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V kalendári medzinárodných dní a 
sviatkov je 21. september zapísaný 
ako Svetový deň vďačnosti. Mnohí 
mi isto dajú za pravdu, že si nie vždy 
celkom uvedomujeme, za čo všetko 
môžeme byť v živote vďační. Mnoho 
vecí vnímame ako samozrejmé či 
automatické a častokrát sa zameria-
vame viac na to, čo nám chýba, ako 
na to, čo máme.

Niekedy nastane v našich životoch 
situácia, keď hrniec jednoducho pre-
kypí a potom už stačí celkom málo a my 
sa zrazu, ani nevieme ako, vezieme na 
vlne nespokojnosti. Prskáme na všetky 
strany, s ničím nie sme spokojní, vidí-
me všetko len čierne, dostaví sa frustrá-
cia, smútok, nepohoda. Pozná to asi 
každý z nás a je to celkom prirodzené. 
A možno práve v takýchto chvíľach je 
ten správny čas na uvedomenie si toho 
všetkého dobrého, čo nás na našej ži-
votnej púti postretlo, a že máme byť za 
čo vďační, o tom rozhodne niet pochýb.

Naša vďaka sa môže začať už ráno, 
veď sme sa zobudili, možno sme vypili 
svoju obľúbenú šálku kávy či čaju, na-
raňajkovali sa a môžeme vyjsť v ústrety 
novému dňu. Vďační by sme mali byť za 

zdravie, za to, že môžeme ísť do práce a 
naše deti do školy, za to, že deti vôbec 
máme, za partnerov, s ktorými môže-
me zdieľať svoje osudy, za to že máme 
kolegov či priateľov, ktorí sú pri nás v 
lepších i horších dňoch, aj za stretnutia 
s ľuďmi, ktorí nás niečím obohatili. Ďa-
kovať treba aj za to, že sa môžeme veno-
vať svojim blízkym, svojim záľubám či 
pomoci tým, ktorí nemali toľko šťastia 
ako my, ale aj za to, že môžeme sami o 
sebe rozhodovať, že môžeme žiť v mie-
ri, že máme možnosť spoznávať svet a 
rovnako aj za to, že sa máme kam vrátiť 
a máme domov.

Ak na nás niekedy opäť doľahne 
ten deň „frfľoš“, a začneme hundrať na 
preplnené cesty, na dážď, ktorý nám 
zmaril plány, na ťažký deň v práci, ale-
bo na to, že musíme čistiť 
stenu, ktorú si naša ra-
tolesť opäť zamenila s 
maliarskym plátnom, 
buďme za to vďační, 
veď čo by iní za to 
dali.

Máme byť za čo vďační

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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Letná akcia 25% zľava

www.vonkajsiezaluzie.com
showroom SKALICA, Svätoplukova 41        rollstyl@rollstyll.sk        0944 008 206
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0905 963 819
www.klima-kov.sk

KLIMATIZÁCIE
A J   S   M O N T Á Ž O U

-20%Z CELKOVEJ CENY

Mimoriadna akcia 
pre domácnosti

2,5 kW 864 €
-20% 144 €
= 720 €

3,5 kW 936 €
-20% 156 €
= 780 € chladíme / kúrime / čistíme vzduch
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www.atreasi.skwww.atreasi.sk
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Po – pia: 10 – 12 h, 13 – 17 h

kuchynská linka

v cene
pracovná doska

151 cm

€287

SLOVENSKÝ
VÝROBOK

Popudinské
Močidľany

Na križovatke
tel.: 0905 295 866

www.nabytokmadea.sk

KATKA
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0905 915 033
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Pri príležitosti 30. výročia prijatia 
Ústavy SR pripravilo Ministerstvo 
vnútra SR v spolupráci s Národnou 
radou SR výstavu Slovensko v štát-
nej symbolike, ktorá dokumentuje 
pôvod a vývoj štátneho znaku od naj-
starších čias do súčasnosti. Výstavu 
môžete zhliadnuť do 2. októbra.

