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SENICKO-SKALICKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 31 000 domácností

DVERE
VÝROBA - PREDAJ

BEZPEČNOSTNÉ

PLECHOVÉ POZINKOVANÉ

PODLAHY

vin-ovo@vin-ovo.sk
0940 812 831
0911 244 796

LAMINÁTOVÉ PVC KORKOVÉ

EUR

CENTRUM DVERÍ

• JEDNODUCHÉ
• PODVOJNÉ
• DPH, MZDY
• DAŇOVÉ PRIZNANIE

www.klucnik.sk

Čáry / 0908 43 55 81

Klúčnik, s.r.o.
Sasinkova 17,
908 51 Holíč
(smer Hodonín)

AKCIA PODLAHA

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, KOKS,
ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ OKNÁ

Príklady montáže
okien:
2-izbový byt: 1 170 €
3-izbový byt: 1 480 €
4-izbový byt: 1 690 €

A ZIMNÉ ZÁHRADY

Prijmeme
vodičov MKD

+421 918 536 949
infoklucnik.sk
CentrumDveríKlucnik

Otváracie hodiny:
Po - Pia: 9.00 - 16.00, So - Ne: Zatvorené
príp. telefonická dohoda

UŽ OD 6,50 EUR/m2

ÚČTOVNÍCTVO

KAMENNÉ KOBERCE
TAPETY
KĽUČKY

FIRMA KIPA ∙ SEKULE 308 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955

41-0006

UŽ OD 110
DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA

16-0063

AKCIOVÉ SETY

KOMPOMENTY

∙ Široká ponuka
práce na kamión
∙ Jazdíme SK + EU
∙ Zánovný vozový park
∙ Priem. hr. mzda 600 €
+ diéty + odmeny =
možný zárobok 2.400 €
0908 203 203
www.ruzatransport.sk

CELKOVÉ CENY

320 €

370 €

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou
41-0017

480 €

Miriam Mesárošová

Pink Nails
gélové nechty

Inzerát, ktorý predáva
41-0028

Hviezdoslavova 1562/61A, Senica
tel.: 0915 551 333
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63-0031

sadeníc vinnej
révy, stolové
i muštové odrody
Ceny od 1,60 € / ks

PROTIPOŽIARNE

63-0047

VCHODOVÉ

EXTERIÉROVÉ

INZERCIA

0908 979 377

15-0057

INTERIÉROVÉ

2
REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY

DISTRIBÚCIA (27 000 domácností)
Každý týždeň: v Senici, Skalici,
Holíči, Jablonici, Radošovciach,
Mokrom Háji, Vrádišti, Prietržke, Trnovci, Kopčanoch, Pop.
Močidlanoch, Dubovciach, Kunove, Čáčove, Štefanove, Kátove a
Rovensku
+ v párnom týždni navyše:
Radimov, Letničie, Petrová Ves,
Čáry, Smolinské, Kuklov, Borský
Mikuláš
+ v nepárnom týždni navyše:
Brodské, Chropov, Sobotište, Rybky, Koválovec, Smrdáky, Častkov,
Hlboké, Cerová, Prievaly, Šajdíkove Humence, Dojč, Rohov, Koválov a Lieskové
Skalica
Holíè

Senica
Borský Mikuláš

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

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
27.000
38.000
52.000
45.500
18.000

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

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

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

VSTAVANÉ
SKRINE

NOVÉ LEPŠIE PÔŽIČKY

€

SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

ZĽAVA -30%

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

41-0021

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

41-0011

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
Šéfredaktor: Ivan Brožík

až do 10000 €
0915 646 327

FO typ A, B a právnických osôb

Vstavané skrine Ondrúš

§

MZDY, PERSONALISTIKA
Senica | 0911 521 767

Sme plátci
DPH

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov
0907 211 797

SENICA

ZUBNÁ AMBULANCIA
MDDR. BORISA VRAŇÁKA
PRIJÍMA
NOVÝCH
PACIENTOV

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

NA VSTUPNÉ VYŠETRENIE
SA MÔŽETE OBJEDNAT
TELEFONICKY NA ÈÍSLE

0918 884 026
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63-0029

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

padla dobre. Vôbec sa nesmelo šiť,
priasť a tkať. Drotári a iní vandrovníci si tiež v tento deň nezačínali
svoje potulky po svete. Vajíčka, ktoré
sliepka alebo hus zniesla na Mateja
sa nesmeli podsádzať, lebo sa z nich
mali vyliahnuť nepodarky - matejčatá.
V ten deň znesené vajíčka gazdiné radšej zahodili cez plot alebo ich
dali žobrákom. No zároveň hospodári a ovocinári považovali Mateja za
patróna dobrej úrody. Preto v ten deň
chodili do sadov a záhrad a snažili sa
prebudiť ovocné stromy zo zimného
spánku. Potriasali ich alebo klopali
na ne varechou. Ak na Mateja bolo
počuť hlas škovránka, gazdovia už
mohli vyťahovať pluhy. Ak v ten deň
pršalo, mali sa urodiť zemiaky, ak
mrzlo, malo sa dariť pohánke.
Aj pranostiky pripisujú Matejovi
dôležitú úlohu. Jeho deň mal znamenať koniec zimy a priniesť čerstvý závan jari. Ak bol chotár ešte v bielom
kožuchu, Matej mu ho mal vyzliecť.
Takže ak máte zimy dosť,
tešte sa. Matej totiž ľady
láme. Ale pozor, ak ich
nenájde, tak ich ešte narobí...
Pekný týždeň!

