 01 Skalica
Schaeffler – atraktivita medzinárodnej technologickej skupiny spojená s kultúrou rodinnej firmy.
Ako partner všetkých významných výrobcov automobilov a mnohých zákazníkov v priemyselnom sektore vám ponúkame dostatok priestoru pre váš osobný rozvoj.

Váš profil:
• vzdelanie ukončené min. výučným listom
• možnosť pracovať na 3-4 zmeny
• zodpovedný prístup, spoľahlivosť
• zmysel pre tímovú prácu

Informujte sa osobne
na recepcii spoločnosti
Schaeffler, prípadne
volajte: 034/6961513 alebo
034/6964459

Ponúkame:
• nástupná mzda 1 100€ brutto
• stabilné zamestnanie
• 13. a 14. plat
• doplnkové dôchodkové sporenie do výšky 3%
• každoročná valorizácia miezd a prehodnocovanie príplatkov
• zaujímavý sociálny program (športové aktivity, vitamíny,
masáže, zdravotná starostlivosť,...)
• závodná reštaurácia, autobusová zastávka priamo pred firmou
• ďalšie príplatky a finančné bonusy

41-23

Čakajú na vás vzrušujúce úlohy a vynikajúca perspektíva rozvoja,
pretože budúcnosť formujeme inováciami.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

SE22-18

5

soCIálny labyrInt / služby

6
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16 ZOZNAMKA

63-59
63-60
800

0903 342 475

11. mája 2002

tel.: 034 / 651 14 11

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

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

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

0944 716 337

work.byvanie@gmail.com

POHREBNÁ SLUŽBA

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

ŠAŠTÍN - STRÁŽE

Skalica, ul. Horská

0902 624 774

POHREBNÁ SLUŽBA

DVOJHROB od 2000€
NA KOMPLET

DOJČ

PEKAR SRs s.r.o.

Prev.: è. 444, Dojè doèasne uzatvorená, objednávky
pohrebov, výkopových prác a i. vybavuje Ing. Hovanèíková, na Obec. úrade Dojè, na adrese è. 125, Dojè.
tel.: 0908 109 406, prev. doba: PO – ŠT: 900–1500 h,
PIA: 800–1200 h, poludòajšia prestávka: 1200–1300 h.
www.pohrebnesluzby-dojc.sk
www.pohrebnesluzby-dojc.sk
Komplexné pohrebné služby, maloobchod,
svieèky, kahance, vence, ikebany, vázy a i.

Príďte sa presvedčiť

41-0036

NAŠA FIRMA MÁ 31 ROKOV
BOHATÉ SKÚSENOSTI

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

SE22-18

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

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

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

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

rttrade@rttrade.sk

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

41-0071
41-10

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

Work

(v priestoroch tržnice)
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

41-0008

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

769 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

POHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.

PEKARr s.r.o., Skalica

549 €

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

Výročia a udalosti
Slovensko zvíťazilo vo finále majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji
v Göteborgu nad Ruskom 4:3 a získalo prvú zlatú medailu

Občianska
riadková
inzercia

10% ZĽAVA
2300

499 €

1500

17 SPOMIENKA

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
1500

»Sympatická 56 r, hľadá
priateľa na zoznámenie.
Tel. 0907277466
»Som 40 ročný sympatický
muž a hľadám si priateľku.
Tel. 0950440354

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

41-06

»Hľadám solídnu opatrovateľku s bývaním.
Vylučuje sa ukrajinka a
rómka. Okres Senica.Tel.
0908724917
»Hľadám prácu na TPP do
pizzerie ako umývač riadu,
okolie Skalica, Holíč. Tel.
0903288642

41-46
41-0007

15 HĽADÁM PRÁCU

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
KONTAKT: 0903 607 781

6

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

0907 928 212, 0915 732 830

41-0009

»Kúpim malotraktor domácej výroby aj nepojazdný,
nekompletný a zváračku
ks-200.Tel. 0944634153
»Kúpim po starenke z
húre staré sukne, vlňáky,
blúzky. Veci ku krojom, konopné veci, taniere, hrnky,
sošky a iné. Tel. kontakt:
0904 582 551