Výstava prináša viac ako 800 vzác-
nych, na Slovensku po prvýkrát vy-
stavovaných obrazových a textových 
exponátov, vyobrazení heraldických 
archívnych dokumentov a muzeálnych 
prameňov, ktoré dokumentujú zložitú, 
1 100 rokov trvajúcu cestu, pokiaľ sa z 
byzantského cirkevného a uhorského 
panovníckeho symbolu stal symbol 
územia dnešného Slovenska. Od roku 
1918 sa tento, vtedy už medzinárodne 
rešpektovaný znak Slovenska, stal sú-
časťou štátneho znaku Československa, 
od roku 1993 je dvojitý kríž na trojvrší 
štátnym znakom samostatnej Sloven-
skej republiky a hlavným znamením na 
jej vlajke.

„Prvého septembra uplynulo 30 
rokov od prijatia Ústavy Slovenskej 
republiky a tým aj uzákonenia štát-
nych symbolov samostatného Sloven-
ska, ktorými sú štátny znak, vlajka, 
pečať a hymna. Toto výročie sa stalo 
excelentnou príležitosťou na pripome-

nutie si pôvodu a vývoja našej štátnej 
symboliky formou rozsiahlej výstavy,“ 
povedal minister vnútra Roman Miku-
lec a pripomenul, že štátne symboly sú 
jedným zo základných pilierov štátnos-
ti, sú oficiálnym, nezameniteľným a 
výsostným označením štátu, výrazom 
jeho suverenity, nezávislosti a integrity. 
Reprezentujú Slovenskú republiku na-
vonok, vyjadrujú jej históriu, tradície 
a hodnoty. „Stretáme sa s nimi na kaž-
dom kroku a pre mnohých sú samozrej-
mosťou. Prostredníctvom tejto výstavy 
máme možnosť presvedčiť sa o tom, že 
pôvod a zložitý vývoj slovenského zna-
ku predstavuje mimoriadne zaujímavý, 
miestami až vzrušujúci príbeh,“ doplnil 
minister vnútra.

Výstavu realizuje odbor archívov 
a registratúr sekcie verejnej správy 
Ministerstva vnútra SR a Štátny archív 
v Bratislave v spolupráci s Národnou ra-
dou SR. Autorom je uznávaný heraldik, 
archivár a spolutvorca štátneho znaku 
Slovenskej republiky Ladislav Vrtel, kto-
rý je zamestnancom ministerstva vnútra 
už 46 rokov.

Výstava bude prístupná verejnosti 
do 2. októbra 2022 v priestoroch výstav-
nej sály na západnej terase Bratislavské-
ho hradu.

Otvorili výstavu Slovensko 
v štátnej symbolike

» ren
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ABC-OKNÁ
VÝROBA A MONTÁŽ PLASTOVÝCH OKIEN A DVERÍ

HOLÍČ, BERNOLÁKOVÁ 12 (HOTEL SAN)
0948 344 401

okna@abc-okna.sk, holic@abc-okna.sk

www.abc-okna.sk

VŽDY
VÝHODNÉ AKCIE

• PLASTOVÉ OKNÁ A VCHODOVÉ DVERE
• TIENIACA TECHNIKA
• GARÁŽOVÉ BRÁNY LOMAX
• PREDOKENNÉ ROLETY
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE
• OKENNÉ SIETE,
   SIETOVÉ DVEREˇ
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od 102 €/t
od 260 €/t
 od 195 €/t

VYUŽITE NAŠU PONUKU
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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SKALICA
Pivovarská 21
Tel: 0948 886 518
davidkarnos@gmail.com

Tatranský profil
Zrubový profil

Palubovka

KVH hranoly
Dosky, lišty

Dvere, zárubne

Dlážkovica
OSB Dosky
Škárovka

SENICA
Hurbanova 518
Tel: 0918 680 390
drevosvetsenica@gmail.com

HOLÍČ /za smaltovňou/
Bratislavská 3308
Tel: 0918 560 947
stolarskepotreby@gmail.com
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GARÁŽOVÉ  BRÁNY

0905 478 303bomont.sk

19. septembra 1848   
vypuknutie prvého Slovenského povstania, vyhlásenie Slovenskej 
národnej rady a jej zasadanie v dome pani Kolényovej v Myjave