63-0016

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Ráno hrkútajú hrdličky, z krovia,
v ktorom sa v zime skrývali túlavé
mačky sa ozýva najrôznejší štebot,
objavujú sa prvé snežienky a bahniatka. Viem, je ešte február a jar má
byť ešte kdesi mesiac preč. Ale – cítiť
ju. Tento rok mimoriadne silno. Tak,
ako jar pred tridsiatimi rokmi, i tú
oveľa skoršiu z konca šesťdesiatych
rokov. Teda, jari našich nádejí. Stále
nenaplnených. Odborníci varujú, že
môže prísť ešte mráz a nielen ten „z
Kremľa“.
Hoci, aj jeho dych akosi obchádza naše končiny najmä vtedy, keď
sa rozhoduje o vážnych veciach.
Takže tešme sa, ale opatrne. Príliš
prívetivá a najmä skorá jar, ktorá
prichádza v zime, môže naozaj napáchať veľa škôd. V každom prípade už
podvečerné prechádzky prestali byť
„nočné“ a svetlo pribúda. Zatiaľ to
astronomické, ale aj to poteší. „Kvetu
kvitnúť nezakážeš: prekvitá, kvitne
kvietok, krásna jar keď zavíta; jar je
dievča, kvet je láska...“ Básnik Petőfi
Sándor v preklade Jána Smreka. Áno,
kvetu kvitnúť nezakážeš! To platí pre
všetkých, v ktorých driemu takéto a
im podobné nadpozemské ambície.
Na druhej strane – je dobré vrátiť
sa k múdrosti predkov, najmä v také
dni, akými je aj Matej (24. 2.). V našej
ľudovej kultúre sa tento deň spájal s
neúspechom a nešťastím. Nemala sa
začínať žiadna práca, lebo by nedo-

63-0022

Potočná 16
SKALICA
skalicko@regionpress.sk

41-0034

Redakcia:

Že by tu už bola?

63-0007

SENICKO-SKALICKO
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BÝVANIE

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE
ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

Dvojpodlažná budova. Spodná časť
v prevádzke pohostinstvo. Vrchná časť,
teraz slúži ako sklad nábytku. Hornú
časť budovy možno využiť na bývanie,
kancelárie, ubytovňu, skladové
priestory. K budove patrí dvor
a veľká terasa.

0944 716 337

TEL.: 0905 254 090

41-0010

work.byvanie@gmail.com

41-0041

Work

NA PREDAJ
HOSTINEC AURORA
v obci Dubovce

TERCO, s.r.o, Kátovská 33, Holíč

www.ter-co.sk
.sk • 0907 724 254
AKCIA

Plastové
okná, dvere
Parapety
Sieťky, žalúzie
Kompletné práce

3-SKLO

Nová lokalita

2-SKLA!!!

„PREDMESTIE SKALICA“

v cene

zľava

41-0040

-40%
GARÁŽOVÉ BRÁNY A
VJAZDOVÁ TECHNIKA

Vaše bývanie sa stane skutočňosťou

Imitácie dreva v nástreku

Mgr. Nela Havelová
+421 905 443 776

- koniec zlúpaným fóliám

VÝROBA
A PREDAJ

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

ZIMNÁ AKCIA

PALIVOVÉHO
DREVA

Najnižšie ceny na okná a dvere Garážové brány
Zľavy na novostavby Vonkajšie žalúzie
Rolety

41-0015

Murárske práce
0904 259 971

63-0008

• kompletné rekonštrukcie
domov a bytov
• sadrokartonárske práce
• zatepľovacie práce
• ploty, zámková dlažba

Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
www.abc-okna.sk Markízy
okna@hotel-san.sk
holic@abc-okna.sk

tel.: 034/668 33 87 kl. 66, 0903 761 642
0948 344 401, 0911 761 642

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)
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41-0009

0918 645 802
0907 784 324

63-0023

správny pomer kvality a ceny od roku 1998

41-0025

0905 478 303
Vally 9, Skalica
www.bomont.sk
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Z REGIÓNU / POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY

» Robert Mistrík
nezávislýý kandidát na p
prezidenta SR

05 DOMY / predaj
R05_DOMY_PREDAJ

Potom už nasledovala zábava, tanec, súťaže a
hlavne losovanie tomboly. Vďaka rodičom, ktorí
prispeli do našej tomboly u nás vyhrávajú všetky
deti. Veľké poďakovanie rodičom patrí aj za občerstvenie pre deti.
Karneval sa uskutočnil vďaka vychovávateľkám, ktoré svoju voľnú sobotu venovali našim
deťom. Všetci sa perfektne zabavili, vytancovali a
vyskákali.
Už teraz sa spoločne tešíme na karneval o rok.
Alena Ovečková

VEDENIE PODVOJNÉHO, JEDNODUCHÉHO
A MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH
PRIZNANÍ

06 POZEMKY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ
07 REALITY / iné
R07_REALITY_INE
» Predám záhradku 5á v
Skalici, Darmovise, s drevenou chatkou, vinohradom,
ovocnými stromkami, cena
8000 €.Tel. 0949410470

P. P. Education, s.r.o.
Čulenova 15, Skalica, 0902 148 903

08 STAVBA
R08_STAVBA
» Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku.Tel. 0905925991

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo
• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera (noviny, časopisy,
letáky) cena 0,08 EUR/kg