Zosúladenie
československých dôchodkov
Zmena sa týka poistencov, ktorí získali pred 1. januárom 1993 tzv. československé obdobie dôchodkového poistenia, za
ktoré mali získať dôchodok z Českej republiky. V praxi však vznikali prípady,
kedy nárok na dôchodok takémuto poZmeny pri úhrade
istencovi v Českej republike nevznikol
a vyplácaní dávok
(vzhľadom na prísnejšie podmienky náNovela sociálneho poistenia upra- roku ako v Slovenskej republike). Takýto
vuje aj obdobia, ktoré sa hodnotia na poistenec teda dostával iba čiastkový
vznik nároku na materské, dôchodko- dôchodok od Slovenskej republiky. Na
vé dávky a dávku v nezamestnanosti. základe novej právnej úpravy sa až do
Po novom sa už nebudú zamestnanco- vzniku nároku na dôchodok z Českej
vi započítavať obdobia, v ktorých ne- republiky bude výška dôchodku zo Slomal vymeriavací základ. Pri posúdení venskej republiky vypočítavať aj z česnároku na dávku bude rozhodujúci koslovenského obdobia dôchodkového
reálny príjem, a teda to, či takýto za- poistenia, za ktoré by inak vznikol nárok
mestnanec má vymeriavací základ z na dôchodok z Českej republiky. Právktorého sa platilo poistné.
na úprava sa bude týkať poberateľov
Súčasťou úpravy sú aj zmeny pou- starobných, predčasných starobných aj
kazovania (vyplácania) dávok. Krátko- invalidných dôchodkov.
dobé dávky sociálneho poistenia (nemocenské dávky, krátkodobé úrazové
dávky, dávku garančného poistenia a
dávku v nezamestnanosti) bude možné
vyplácať aj na iný účet v banke, alebo v
pobočke zahraničnej banky ako je účet
prijímateľa, alebo jeho manžela/manželky. Každý žiadateľ si tak bude môcť
určiť ľubovoľný účet a jednoducho ho
zapísať do žiadosti, pričom nebude po» ren
trebný súhlas majiteľa takéhoto účtu.
Ilustračné foto. zdroj foto martaposemuckel pixabay
Ako sme už informovali na stránkach našich novín, do platnosti
vstúpila v uplynulých dňoch novela
zákona o sociálnom poistení, ktorá prináša viaceré dôležité zmeny.
Tentokrát sa podrobnejšie venujeme ďalším z nich.

1500

14 RôZNE / iné

63-05
63-23

Novela sociálneho poistenia
prináša novinky

Občianska
riadková
inzercia

služby
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Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA máj 2022

Chcete si
podať
inzerát?

ZĽAVY až do 35%

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

Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

Certiﬁkát

okolo hrobu, doprava, zameranie,
ZADARMO: chodníky
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov
0910 902 635•0905 323 022
DÔVERYHODNÁ
FIRMA 2021

63-11

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

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

41-04

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba nefunguje u operátorov O2 a 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, SE zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

www.kamenarstvo-bocan.sk

Bocán s.r.o.,

63-003

41-32

63-68

63-35

senICko

SE22-18
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Viete správne skladovať syry?

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

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

najlepšie
ceny
v regióne

AKCIA

BEZ

KONKURENÈNÉ

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

CENY
OKIEN

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
Ilustračné foto. zdroj foto VMonte13 pixabay

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

16-00

» TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

ŤAŽNÉ

ZARIADENIA

0904 832 593

Montáž
aj u zákazníka

www.taznezariadenie.eu

16-0092

Správne skladovanie syrov
Aby sme zachovali kvalitu, chuť ale
aj vôňu syra, mali by sme ho správne
skladovať, a myslieť aj na to, že každý
druh syra vyžaduje iné podmienky.
Optimálna teplota pre uchovanie syrov
je 8 až 12 °C. V bežných podmienkach
je preto najlepšie skladovať ich v chlad-

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

Frézovanie

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

12. mája 1937

komínov

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

ZĽAVAEZ

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

ER

10-0010

Medzi čerstvé syry patria napríklad tvarohy, cottage cheese, syr ricotta či hrudkový syr. Tvrdé syry sú
charakteristické tým, že musia zrieť
najmenej 4 týždne a najviac 1 až 2 roky.
Plesňové syry patria medzi zrejúce
syry. Sú vyrobené z pasterizovaného
mlieka, do ktorého sa pridávajú okrem
kyslomliečnych kultúr i špeciálne
ušľachtilé plesňové kultúry. Radíme
sem syry s modrou alebo zelenou plesňou vo vnútri, syry s bielou plesňou na
povrchu ako aj syry dvojplesňové. Ďalšiu skupinu syrov tvoria tavené syry.