Výročia a udalosti
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Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

ul. pplk. Pľjušťa 1, Skalica, (autobus. stanica)
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Senica
Čáčovská cesta 5315/125

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

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.hydina.eu
Od začiatku septembra 2022 začíname

s jesenným predajom a rozvozom
mládok na znášku

Po dohode možnosť dovozu až k zákazníkovi
našimi kuriérmi

V ponuke máme aj kŕmne zmesi od belgického
výrobcu Versele Laga

Otváracia doba predajne: Pondelok - štvrtok  9,00h - 16,00h  /   piatok  9,00h - 14,00h.

E-shop: www.vonavepranie.sk 

OLEJE DO PRANIA!

Predajňa 

PRO NAILS, s.r.o.
Gorkého 5, Skalica
Tel.: 0948 801 019

Vymeňte aviváž za

 
Talianske vysoko koncentrované parfumy
so 100% prírodnými esenciálnymi olejmi
pre nádhernú a dlhotrvajúcu vôňu 
bielizne. Náhrada  aviváže,
vhodné aj do sušičky.
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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 ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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R01_AUTO_PREDAJ

R02_AUTO_MOTO_INE

» ČZ-JAWA Odkúpim 
Motocykel/Diely-SE-
RIÓZNA DOHODA .Tel. 
0908205521 
» Kúpim starého PIONIE-
RA JAWA 20,21,05 JAWA 
MUSTANG ALEBO SIM-
SON ENDURO ELECTRO-
NIC STELU MOPED STA-
DION aj pokazené, 
dlho odstavené. Platím 
ihneď. Ponúknite.Tel. 
0915215406

R03_BYTY_PREDAJ

R04_BYTY_PRENAJOM

R05_DOMY_PREDAJ

R06_POZEMKY_PREDAJ

R07_REALITY_INE

R08_STAVBA

» Kúpim haki lešenie.
Tel. 0908532682

R09_DOMACNOST

R10_ZAHRADA

» Predám HUSI živé, 
očistené, Kopčany.Tel. 
0903572514 
» Ponúkam pripúšťanie 
kôz.Tel. 0907276042 
» Predám hrozno na 
výrobu vína, odroda 
Frankovka. Lok. Koziny, 
Skalica, výhodna cena.
Tel. 0902817481

R11_HOBBY A SPOTR

R12_DETOM

R13_ROZNE_PREDAJ

R14_ROZNE_INE

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    
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KONTAKT: 0903 607 781

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
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6finext@finext.skcca 100 m2 v centre Šaštína 

vhodné aj na bývanie 0905 432 717 

PRENÁJOM PRIESTOROV
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SERVIS
PLYNOVÝCH
KOTLOV 

Ročné revízie a servis kotlov Protherm
0902 233 400

info@serviskotlovmalacky.sk
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
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STAVEBNÉ PRÁCE
VÝROBA A DOPRAVA
BETÓNOVÝCH ZMESÍ

PREDAJ BETONÁRSKEJ OCELE
A VIAZANIE ARMATÚR

PREDAJ ŠTRKU, PIESKU
A OKRASNÉHO KAMEŇA

PREDAJ STAVEBNÉHO
MATERIÁLU

Moravský Svätý Ján 401
0905 638 665 | 1hasso1@gmail.com
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Bocán s.r.o., 

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

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO:
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DÔVERYHODNÁ 
FIRMA 2021

Hviezdoslavova 309, Senica

ZĽAVA do 35%
Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

Certi�kát

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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SobotišteLUX JR
NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