09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST
10 ZÁHRADA AA ZVERINEC
ZVERINEC
R10_ZAHRADA
» Predám kvalitný jablčný
kvas 370L, volať po 20 hod..
Tel. 0902132709
» Predám na sadenie odrezky energetického jap. topoľa, 0,1€ ks.Tel. 0915221018
» Predám kukuricu 20 q.Tel.
0903572514
» Predám do chovu kohútov Green Shell, násadové
zelené vajcia, nosnice a kukuricu.Tel. 0346645276
R11_HOBBY
SPOTR
11 HOBBY AA ŠPORT

K jedným z najočakávanejších podujatí v našej
ZŠ Vajanského Skalica, neodmysliteľne patrí aj karneval. Ani tento rok to nebolo inak. V sobotu 16. 2.
sme sa stretli na karnevale pod názvom „Cestujeme po svete“. Krásne vyzdobená telocvičňa sa premenila na svetadiely, mestá a samozrejme tanečný
parket s rôznymi rozprávkovými bytosťami. Začali
sme predstavením masiek a tradičným tancom vychovávateliek, ktorý sa niesol v danej téme.

63-0009

04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM
» Prenajmem jednoizbový
byt s rozlohou 48 metrov2
/ spálňa, kuchyňa s obývačkou, kúpeľňa/na Pivovarskej ulici v Skalici, byt
je určený maximálne pre
dve osoby, bez domácich
zvieratiek. Byt je zariadený.
Cena nájmu 320 €, vrátane
energií. Zábezpeka je jeden
mesiac.Volať pondelok až
piatok od 9 do 15 hod.Tel.
0903226790

Karneval 2019

Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

63-0003

03 BYTY / predaj
R03_BYTY_PREDAJ

Martina a Ján prišli o to najcennejšie:
prišli o život, ktorý im už nikto nevráti.
Vražda je červená čiara a Fico s Kaliňákom dopustili, že tí, ktorých kryli, ju
prekročili. V tejto optike sú všetky Ficove, Kaliňákove, Gašparove či Glváčove
boliestky trápne a bezvýznamné.
Slovensko sa za posledný rok
veľmi posunulo. No stále tu vládne
korupcia, nespravodlivosť a šikovní
ľudia húfne opúšťajú krajinu. Preto je
veľmi dôležité, aby sa slušní ľudia zomkli. Aby sme naše Slovensko spoločne
ubránili proti extrémom a arogancii
moci.
Najsilnejšia veta minulého roka
zaznela z úst sestry Jána Kuciaka: “Guľku do srdca dostala celá naša rodina a
všetci sme tak trochu zomreli.” Nadchádzajúce prezidentské voľby sa konajú v čase pred Veľkou nocou, ktorá je
v našej kresťanskej kultúre symbolom
nového začiatku. Či sa stanú začiatkom
znovuzrodenia našej spoločnosti je teraz v rukách každého z nás.

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

ODŤAH ZDARMA
výkup oceľového šrotu a farebných kovov
zber elektroodpadu

SENICKO-SKALICKO
01-0 TT08

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.
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VAMAMETAL s.r.o., Priemyselná 277, Senica
email: vamametal@gmail.com
0903 145 588, 0903 728 588

63-0005

02 AUTO-MOTO / iné
R02_AUTO_MOTO_INE
» Kúpim malý nákladný
príves na bantamoch. Volať
po 15h.Tel. 0346644875
» ČZ 175, JAWA 250, 350, PIONIER, STADION, MUSTANG,
SIMSON. Kúpim tieto motorky.Tel. 0915215406

Presne pred rokom Slovenskom
otriasla správa o vražde dvoch mladých
ľudí. Hlboko ma zasiahla, tak ako každého normálneho človeka. Vedeli sme,
že mocenské štruktúry v réžii Smeru
sú prehnité skrz naskrz, slúžia „našim
ľuďom“, ktorí si z krajiny urobili svoju
dojnú kravu. Ale posledných 10, možno
15 rokov sme žili v tom, že predsa len sú
nejaké hranice – a ich prekročenie sme
si nedokázali vôbec predstaviť.
Toto sa pred rokom zmenilo. Preto
vražda dvoch nevinných ľudí tak veľmi šokovala celé Slovensko. Prvotný
šok sa postupne pretavil do masových
protestov, najväčších od roku 1989 - a
tie napokon z vlády vyhnali najskôr R.
Kaliňáka a potom aj R. Fica. Zaslúžene,
pretože práve oni dvaja mali najlepšie
informácie, čo sa v našom štáte deje.
Vedeli, že sa Kočner vyhrážal Kuciakovi
a zamietli to pod koberec. A čo je ešte
horšie, celé roky Kočnera a jemu podobných kryli cez svojich ľudí v polícii,
na prokuratúre a dopustili, že najväčší
gauneri boli beztrestní. Papalášska
politika „naši ľudia na prvom mieste“
viedla až k vražde Martiny Kušnírovej
a Jána Kuciaka, ktorý tieto praktiky odvážne odhaľoval.
Aj preto sú nechutné všetky snahy R. Fica občianske protesty bagatelizovať, očierňovať ich organizátorov a
útočiť na najnižšie ľudské pudy. Pretože
Fico síce stratil premiérsky post - ale

33-0001

01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ
» Predám Renault Megane
1.4, rok.výr.2006. Auto je v
zachovalom stave, v plnej
výbave, naj.173 000km,
cena 1950€.Tel. 0940304331
» Predám Suzuki SX4 Scross, rok výroby 2018.Tel.
0949586338

Takto pred rokom

Objednávateľ: Robert Mistrík, Bratislava. Dodávateľ: Unimedia, Panónska cesta 7, Bratislava 851 04, IČO: 3138099

Občianska
riadková
inzercia

5
SLUŽBY
Holíč, Bratislavská ul., tel. 0915 253 570
(býv. roľnícke družstvo - sídlia tu firmy Píla, Kovošrot,
Pneuservis - na konci Holíča vľavo, smer Kopčany)

pon - pia 8:30 - 16:00 h, so 8:00 - 12:00 h

68-06

• IMPALA - veľmi skoré, varný typ B.
• MAGDA - veľmi skoré, varný typ B.
• ROSARA - veľmi skoré, varný typ BA.
• COLETTE - veľmi skoré, varný typ BA.