ničke, pričom čerstvé mäkké syry skladujte v najchladnejšej časti chladničky,
tvrdšie môžete uložiť tam, kde je trochu
vyššia teplota. Baliť by sme ich mali do
papiera, ktorý im umožňuje dýchať.
Použiť môžeme aj papierový obrúsok
a ten následne vložiť do polouzatvoreného plastového vrecka. Plesňové syry
sa odporúča skladovať v plastových nádobách alebo pod pokrievkou zo skla,
aby sme zabránili rozšíreniu plesne na
iné potraviny. Pri dlhšom skladovaní
syrov je dobré ich po každom vybalení
zabaliť do nového obalu. Odborníci neodporúčajú syry uchovávať v mrazničke, pretože dochádza k narušeniu ich
štruktúry, ale i zmene chute.

PNEUMATIKY
CEZ

e-shop

+ TERMÍN DO SERVISU
ONLINE!

16-0020

Trh nám ponúka nespočetné množstvo syrov vynikajúcich chutí. Veď
kto by už nepoznal francúzsky syr
Camembert, holanskú Goudu, švajčiarsky Emmental či najznámejšie
talianske syry, akými sú Parmezán,
Mozzarella či Gorgonzola. Sú syry,
ktoré sa podávajú čerstvé, krátko
po dokončení ich výroby, ale i také,
ktoré zrejú niekoľko týždňov, mesiacov dokonca aj rokov, kým sa dostanú na náš stôl.

Najčítanejšie regionálne noviny
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PROGRAM

služby, zdravIe, relax
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SKALICA

SOBOTA 07.05.2022
Ušiak Čiky a Škrečok temnôt 13:00, Smradi 13:00, Nezlomná 13:20, Ježko Sonic 2
15:00, Smradi 15:10, Nezlomná 15:20, Po čom muži túžia 2 17:20, Doctor Strange
v mnohovesmíre šialenstva 2D SD 17:30, Láska hory prenáša 17:40, Doctor Strange
v mnohovesmíre šialenstva 2D ST 19:30, Fantastické zvery: Tajomstvá Dumbledora
SD 19:50, Doctor Strange v mnohovesmíre šialenstva 2D ST 20:20
NEDEĽA 08.05.2022
Špeciálna projekcia – Deň matiek- Láska hory prenáša 17:30, , Smradi 13:00, Nezlomná 13:20, Ježko Sonic 2 14:30, Smradi 15:10, Nezlomná 15:20, Po čom muži túžia
2 17:20, Doctor Strange v mnohovesmíre šialenstva 2D SD 17:30, Láska hory prenáša 17:30, Doctor Strange v mnohovesmíre šialenstva 2D ST 19:30, Fantastické zvery:
Tajomstvá Dumbledora SD 19:50, Doctor Strange v mnohovesmíre šialenstva 2D
ST 20:20
PONDELOK 09.05.2022
Ježko Sonic 2 15:00, Smradi 15:10, Nezlomná 15:20, Po čom muži túžia 2 17:20, Doctor Strange v mnohovesmíre šialenstva 2D SD 17:30, Láska hory prenáša 17:40, Doctor Strange v mnohovesmíre šialenstva 2D ST 19:30, Fantastické zvery: Tajomstvá
Dumbledora SD 19:50, Doctor Strange v mnohovesmíre šialenstva 2D ST 20:20
UTOROK 10.05.2022
Ježko Sonic 2 15:00, Smradi 15:10, Nezlomná 15:20, Po čom muži túžia 2 17:20, Doctor Strange v mnohovesmíre šialenstva 2D SD 17:30, Láska hory prenáša 17:40, Doctor Strange v mnohovesmíre šialenstva 2D ST 19:30, Fantastické zvery: Tajomstvá
Dumbledora SD 19:50, Doctor Strange v mnohovesmíre šialenstva 2D ST 20:20
STREDA 11.05.2022
Ježko Sonic 2 15:00, Smradi 15:10, Nezlomná 15:20, Po čom muži túžia 2 17:20, Doctor Strange v mnohovesmíre šialenstva 2D SD 17:30, Láska hory prenáša 17:40, Doctor Strange v mnohovesmíre šialenstva 2D ST 19:30, Fantastické zvery: Tajomstvá
Dumbledora SD 19:50, Doctor Strange v mnohovesmíre šialenstva 2D ST 20:20