Sobotište 314, objekt reštaurácie MATULŮV DVŮR
e-mail: sobotiste@lux-sobotiste.sk   ●  tel. 0908 702 522

facebook: Pavol Černek - LUX JR

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

SEKCIOVÉ A DVOJKRÍDLOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY

ŽALÚZIE VŠETKÝCH DRUHOV
MARKÍZY A TEXTILNÉ ROLETKY ZA NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

• PROFIL SALAMANDER BLUEVOLUTION 82 VYROBENÝ NA SLOVENSKU 
• OKNÁ V PLNEJ VÝBAVE CERTIFIKOVANÉ AJ PRE PASÍVNE DOMY 
• 6-KOMOROVÝ PROFIL, 3-SKLO SO ŠÍRKOU ZASKLENIA 44MM 
    A TEPLÝM RÁMIKOM, KOVANIE MACO MULTI-MATIC, 
• 2 CELOOBVODOVÉ A JEDNO STREDOVÉ TESNENIA, 72 DEKÓROV
• HLINÍKOVÝ POSUVNÝ SYSTÉM HS PORTÁL
    A HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVERE 
    V PROFILE ALUPROF VYROBENÉ NA SLOVENSKU 
    ZA ZVÝHODNENÉ CENY

UVÁDZACIA CENA NA 
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výroba a predaj krmív
záhradkárske potreby

Prietržka 36 | 0902 898 387, 0902 898 384 | agmibo.sro@gmail.com

ĎALEJ V PONUKE
• krmivá pre ošípané, ovce, kozy, kone
• lucernové granule, cukrovarské rezky,
   obilie, sladový kvet granule

Aktuálne novinky a akcie sledujte na našej facebookovej
stránke: AG MIBO-krmivá prietržka

KZ NOSNICA hrubozrnná
teraz za 25 kg - 16 €

PRI KÚPE 4 VRIEC 25 KG KŔMNEJ
ZMESI 10 KG ZDARMA

NOVINKA

GRANULE PRE KRÁLIKY (25 KG)
KZ EMU (25 KG)
KZ VÝKRM HYDINY (25 KG)
KZ MORKY GR. (25 KG)

16 €
18 €
17 €

20 €
Ponúkame
drevené
brikety 
RUF

me
é
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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, Výkopové zemné práce strojmi JCB 1CX, 3CX, 
pásový otočný báger, ku každému bágru hydraulické kladivo, pásový otočný báger, ku každému bágru hydraulické kladivo, 

všetky veľkosti lyžíc,mixovacia lopata na miešanie betónuvšetky veľkosti lyžíc,mixovacia lopata na miešanie betónu
Autodoprava- nákladné vozidlá s hydr.rukouAutodoprava- nákladné vozidlá s hydr.rukou

Prenájom - pristavenie kontajnerovPrenájom - pristavenie kontajnerov
Odvoz sute, dovoz zeminy, kamenivaOdvoz sute, dovoz zeminy, kameniva

Prenájom stavebnej mechanizácie - náradiaPrenájom stavebnej mechanizácie - náradia
Prenájom lešenia a stojokPrenájom lešenia a stojok

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

529 € 579 €

799 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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0908 979 377

INZERCIA
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info@rekuperacky.sk
+421 944 561 949
www.rekuperacky.sk

Vetranie s rekuperáciou Comair

Prečo rekuperačné
vetranie?
• úspora energie
• život bez plesní v interiéri 
• vhodné pre alergikov
• komfortný spôsob bývania
• výrazne nižšia prašnosť
   v domácnosti
• spoľahlivá a bezúdržbová
   prevádzka

SHOWROOM
Dohodnite si termín na 0944 561 949

Sasinkova 24
SKALICA 
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» Kúpim striebornú jed-
ľu, strieborný smrek k 
zrezu.Tel. 0904453311 
» Kúpim Triodinu.Tel. 
0944634153

R15_HLADAM PRACU

R16_ZOZNAMKA

» Ja, chalan 32 ročný, 
rád by som sa zoznámil 
so slobodným dievča-
ťom do 34 rokov.Tel. 
0903288642 
» Abstinent 53.r. mlad-
šieho vzhľadu hla-
dá priateľku štíhlej-
šej postavy na...Tel. 
0915700845 
» Vášnivý 63 r. cyklis-
ta mladšieho vzhľadu 
hľadá priateľku na 
cyklotúry okolo Skalice, 
deti neprekážajú!!! SMS.
Tel. 0907192837 
» Muž 56 hľadá kama-
rátku.Tel. 0908893581 
» Sympatická 56 r hľa-
dá priateľa na zozná-
menie.Tel. 0907277466

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10 dolu.