KRTKOVANIE

ČISTENIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
16-0010

NON STOP

0915 213 700

MALIARSKE
A NATIERAČSKÉ
PRÁCE

63-0045

SADROKARTÓN
0911 158 604, 0910 484 405
www.malovanie-sadrokarton.sk

Balenie
25 kg
10 kg

Cena za 1 kg
0,72 €
0,80 €

Cena za balenie
18 € / 25 kg
8 € / 10 kg

CIBUĽKA SADZAČKA
• VŠETANA: 1 kg / 2 €
• ŠTUTGARTSKÁ: 1 kg / 2 €
• ČERVENÁ CSARDAS: 1 kg / 2,50 €

KANALIZÁCIE

www.upchaty-odpad.sk

CENA:

• MARABEL - poloskoré, varný typ BA.
• DALI - poloskoré, varný typ BA.
• PRINCESS - poloskoré, varný typ AB.
• AGRIA - neskoré, varný typ B.

• PŠENICA: 100 kg / 22 €
• JAČMEŇ: 100 kg / 20 €
• SLNEČNICA ČIERNA: 40 kg / 20 €
• SLNEČNICA ČIERNA: 10 kg / 7 €
• SLNEČNICA PÁSIKAVÁ: 40 kg / 24 €
• SLNEČNICA PÁSIKAVÁ: 10 kg / 7 €
• PROSO ŽLTÉ: 50 kg / 25 €
• PROSO ŽLTÉ: 10 kg / 6 €
• MAK KONZUMNÝ: 1 kg / 5 €

RÔZNE DRUHY
OSÍV ZELENINY
GRANULE PRE
KRÁLIKOV
25 kg / 12 €
10 kg / 5,40 €
KRMNÁ ZMES
PRE NOSNICE
25 kg / 12 €
10 kg / 5,40 €

Ďalej ponúkame: umelé
hnojivá, substráty a náradie
do záhrady. Pri odbere tovaru
nad 50 € dovoz tovaru zdarma
po telefonickom rozhovore.

41-0036

36-0027

SADBOVÉ ZEMIAKY

REALIZUJEME

09-24

Tel. č.: 0902 440 112

16-0064

• strojové omietky
- vápenno-cementové
- sadrové
• montáž/demontáž lešenia
Predaj hydiny
na ďalší chov

Senica

Čáčovská cesta 5315/125

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

3-sklo bez príplatku

www.hydina.eu

Využite zimné ceny a získajte
trojsklo za cenu dvojskla.
Akcia platí pre vybrané farebné okná
objednané do 28.2.

www.slovaktual.sk/akcia
• montáž paropriepustných pások
zdarma
• certifikovaná montáž

SKALICA • Potočná 14
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41-0013

U nás začína jar už 18. februára!

V ponuke máme mládky pred znáškou. Od marca
predávame brojlerové kurčatá, kaliméra, kuričky
na znášku. Od apríla predávame káčatá, mulardény
/husokačeny/, húsatá, morky a perličky.
Predávame aj kŕmne zmesi od belgického výrobcu
Versele Laga. Po dohode možnosť dovozu!

nemusia. Ich účtovný rok začína začiatkom marca a tak sa môžeme pripraviť, že ceny porastú aj v nich.
Súčasnej vláde absolútne nezáleží na obyčajných ľuďoch, čo jasne
dokazuje aj tento príklad. Každý rok
siaha ľuďom hlbšie do vrecka. Ak by
vláda chcela naozaj pomôcť farmárom
a potravinárom, neťahala by peniaze
od ľudí formou dane z potravín.
Mohla by urobiť to, čo už dlho
navrhujeme. OĽANO dlhodobo presadzuje názor, že farmári musia dostať
peniaze, ktoré im za obrábanú pôdu
patria. Vláda musí spravodlivo prerozdeľovať eurodotácie a hlavne nesmie
buzerovať farmárov a potravinárov
nezmyselnými
povinnosťami.
Keď bude naše
hnutie
súčasťou
vlády, spravíme zo
Slovenska
úspešnú
krajinu, v ktorej budú
ľudia radi žiť. Rovnako aj ich deti
a vnúčatá.

» Eduard Heger

tieňový minister financií a hospodárstva

OD

OD

30EU0R

2100

34EU5R

1200

21EU0R

Uvedené ceny sú vrátane zamerania, demontáže, montáže,
murárskych prác, parapetov, žalúzií, dopravy, likvidácie okien a DPH.