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

13. mája 1981

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

NAJPRESNEJŠIE
MERANIE ZRAKU
OČNÝ LEKÁR
OPTOMETRISTA
DENNE
VÝBER
Z 1000 MODELOV
dioptrických okuliarov

Info v optike a na www.oftalens.sk

SE22-18
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SKVELÉ CENY A AKCIE
0948 777 971
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Výročia a udalosti
v rámci vojny v Kosove lietadlá NATO bombardovali omylom čínsku
ambasádu v Belehrade

7. mája 1999

33-0028

22.apríl je Dňom Zeme. Je to deň, kedy sa všetci venujeme zberu a triedeniu odpadkov, upratovaniu okolia a podobne. Ale stačí to? Už deti v materskej škole
vedia, že je to málo, že jeden deň nestačí. Veď život na Zemi trvá roky... Preto
sme sa rozhodli venovať sa tejto téme tak často, ako sa len dá. Preniesli sme
časť výchovno-vzdelávacích aktivít na školský dvor i do prírody. Podľa potreby čistíme náš pocitový chodník, ktorý zároveň slúži aj ako domček pre hmyz,
vysádzame nové kvetinky do záhonov, polievame ich a tešíme sa, že včeličky
majú o potravu postarané.
V tomto roku sme sa s pánom školníkom dohodli, že ak budú rozkvitnuté púpavy a sedmokrásky v našej trávičke, budeme kosiť etapovo tak, aby včeličky
a ostatný hmyz mali stále naporúdzi výživu. Pán Peter Bellay s kolegom nám
vysadili v materskej škole mladé lipky a zároveň deťom vysvetlili význam stromov pre človeka a prírodu. Názorne ukázali, ako sa taký strom sadí a nechali
deti, aby prispeli aj svojou aktivitou k tejto činnosti. Keďže máme na našom
školskom dvore systém zachytávania dažďovej vody, deti stromčeky polievajú
a pozorujú, ako sa im darí. Okrem rastu stromčekov a kvetiniek majú deti k dispozícii lupy a rôzne pozorovacie pomôcky, ktoré pri hrách na školskom dvore
často využívajú. Pozorujú mravčeky, cifrušky a jasné, že pri hrabaní v zemi
objavia aj iných zaujímavých obyvateľov – húseničky, larvy hmyzu, ktoré po
preskúmaní vrátia naspäť na miesto objavu. Aprílové počasie nám dovolilo
zrealizovať i aktivity ekoučebne, v ktorej čerpáme námety zo vzdelávania Hurá
von, škôlkari II. Deti hľadali povrchy zvierat v prírode prikladaním ich makiet
na rôzne predmety, prírodniny v okolí, učili sa „lovením“ v pokosenej tráve
hľadať zvieratká a určovať ich miesto výskytu – teda ich prirodzené prostredie.
Tvorili ozdobné vázičky pre mamičky, kde využili na tvorbu vázičky použité
kartóny. Najmladšie Svetlušky priamo s pani učiteľkami realizovali výsadbu
nových kvetín do pôdy. Na maketách opisovali kolobeh vody v prírode, hrali prírodné pexeso a využívali obrazový materiál k utvrdzovaniu poznatkov
o našej Zemi ako zdroja života. V triede pozorovali cyklus kuklenia húsenice,
ktorý tipovali ako liahnutie motýľa. Ak sa ich predpoklad potvrdí, motýle vypustíme na našom školskom dvore, kde je pre nich už teraz pripravené vhodné
prostredie na život.
Tieto a ešte mnohé aktivity máme v pláne zrealizovať tak, aby deti MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova vedeli, že jeden deň starostlivosti o prírodu nestačí, ale
pretavili tieto poznatky do každodenného života.
(Mgr.Mária Masárová)

63-72

Jeden deň nestačí, na Zemi
žijeme 365 dní v roku...

SE22-18
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KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP

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

16-0010

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj 13 a 18 týždňových kuričiek DOMINANT

9.50 - 10.00 h.
9.00 - 9.15 h.
9.45 - 10.00 h.
10.15 - 10.30 h.