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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

Príklad:
RP SE 12 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 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 no-
vinách, SE zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.
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ŠAŠTÍN - STRÁŽEŠAŠTÍN - STRÁŽE
Prev.: Štúrova 958, Šaštín-Stráže, tel.: 0907 186 222

www.pohrebnesluzby-sastin-straze.sk

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

POHREBNÁ SLUŽBAPOHREBNÁ SLUŽBA

DOJČDOJČ
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 SLUŽBAPOHREBNÁ 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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PEKARr PEKARr s.r.o., Skalicas.r.o., Skalica

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

Stála služba priStála služba pri
prevoze zosnulýchprevoze zosnulých

tel.: tel.: 034 / 651 14 11034 / 651 14 11

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

0907 928 212, 0915 732 8300907 928 212, 0915 732 830
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POHREBNÁ SLUŽBAPOHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.ZÁHORIE s. r. o.

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:
0907 928 212, 0915 732 8300907 928 212, 0915 732 830

www.pohrebnesluzby-holic.skwww.pohrebnesluzby-holic.sk

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

Komplexné pohrebné - cintorínske službyKomplexné pohrebné - cintorínske služby
maloobchod - sviečky, kahance, kvety, urny...maloobchod - sviečky, kahance, kvety, urny...

medzinárodná preprava zosnulýchmedzinárodná preprava zosnulých
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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

41
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2
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 

41
-1

2

0918 645 802
0907 784 324

BRIKETYBRIKETY
Z TVRDÉHO Z TVRDÉHO 

DREVADREVA

 VÝROBA A PREDAJ
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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00948 107 877

montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístrešky - altánky

STRECHY
KROVY
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ŠTEFANOV
0905 232 510
jztrans@jztrans.sk
www.jztrans.sk

KONTAJNERY
LIKVIDÁCIA A ODVOZ
ODPADU

INDIVIDUÁLNA LIKVID.
V NAŠOM AREÁLI

AKCIA
3 DNIPRENÁJOMKONTAJNERAZDARMA

17. septembra 1976   
NASA predstavila prvý raketoplán Enter-
prise

Výročia a udalosti 18. septembra   
Židia v tento deň slávia sviatok Roš ha-ša-
na, príchod nového roka 5781

Výročia a udalosti

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

INZERCIA

0908 979 377
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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:

63
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20%
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NON STOP

KRTKOVANIE

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

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP
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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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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

Podnikateľským subjektom a samo-
statne zárobkovo činným osobám 
(SZČO), ktoré počas pandémie v 
minulosti požiadali Sociálnu pois-
ťovňu o odklad poistného za mesiac 
júl 2020, sa blíži odložená splatnosť 
tohto poistného. Povinnosť jeho 
úrady uplynie 30. septembra 2022. 
Sociálna poisťovňa ich na tento 
termín upozorní pripomínajúcim 
e-mailom.

Pri úhrade poistného za kalendár-
ny mesiac júl 2020 je potrebné uviesť 
špecifický symbol v štandardnom tva-
re 072020. Následne úhradu vykonať 
na číslo účtu príslušnej pobočky, ktoré 
sú zverejnené na webovej stránke So-
ciálnej poisťovne tu: Čísla účtov pobo-
čiek. Potrebné je tiež použiť správny 
variabilný symbol.

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch 
posiela SZČO a zamestnávateľom e-
-mailové správy, v ktorých ich priamo 
upozorní na úhradu odložených pla-
tieb poistného za mesiac júl 2020 do 30. 
septembra 2022. „Ide o ústretovú služ-
bu Sociálnej poisťovne, ktorá pomáha 
podnikateľom predísť situácii s nedo-
platkami na poistnom. Upozornenia 
dostanú tie subjekty, ktorým Sociálna 
poisťovňa zaslala aj e-mailovú notifi-
káciu o zapracovaní čestného vyhlá-
senia k odkladu splatnosti poistného, 
teda na nich eviduje emailový kontakt. 

V prípade neuhradenia odloženého po-
istného bude Sociálna poisťovňa zo zá-
kona povinná predpísať penále za dni 
omeškania a dlžnú sumu poistného a 
penále vymáhať,“ informuje inštitúcia 
na svojej webovej stránke.