3x

BONUS

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

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ
CENY
V REGIÓNE

• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR,
NÁKLADOV NA ENERGIE

AKCIA

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!
PREDOKENNÉ
ROLETY,
za
VONKAŠIE najlepšie
ceny
v regióne
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

0918 500 492

2400

1600
OD

1500

OD

900

20EU2R

VÝRAZNÉ
Z ¼ AV Y
N CA

A Ž D O KO
RA
FE BR UÁ
ZÁ UJ EM
PR E VE ¼K Ý

CENTRUM
DVERÍ
...ked´sú
dvere dverami
v = 2000 mm
š = 900 mm
a jednostranná
laminácia

39R
4EU

15R
5EU

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

16-0002

Vláda sa minulý rok rozhodla, že zavedie novú daň z
potravín. Sú to
opäť ďalšie peniaze, ktoré vyberie
ľuďom z peňaženiek. Nestačí, že kvôli
jej zlému vládnutiu rastú ceny energií,
kvôli ktorým sa zvyšujú ceny. Veď Slováci opäť zohnú chrbát.
V hnutí OĽANO sme od začiatku
hovorili, že tento nápad je zlý a že
naň doplatia ľudia vo forme zvýšených cien. Čo je ešte horšie, najviac na
to doplatia tí, ktorých príjem je nižší,
lebo práve oni minú väčšiu časť svojho
platu na potraviny a veci do domácnosti.
Ministerstvo financií naše slová
začiatkom februára potvrdilo. Sami
hovoria, že potraviny v januári zdraželi oproti decembru o 3 % a dodávajú,
že za tretinu tohto nárastu môže daň
z potravín. Hoci potraviny dražejú v
januári každý rok, tento rok narástli
rekordne. Najviac za posledných 13
rokov. Zdražovanie však neskončilo,
lebo ešte tri reťazce tento odvod platiť

-61%

1600

Vinou vlády opäť zdraželi potraviny. AKCIA
Tentokrát rekordne

1600
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POLITICKA INZERCIA, SLUŽBY

16 ROKOV NA TRHU

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

OZVITE SA
NÁM NA:

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej
republiky úplne zadarmo.

bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk

SE19-08 strana -
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ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

32-0025-3

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby.
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

7
BÝVANIE, SLUŽBY

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

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ
63-0017

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk

žalúzie · siete · rolety · roletky
· okná · dvere · zasklenie
balkónov · zimné záhrady

KLIMATIZÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS
od 750 EUR s DPH

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

0905

Nové tvary
pomníkov 2019

20 rokov na trhu!

915

KAMENÁRSTVO - POLÁK - SENICA

NAJVÄČŠÍ VÝBER
VYSTAVENÝCH
POMNÍKOV
NA ZÁHORÍ

0908 979 377

0903 792 674
www.kamex.sk
Hurbanova 2942, Senica

1-hrob od 1040 € • 2-hrob od 1340 €
Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2200 € • 1-hr. 1650 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

ZADARMO:

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

www.kamenarstvo-bocan.sk

AKCIA FEBRUÁR 2019

0910 902 635•0905 323 022

Frézovanie

VÝROBA A PREDAJ
HYDRAULICKÝCH,
VZDUCHOVÝCH,
PALIVOVÝCH HADÍC

Predaj ostatných
hydraulických
prvkov – čerpadlá,
nádrže, rozvádzače,
filtre, chladiče...

Továrenská 5362/21E, 901 01 Malacky
+421 907 985 603, info@alfimex.sk, www.alfimex.sk

Môžete si vybrať
asi zo 100 druhov
pomníkov

komínov

NOVÉ TVARY POMNÍKOV
UŽ V PREDAJNI

OTVORENÉ: Pon – Pia: 09.00 – 16.00 h

63-0011

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

VEĽKÉ
ZIMNÉ
ZĽAVY

Skalica, ul. Horská

0902 624 774 • 034/664 87 86

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

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR

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

Príďte sa presvedčiť

ZĽAVAEZ
15-0004

ER

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

NAŠA FIRMA MÁ 28 ROKOV

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

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

SE19-08 strana -

7

41-0039

Pri predložení
konkurenčnej ponuky
ky
vám spravíme
lepšiu cenu + 10%
vernostná zľava

M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

00-0000

rttrade@rttrade.sk

16-0001

0903 342 475

CIA
R
E
Z
N
I
033

10-0032

63-0040

aj s montážou

0905 963 819

41-0007

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY
0903 526 876 | 0910 114 407
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12 DEŤOM
R12_DETOM
13 RÔZNE / predaj
R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám drevený obklad
30 x 30, skriňu z dreveného
dreva, sud na víno, šijací
stroj, cirkulár so železným
rámom.Tel. 0908956836
» Predám posteľ 1lôzko.Tel.
0944223919
14 RÔZNE / iné
R14_ROZNE_INE
» Kúpim po starenke z húre
staré sukne, spodničky,
prucleky, čepce a vyšívané
plachty.Tel. 0347770277
» Kúpim ľudové kroje.Tel.
0902708047
15 HĽADÁM PRÁCU
R15_HLADAM
PRACU
16 ZOZNAMKA
R16_ZOZNAMKA
» 49/175/78 Sympatický
nezadaný abstinent mladšieho vzhľadu, temperamentný športovej postavy
hľadá priateľku časom
možno viac. Prosím foto!!!.
Tel. 0915341553
» Hľadám si kamarátku od 46 do 50 rokov.Tel.
0915204433
» Muž 40r zabezpečený hľadá ženu do života,
dieťa nie je prekážka.Tel.
0948412226