Kúty - potraviny Polák 10. 5.
Dojč PD 13. 5.
Vradište - Jednota 13. 5.
Skalica parkov. za Lidlom 13. 5.
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75-21

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

SE22-18
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SBS PROFI V+K

R

prijme

ČLENOV STRÁŽNEJ
SLUŽBY

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica

Západoslovenské tlačiarne Skalica
privítajú do svojho tímu kolegu na pozíciu
rezač, nastavovač a operátor knihárskych strojov

na objekty v Skalici

(výrobný podnik)
Preukaz odbornej spôsobilosti
3,72€ až 4,38€ brutto + príplatky

prijme do pracovného pomeru

• MAJSTER ÚDRŽBY
Požadujeme :
SŠ/VŠ vzdelanie technického zamerania /strojárske, elektro/, skúsenosti
s vedením kolektívu, komunikatívnosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, anglický alebo nemecký jazyk na minimálnej úrovni B1
Ponúkame :
prácu na hlavný pracovný pomer, plat od 900€ do 1300€, sociálny program, stravovanie v závodnej jedálni, príplatky aj nad rámec zákona, nástup možný od 1. 7. 2022, 13. a 14. plat
Popis pracovnej činnosti:
riadenie opráv a údržby po strojnej a elektrickej stránke, evidencia a objednávanie náhradných dielov, zabezpečenie prevádzkyschopnosti strojov a činností údržby, zodpovednosť za urýchlené odstraňovanie porúch
na zariadeniach, za dodržiavanie interných predpisov, výkon funkcie výťahového technika, rozpočtovanie výkonov údržby, plánovanie zmennosti,
administratíva

volať po - pia: od 8 - 14 hod.

63-20

0903 435 184
0903 918 949

Životopisy zasielajte na adresu:
pardubska@zapadotlac.sk alebo Mallého 60, Skalica

xx-xx
63-64

41-54

Úplný pracovný pomer (možnosť čiastočného), 1-zmenná prevádzka
Uprednostňujeme záujemcov o dlhodobé stabilné zamestnanie.

• ODPADOVÝ HOSPODÁR

Výročia a udalosti
Slovensko porazilo Česko 4:2 na majstrovstvách sveta v ľadovom
hokeji v Helsinkách a získalo bronzovú medailu

10. mája 2003

Požadujeme :
SŠ vzdelanie, flexibilita
Ponúkame :
prácu na hlavný pracovný pomer, plat od 800€ do 1000€, sociálny program, stravovanie v závodnej jedálni, príplatky aj nad rámec zákona, nástup možný od 1. 6. 2022, 13. a 14. plat
Popis pracovnej činnosti:
spolupracovanie pri zabezpečovaní odvozu odpadov, zisťovanie stavu
vodomerov, spolupracovanie pri lokalizácií porúch rozvodu pitnej vody,
odstraňovanie drobných porúch na rozvodoch kanalizácie a údržbu predčistiacích zariadení, vykonávať evidenciu, prepravu a uloženie na sklad
kvapalných odpadov, kontrolu skladovania a označovania odpadov, lisovanie odpadov z plastov, zabezpečovanie činností súvisiacich s CO (čistenie objektu, odstraňovanie porúch)

41-01

Prosím kontaktujte nás
na email: personalne@grafobal.sk
alebo na telefónnych číslach:
034 6967330, 0914222739

Náplň práce: nastavovanie, obsluha a údržba strojov
rezanie na rezačke
práca na VZV
Požiadavky: OU, alebo SŠ vzdelanie s maturitou
Manuálna zručnosť a technické myslenie
Precíznosť, ﬂexibilita
Samostatnosť a zároveň schopnosť pracovať v tíme
Vodičský preukaz B
Prax v obore polygraﬁe – vítaná a hodnotená, nie však nutná
Mzdové podmienky: základná zložka mzdy brutto od 700 € +
VYSOKÉ OSOBNÉ PRÍPLATKY v závislosti od schopností, praxe
záujemcu a rozsahu dohodnutých prác.