Odklad poistného – Zamestnávate-
lia a SZČO, ktorí vykázali pokles čisté-
ho obratu alebo pokles príjmov z pod-
nikania a z inej samostatnej zárobkovej 
činnosti o 40 % a viac, si v rokoch 2020, 
2021 a 2022 mohli za niektoré mesiace 
požiadať o odklad poistného. Predĺže-
nie lehoty sa týka povinne nemocensky 
a povinne dôchodkovo poistenej SZČO 
a zamestnávateľa za časť poistného za 
zamestnávateľa (nie za zamestnanca).

Nové termíny splatnosti odložené-
ho poistného na sociálne poistenie sú 
predĺžené za mesiac:

júl 2020 do 30. septembra 2022, de-
cember 2020 do 31. decembra 2022, 
január 2021 do 31. marca 2023, február 
2021 do 30. júna 2023, marec 2021 do 
30. septembra 2023, apríl 2021 do 31. 
decembra 2023, máj 2021 do 31. marca 
2024, október 2021 do 30. júna 2024, za 
november 2021 do 30. septembra 2024, 
december 2021 do 31. decembra 2024, 
za január 2022 do 31. marca 2025, za 
február 2022 do 30. júna 2025.

Splatnosť odloženého poistného

» ren
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AMBITION Bizet tanierová
súprava, 18 ks

29,90 € 29,90 €

29,90 €29,90 €

29,90 €
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Erika Herzáňová: 0905 915 033
Silvia Lukúvková: 0908 979 377

SENICKO-SKALICKO 
skalicko@regionpress.sk
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Firma Huliman, s. r. o.
prijme do zákazkovej výroby 

STOLÁRA
AJ POMOCNÉHO PRACOVNÍKA

Vyrába sa nábytok na mieru s DTD
aj masívu

Mzda dohodou od 1300 €
Viac info pri osobnom stretnutí 

alebo na tel. 0914 700 860

5%
 C

BD
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0905 915 033

INZERCIA

Keď po útoku Islamského štátu na 
dediny na Ninivskej planine museli 
kresťania cez noc utiecť a potom boli 
spolu v utečeneckom tábore, jeden 
chlapec sa spýtal svojej starej mamy: 
„Prišli sme o všetko. Ako to Boh mo-
hol dopustiť?“ 

Čo by ste odpovedali na takúto otáz-
ku? Ako slovami zmierniť utrpenie tohto 
chlapca? Ako dať odpoveď na biedu, 
ktorá je v toľkých krajinách na svete? 

Začiatkom mesiaca sme si pripome-
nuli 25 rokov od úmrtia Matky Terezy. 
Táto drobná žena celý svoj život preme-
nila na hmatateľnú odpoveď na utrpenie 
a bolesť. Slúžila tým najbiednejším, ktorí 
sa právom pýtali na dôvod ich trápenia. 
Liečila ich telá, ale i doráňané, sklamané 
a zúfalé duše. Poskytovala im prístrešie, 
ale aj prijatie a láskavú pozornosť. 

Matka Tereza a jej nasledovníčky, 
podobne ako aj ďalšie cirkevné orga-
nizácie každodennou nenápadnou 
prácou pomáhajú zmierňovať núdzu, 
utrpenie a nedostatok. Od iných huma-
nitárnych projektov sú tie cirkevné od-
lišné v tom, že človeka vidia holisticky. 
Nezameriavajú sa len na zlepšenie jeho 
fyzických, sociálnych či materiálnych 
potrieb. Vo vedomí, že ľudia sú stvore-

ní Bohom a pre Boha sa zameriavajú aj 
na ich duchovnú stránku. Duchovno je 
prvým bohatstvom človeka. Nemožno 
najprv vyriešiť sociálno-ekonomické 
problémy a až potom ľuďom prinášať 
niečo duchovné. 

Tam, kde sú kresťania priamo pre-
nasledovaní alebo diskriminovaní a 
kde riskujú život, ak verejne prejavujú 
svoju vieru – práve tam pôsobí nadácia 
ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. Pomáha 
ľuďom s existenčnými i duchovnými 
potrebami, aby mohli zostať vo svojich 
krajinách a svedčiť o živote s Bohom. 