Milí priatelia, Vláda hovorí o tom,
že sa máme najlepšie za celú históriu
Slovenska. Ja vravím, že kradne sa
najviac za celú históriu Slovenska
a bežní občania sa majú horšie.
Je do neba volajúce, že vláda dá
800,000,000 € za mýtny systém,
ktorý nefunguje a 1,600,000,000 €
za stíhačky, ktoré sú nám nanič.
Zase sa pár ľudí nabalilo na úkor nás
všetkých. Takýchto nezmyselných a
pre mňa pofiderných výdajov štátu
je niekoľko, no iba tieto dva výdaje
robia dokopy 2,4 miliardy €, čo by
stačilo na navýšenie dôchodku
pre každého seniora a invalida o
100 eur mesačne.
Áno, hovorím to preto, lebo najhoršie sa na Slovensku majú dôchodci a invalidi. Priemerný dôchodok je okolo 450 €, z čoho 230
ide na prevádzku domu (energie a
drobné opravy), 10 telefón, 60 lieky,
60 drogéria (pracie prášky, čistiace
prostriedky a kozmetika) a dôchodca reálne žije z 90€ na mesiac, čo sú
3€ denne. Raňajky, obed a večera
dokopy za 3 €, to je veru „prosperita“.. A to nehovorím o cca 100,000
občanoch, ktorí žijú z menej ako 300€
mesačne. Keď sa stane niečo nepredvídateľné (napr.vážna choroba), tak
si musí dôchodca požičať od rodiny
alebo od úžerníckych splátkových
spoločností, lebo banka dôchodcovi

nepožičia. Aj preto je na Slovensku
22 tisíc ľudí s exekúciou len vďaka
Kiskovým splátkovým firmám, čo je
pre predstavu taký počet obyvateľov,
ako žije v meste Pezinok alebo Vranov nad Topľou. Takého máme teraz
prezidenta, slniečkára, ktorý napáchal veľa škody svojim podnikaním a
ešte viac škody svojím nič nerobením
v prezidentskom paláci.
Ak si znovu zvolíte slniečkára
(Mistrík alebo Čaputová), resp. pritakávača vládnej koalície (Šefčovič),
nič sa pre vás nezmení.
Ja vám, milí občania, naopak sľubujem, že ako prezident NEDOVOLÍM rozkrádanie štátu a budem
robiť všetko preto, aby ušetrené
peniaze išli dôchodcom a invalidom. Nieje predsa normálne, že
niekto celý život tvrdo pracuje a musí
trieť biedu, pričom politici rozkrádajú náš štát.
Som bojovník, ktorý sa riadi právom a doteraz nikdy neprehral. Ani
v boji o lepší život dôchodcov neprehrám, lebo vo funkcii musí prezident
byť prezidentom všet
všetkých občanov.

JUDr. ŠŠtefan Harabin
obččianský kandidát
nna prezidenta SR

Program kina
CINEMAX Skalica

33-0003

» Kúpim rôzne starožitnosti
aj v poškodenom stave.Tel.
0903753758
» Kúpim staré hodinky,
mince, bankovky, odznaky,
knihy.Tel. 0903753758

HARABIN: Pre našich (starých) rodičov

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

Občianska
riadková
inzercia

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

Piatok 22.2.
Nedotnkuteľní 15:30, Ako si vycvičiť draka 3 2D
15:40, Lego príbeh 2 2D 16:20, Ženy v behu 18:10,
Ostrým nožom 18:20, 20:20, Trhlina 18:40, Alita:
Bojový anjel 2D 20:30, Mrazivá pomsta 21:00
Sobota 23.2.
DETSKÉ KINO – Návrat domov 13:20, Ako si vycvičiť draka 3 3D 13:10, Ako si vycvičiť draka 3 2D
14:00, 15:40, Nedotnkuteľní 15:30, Lego príbeh 2
2D 16:20, Ženy v behu 18:10, Ostrým nožom 18:20,
20:20, Trhlina 18:40, Alita: Bojový anjel 2D 20:30,
Mrazivá pomsta 21:00
Nedeľa 24.2.
DETSKÉ KINO – Návrat domov 13:20, Ako si vycvičiť draka 3 3D 13:10, Ako si vycvičiť draka 3 2D
14:00, 15:40, Nedotnkuteľní 15:30, Lego príbeh 2
2D 16:20, Ženy v behu 18:10, Ostrým nožom 18:20,
20:20, Trhlina 18:40, Alita: Bojový anjel 2D 20:30,
Mrazivá pomsta 21:00
Pondelok 25.2.
Návrat domov 13:20, Ako si vycvičiť draka 3 3D
13:10, Ako si vycvičiť draka 3 2D 14:00, 15:40, Nedotnkuteľní 15:30, Lego príbeh 2 2D 16:20, Ženy v behu
18:10, Ostrým nožom 18:20, 20:20, Trhlina 18:40,
Alita: Bojový anjel 2D 20:30, Mrazivá pomsta 21:00
Utorok 26.2.
BABSKÁ JAZDA – Green book 18:00, Ako si vycvičiť draka 3 3D 13:10, Ako si vycvičiť draka 3 2D
15:40, Lego príbeh 2 2D 15:00, Nedotnkuteľní 15:30,
Ženy v behu 18:10, Ostrým nožom 18:20, 20:20, Alita: Bojový anjel 2D 20:30, Mrazivá pomsta 21:00
Streda 27.2.
ARTMAX FILM – Kafarnaum 20:30, Návrat domov 13:20, Ako si vycvičiť draka 3 3D 13:10, Ako si
vycvičiť draka 3 2D 14:00, 15:40, Nedotnkuteľní
15:30, Lego príbeh 2 2D 16:20, Ženy v behu 18:10,
Ostrým nožom 18:20, 20:20, Trhlina 18:40, Mrazivá
pomsta 21:00

Pre posilnenie pracovného tímu príjmeme pracovníkov
do tlačiarenskej prevádzky na pozíciu:

TLAČIAR - STROJMAJSTER
NÁPLŇ PRÁCE:

Príklad:
RP SE 12 Predám kočík,
0987 654 321.