+/('0(/.$Ė(
PRO NAŠE
DÁRCOVSKÁ CENTRA
ƣŸÝƳĈɕ Ÿōċɕ{žƇŸÝƣċɕfŕńįōċɕqńÝāĉ ŕńĈžńÝƣĭɕÙńįōċɕ źĈûńÝƣĭɕ
ĈńĩźĭŋŕƣċÝɺ³ĩĈŸžŀĉŋ Ÿŕāƍɚ

úvazek dohodou
atestace není podmínkou
ŴźįžŴċƣĈŀōÝŴźĈžƇċĩŕƣÞōįƳÝŴŸÝûį

41-55

33-0027

ÉįûĈĭōğŕŸŋÝûįōÝƤƤƤɚûÝŸÝŴńÝžŋÝɚûƳ
ŴĈŸžŕōÞńōįŕāāċńĈōįɔƇĈńɚɔʔɂɀȾɄȾɀɃɅɇȿɆɁɕʔɂɀȾɅɅɆɂɂɅɅɃɆ
ĈɫŋÝĭńɔĩŸʭûÝŸÝŴńÝžŋÝɚûƳ

www.regionpress.sk
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tímu
zakotvené
našej
skutoční noví
sledovať
pomáhať
formovať.
schopní
implementovať
úplne
nové
riešenia
spojením
veľmi
kompetencií
formovať
formovať Sme schopní
schopní implementovať
implementovať úplne
úplne nové
nové riešenia
riešenia spojením
spojením veľmi
veľmi rozdielnych kompetencií
kompetencií a
formovať
schopní implementovať
úplne
nové
riešeniaStaňte
spojenímsúčasťou
veľmi tímu:
kompetencií
technológií.
premieňame
zložité
výzvy
skutočné
nadšenie.
technológií
technológií A premieňame
premieňame zložité
zložité výzvy
výzvy na skutočné
skutočnénadšenie
nadšenie Staňte
Staňte sa súčasťou
súčasťoutímu
tímu
technológií premieňame zložité výzvy
skutočné nadšenie Staňte
súčasťou tímu

Vaše benefity
benefity
Vaše

Váš profil

•
•
•••
••••
•
••
••
•••
•

Stredoškolské vzdelanie výhodou
Prax v automobilovom priemysle
spoľahlivosť
výhodou
Manuálna
zručnosť
Zodpovedný prístup a spoľahlivosť
spoľahlivosť
spoľahlivosť
spoľahlivosť
Manuálna
zručnosť
Manuálna
zručnosť
Manuálna zručnosť
Manuálna zručnosť

NA
POZÍCIU ŠIČKA PONÚKAME:
KANDIDÁTOM
KANDIDÁTOM BEZ
BEZ SKÚSENOSTÍ
SKÚSENOSTÍ
NA
POZÍCIU
ŠIČKA
PONÚKAME:
NA
POZÍCIU
ŠIČKA
PONÚKAME:
NAúplné
POZÍCIU
ŠIČKA
PONÚKAME:
•NA
zaškolenie
trvaní
týždňov
POZÍCIU
ŠIČKA
PONÚKAME:

• možnosť
individuálnej
úpravy
úplné
zaškolenie
v trvaní
trvaní
týždňov
••• úplné
úplné zaškolenie
zaškolenie
trvaní 4-6 týždňov
týždňov
pracovného
času
úplné
zaškolenie
trvaní
týždňov
možnosť
individuálnej
úpravy
••• možnosť
individuálnej
úpravy
možnosť
individuálnej
úpravy
• pracovného
možnosť
individuálnej
úpravy
pracovného
času
času
pracovného času
pracovného času