Chlapec z Ninivskej planiny položil 
svojej babičke naliehavú otázku. Ona 
neváhala s odpoveďou: „Ale chlapče 
môj, čo to hovoríš? Prišli sme o všetko, 
ale zachovali sme si to najväčšie: vieru 
v Boha. Táto viera je tým najväčším po-
kladom, ktorý máme.“

Najväčší poklad

» ACN zdroj foto ACN
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Kontakt: 0905 970 119, alebo 034 694 1611 od 8 - 16 hod.

Ihneď príjme do TPP

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

Požiadavky:
-  vítaná je skúsenosť s obsluhou CNC strojov a s prácou s PC
-  samostatnosť
-  základná zložka mzdy (brutto) 5 €/hod. + mesačné 
    prémie podľa výkonu do výšky 300 €

Obsluha CNC strojov

Požiadavky:
- prax na VZV je výhodou
- platný preukaz na VZV je vítaný, 
   v prípade potreby zabezpečíme
- základná zložka mzdy (brutto) 5 €/hod. + mesačné 
   prémie podľa výkonu do výšky 300 €

Vodiča  VZV

na jednoduché manuálne práce /aj ženy sú vítané/ 
- základná zložka mzdy (brutto) 4 €/hod. 
  + mesačné prémie podľa výkonu do výšky 200 €

Pracovníkov do výroby 

Ďaľej ponúkame:
-  dlhodobú a stabilnú prácu
-  práca na riadnu pracovnú zmluvu aj na dohodu
-  zaujímavé mzdové ohodnotenie, možnosť týždenných záloh
-  možnosť individuálneho pracovného času
-  zabezpečíme zaškolenie
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MZDA: 950 – 1500 € 

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. a 14. plat  $   
sociálny program  $  stravovanie v závodnej jedálni – zamestnanec platí
1,20 € za obed  $  príspevok za dochádzku  $  príspevok na doplnkové
dôchodkové sporenie  $  odmena za zlepšovacie návrhy  $  odmeny pri
pracovných jubileách  $  odmena za nájdenie nového zamestnanca

Prosím kontaktujte nás:
$  e-mail: personalne@grafobal.sk
$  tel. č.: 034 696 7330, 0914 222 739

R

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica 

prijme do pracovného pomeru

OBSLUHA TLAČOVÝCH
A VÝSEKOVÝCH STROJOV

MZDA: 750 – 1200 € 

OBSLUHA SKLADAČKOVÝCH
STROJOV
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 
v Skalici a Holíči

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

Mzda: 3,70€/h. netto
Nástup ihneď. POS/osvedčenie o absolvovaní 
kurzu OS - NUTNÉ! 
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MZDA: od 1250 €/mes.
závisí od skúseností kandidáta

Ponúkame:
prácu na hlavný pracovný pomer   $  13. a 14. plat  $   príspevok za 
dochádzku  $  príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie  $  
sociálny program

Požiadavky:
vysokoškolské vzdelanie technického smeru s praxou min. 2 roky  
$  stredoškolské vzdelanie technického smeru s praxou min. 5 rokov  $  
správa PC a serverov na báze MS Windows a Linux a systémov MS Office
$  správa a konfigurácia systému SAP R/3 (modul MM výhodou)  
$  skúsenosti s vývojom v PHP + MySQL (HTML, CSS, JavaScript)  
$  základné znalosti počítačových sietí  $  MS Office pokročilý  
$  samostatnosť, flexibilita  $  tvorivé myslenie  $  ochota odborne sa 
vzdelávať  $  základná znalosť AJ v oblasti informačných technológií  
$  vodičský preukaz sk. B,

Prosím kontaktujte nás:
$  e-mail: personalne@grafobal.sk
$  tel. č.: 034 696 7330, 0914 222 739

R

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica 

prijme do pracovného pomeru
zamestnanca na pozíciu

PROGRAMÁTOR - ANALYTIK
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

0949 444 033

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku

66
-3
14

40
-0
03
3