» obsluha rotačného offsetového
tlačiarenského stroja ROTOMAN (16, 32 strán)

POŽIADAVKY:

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.
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
technicChcete
si podať inzerát?
ky
zabezpečuje
s.r.o.
Návod
nájdete naELET,
strane
8 dolu.

» min. 1 rok prax v oblasti offsetovej
tlače na pozícii tlačiar

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:

» miesto výkonu práce - Trnava
» možnosť pracovať aj na vedľajší PP,
(živnosť, dohoda)

PONÚKANÝ PLAT:

» základná zložka mzdy
980 € (brutto) / mesiac
» + variabilná zložka, až do výšky 2 000 €

0905 555 044
08-0TT08

rado@regionpress.sk
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REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2,
917 01 Trnava
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ZAMESTNANIE
.

CELKOVÝ OBRAZ SA VYVÍJA IBA S DÔRAZOM NA DETAIL

Už takmer 50 rokov navrhuje firma Eissmann Group Automotive interiéry áut vysokej kvality.
Ako vývojový a sériový partner v automobilovom priemysle sme popredný svetový výrobca vysoko kvalitných ovládacích
prvkov, interiérového obloženia a vybavenia motorových vozidiel. Základom nášho úspechu je súčinnosť medzi tradičným
ručným remeslom a modernými High-Tech výrobnými procesmi. Kľúčové je však, že za tým všetkým sú ľudia.
Počítame so skutočnými hodnotami.

K POSILNENIU NÁŠHO TÍMU VÁM PONÚKAME
V NAŠEJ SPOLOČNOSTI V HOLÍČI PRACOVNÚ POZÍCIU:

OPERÁTOR VÝROBY
ŠIČKY

NÁPLŇ PRÁCE
• Opracovávanie kožených
interiérových častí luxusných
vozidiel (Mercedes, Audi,
Bentley,..)
• Rôzne druhy materiálov –
koža, koženka, PVC

a
s
e
t
j
a
d
i
r
P
k nám!

750 €

PO ZAPRACOVANÍ

975 €

+ 13. PLAT

PONÚKAME
• Stabilné zamestnanie (nie cez agentúru)
• Nástupná hrubá základná mesačná mzda 700 €
+ dochádzkový bonus 50 €
• Mesačné prémie za produktivitu 40 € a kvalitu 75 €
• Stravovanie len za 0,31 €/ jedlo
• Príplatky nad rámec Zákonníka práce (za poobednú zmenu
0,17 €/hod., za nepretržitú prevádzku 0,50 €/hod.)
• Príspevok 1% na doplnkové dôchodkové sporenie
• Letný a zimný bonus
• Nárast mzdy po úspešnom zapracovaní sa
• Odmena za odporučenie nového kolegu – 500 €
• Vernostné finančné odmeny (pracovné, životné jubilea,
príspevok pri narodení dieťaťa, pri uzavretí manželstva a pod.)
• Možnosť pracovných ciest do zahraničia (Nemecko, USA...)
• Pravidelné prehodnotenie miezd každý rok
• Možnosť kariérneho rastu
• Lístky na kultúrne podujatia
• Odmeny za zlepšovateľstvo

EISSMANN AUTOMOTIVE SLOVENSKO s.r.o. | LESNÁ 880/1 | 908 51 HOLÍČ
kontaktná osoba: ING. EVA BENEKOVÁ | +421 34 6900 604 | praca@eissmann.com
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63-0034

VÁŠ PROFIL
• Základné vzdelanie
• Stredoškolské vzdelanie
výhodou
• Manuálna zručnosť,
precíznosť, samostatnosť,
dochvíľnosť

NÁSTUPNÝ PLAT

10
ZAMESTNANIE
Farma OÁZA prijme do TPP

Podmienky: vodičský preukaz skupiny B,
prax v obore, kladný vzťah k zvieratám.
Práca sa nachádza v Radimove, okr. Skalica.

0905 383 125

41-0043

krmiča / krmičku

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

prijmú do pracovného pomeru alebo na dohodu:

• Kuchára

Požiadavky: vzdelanie v odbore
Mzda: 3,60 €/hod. + motivačné zložky mzdy

• Čašníka

Požiadavky: vzdelanie v odbore
Mzda: 3,60€/hod. + motivačné zložky mzdy

• Pomocnú silu do kuchyne
Ponúkame ďalšie benefity - info na pohovore.
Žiadosti so životopisom posielajte na adresu:
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky 906 03
alebo e-mail: kucharovad@spasmrdaky.sk

41-0042

Mzda: 3,00 €/hod. + motivačné zložky mzdy

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0017

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

41-0003

OPERÁTOR VÝROBY
otiek
klimatizačných jedn
sť
do áut pre spoločno
nici.
Se
v
sa
nachádzajúcu
.

tujte nás

om
bartexjob@gmail.c

OBSLUHA - POKLADNÍK

www.bartexjob.sk

Plat 1000 € brutto. Možnosť aj na živnosť.
Honorár dohodou.

Plat do 1500 € v čistom
0915 503 521

16-0066

• ELEKTRIKÁR

(mzda od 600 €/mesiac)

• LAMINOVAČ

(mzda od 520 €/mesiac)

16-0073

16-0078

Plat 1150 €/mesiac
brutto + nadčasy

• MONTÁŽ LIETADIEL
(mzda od 550 €/mesiac)

Kontakt:
Ing. Vladimír Pekár
0903 655 977 • shark@shark.aero
Ing. Barbora Gálová
0911 164 541 • b.galova@shark.aero

Prijmeme na zrekonštruovanú
čerpaciu stanicu

SKLADOVÉHO PRACOVNÍKA
16-0074

Plat 1000 € brutto. Možnosť aj na živnosť.
Honorár dohodou.
0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

Chceš byť súčasťou jedinečného svetového projektu?
Potom je táto pracovná ponuka určená práve tebe.