•
•••
•••
•
•••
•••
•
•••
•
•••
•
•••
•
•••
•
•••
•
•••
•
•••
•••
•
•••
•

Nástupná
790 EUR
Stabilné
Nástupná
790
EUR
Nástupná
Nástupná mzda od 790
790 EUR
EUR agentúru)
Nástupná
EUR
Dochádzkový
bonus790
50€
Stabilné
(nie
cez agentúru)
agentúru)
Stabilné
Stabilné zamestnanie
agentúru)
Stabilné
agentúru)
Výkonnostná
odmena
až
do
100€
Dochádzkový
bonus
50€
Dochádzkový
Dochádzkový bonus
bonus 50€
50€
Dochádzkový
bonus
50€
Nárast
zapracovaní
Výkonnostná
odmena
až
do
100€
Výkonnostná
Výkonnostná odmena
odmena až
až do
do 100€
100€
Výkonnostná
odmena
až
do
100€
odporučenie
Nárast
mzdy
po
zapracovaní
sa
Nárast
zapracovaní
Nárast
zapracovaní vo funkcii
Nárast
zapracovaní
odpracované
Odmena za odporučenie
odporučenie
nového kolegu
odporučenie
odporučenie
Príspevok
1%odpracované
na doplnkové
dôchodkové
Vernostné za
odpracované
roky
odpracované
odpracované
sporenie
Príspevok
1%
na
doplnkové
dôchodkové
Príspevok
Príspevok 1%
1% na
na doplnkové
doplnkové dôchodkové
dôchodkové
Príspevok
1%
na
doplnkové
dôchodkové
0,80€/
jedlo
sporenie
sporenie
sporenie
sporenie
Príplatky
rámec
Zákonníka práce
Stravovanienad
- 0,80€/
0,80€/
jedlo
jedlo
0,80€/
jedlo
0,80€/
jedlo
(poobedná
Príplatky
nad
rámec
Zákonníka
práce
Príplatky
Zákonníka
Príplatky nad
nad rámec
rámec €/hod)
Zákonníka práce
práce
Príplatky
nad
rámec
Zákonníka práce
Možnosť
kariérneho
(poobedná
zmena
0,17€/hod)
(poobedná
€/hod)
(poobedná
€/hod)
(poobedná
€/hod)
Bohatý
sociálny
Možnosť
kariérneho
rastu
Možnosť
Možnosť kariérneho
kariérneho
Možnosť
kariérneho
zlepšovateľstvo
Bohatý
sociálny
program
Bohatý
Bohatý sociálny
sociálny
Bohatý
sociálny
Odmeny za zlepšovateľstvo
zlepšovateľstvo
zlepšovateľstvo
zlepšovateľstvo

Eissmann Automotive Slovensko s.r.o.| Lesná 880/1| 90851 Holíč
Kontaktná osoba: Ing. Eva Beneková, Mgr.
Katarína
Krchňavá
Lesná
880/1
Holíč
Lesná
Holíč
Lesná 880/1
880/1
Holíč
Telefón:
+421
907
962
902,
+421
907
880
779
Lesná
880/1
Holíč
Kontaktná
osoba
Ing.
Eva
Beneková,
Mgr.
Katarína
Krchňavá
Kontaktná
Kontaktnáosoba
osoba Ing.
Ing.Eva
Eva Beneková,
Beneková, Mgr.
Mgr. Katarína
KatarínaKrchňavá
Krchňavá
praca@eissmann.com;
eva.benekova@eissmann-smp.com
Kontaktná
osoba Ing. Eva
Beneková, Mgr. Katarína Krchňavá
ó
óó
katarina.krchnava@eissmann-smp.com
ó
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TURNING IDEAS INTO EXCITEMENT.
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PráCa
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63-69
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SBS GUARDING s. r. o.

Hľadáte prácu?
Pridajte sa k nám.

RTÍLOGUVTÁëPKMQXPCRTGXÁF\M[

X5MCNKEKC*QNÍïK
8QNCėXRTCEQXPÉFPKQFJFQJ

uCPFTGLMCEGT@IWCTFKPIUM

9. mája 1974

36-0003

/\FC€JDTWVVQ
2150760½0ÁUVWRKJPGü

Výročia a udalosti

bolo otvorené pražské metro

41-41

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

12. mája 1937

v Autopriemyselnom parku Lozorno. Práca
od pondelka do piatka na rannú a poobednú
zmenu. Nástupný plat je od 570 € netto.
Po zapracovaní možné zvýšenie mzdy.
Doprava zabezpečená. Naše požiadavky:
pracovitosť, dochvíľnosť, zmysel pre detail.
Viac info na tel: 0918 445 908

10-0117

41-50

Ponúkame voľné pracovné miesto
na pozíciu UPRATOVAČKA

SE22-18
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PolItICká InzerCIa / sPomíname, služby

senICko
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41-52

19 ROKOV NA TRHU

32-0034

e-mail: velcon@velcon.sk

29,90 €

SE22-18
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zdravIe / služby
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci.

75-25

Facebook: aiwsk

87-0004

www.aiw.sk

0800 24 24 44
32-0002

65-004
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