SHARK tím je kolektív mladých kreatívnych ľudí,
ktorý potrebuje doplniť pozície:

PRIJMEM
VODIČA C, E,
hydraulická
ruka

MÄSIARA A PRACOVNÍKA
NA KOSTENIE A PORÁŽKU
HOVÄDZIEHO DOBYTKA
0940 520 900

Chceš vyrábať lietadlá na Slovensku – Letisko Senica/LZSE/?

www.shark.aero

Spoločnosť SHARK.AERO
Výrobná prevádzka:
Letisko Senica, 906 31 Hlboké 406
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63-0014

Prijmeme do TPP

61_0013

Neváhajte a kontak

+421 948 606 154
+421 948 075 894,
Červenková
p.
tor
iná
Koord

Prijmeme na zrekonštruovanú čerpaciu
stanicu na nepretržitú prevádzku

0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

ka.Víkendy voľné
Trojzmenná prevádz
Plne hradené a
ov.
as
dč
Možnosť na
na hod.
vanie. Plat 4 - 5eur
zabezpečené ubyto
sy.
nu
bo
+
dnote 4eur
Stravné lístky v ho
:

11
ZAMESTNANIE

Mzda od 650 € do 1200 € (z toho základná zložka mzdy 550 €)

VIZITKY

SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

41-0014

SBS prijme do zamestnania
strážnika na výkon služby
v objekte NDS Brodské
diaľničný prejazd. Platný
preukaz odbor. spôsobilosti
je podmienkou. Mzda 3 €/h.
Nástup možný ihneď.
Tel. č. 0903 286 677.

41-0035

0905 915 033

GRAFOBAL, a.s., personálne oddelenie, Mazúrova 2, 909 01 Skalica
034 6967330, 0914 222 739

Základná zložka mzdy (brutto) 6,11 €/h + prémie

0905 704 306

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, príplatok za sobotu a nedeľu vo výške 50% z priemeru) • 13., 14.
plat • sociálny program • stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí
1,20 € za obed • príspevok za dochádzku • stabilizačný príspevok • príspevok
na DDS • odmeny za zlepšovateľské hnutie • odmeny pri pracovných jubileách
a odchode do dôchodku • náborový príspevok

personalne@grafobal.sk

Podmienka: POS
Plat: 3,20 € brutto/h
+ príplatky
Nástup IHNEĎ.

Pracovník
mechanickej údržby

v Senici a Skalici
800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
Nástup IHNEĎ!

Svoj životopis spolu s priloženou žiadosťou zasielajte
na adresu: DANEX SLOVAKIA, s.r.o., Dr. G. Schaefflera 2,
909 01 Skalica, príp. mailom: info@danexsro.sk, alebo
nás kontaktujte priamo na tej istej adrese.

36-0006

Kontakt:
0948 066 491

Požiadavky:
• stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik opravár
– stroje a zariadenia alebo
• úplné stredné odborné vzdelanie
• prax v odbore výhodou
Náplň práce:
• diagnostika a odstraňovanie vzniknutých porúch
• operatívne servisné zásahy a opravy strojov,
odstraňovanie porúch a závad
• preventívna, prediktívna, plánovaná údržba a čistenie
strojov a zariadení
• vedenie záznamov o opravách a údržbe zverených
zariadení
• ďalšie úlohy vyplývajúce z dohodnutého druhu práce
Ponúkané výhody:
• nástupný bonus 300 €
• príplatky nad rámec zákona (nočný a za prácu vo sviatok)
• každoročné zvyšovanie miezd
• dochádzkový bonus
• vernostná odmena za odpracované roky
• doplnkové dôchodkové sporenie
• príspevok na stravovanie
• stabilné zamestnanie v spoločnosti s 19-ročnou tradíciou
• ďalšie benefity

INZERCIA

41-0037

• obsluha polygrafického stroja
• vodič motorových vozíkov
• prevádzkový zámočník

Spoločnosť DANEX Slovakia, s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

15-0052

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

SBS prijme
nových
zamestnancov
na prevádzku
v Rohožníku

Inzerát, ktorý predáva
63-0019

0908 979 377

0905 915 033, 0908 979 377

PrIdajte sa do tímu
ProtHerm ProductIoN
s NástuPNou Hrubou
mesačNou mzdou 780 €

Hľadáme operátorov na montáž kotlov:
nástup možný ihneď
ľahká práca pre ženy aj mužov
práca na dobu neurčitú
v príjemnom prostredí
v modernej, čistej, nehlučnej hale
základná hrubá mesačná mzda 650 €
+ 20 % mesačné odmeny

Informujte sa osobne:
ul. Jurkovičova 45 v Skalici
(pon. – pia.: 8.00 – 15.00 hod.),
telefonicky: 034/69 66 276 a 034/69 66 272,
alebo mailom: profesia@protherm.sk
63-006

•
•
•
•
•
•
•
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EDITORIÁLLIST,
/ SLUŽBY

STAJAN SLOVAKIA PRIJME:
MUŽOV AJ ŽENY NA POZÍCIU
LISÁR/LISÁRKA

(OBSLUHA LISU, LISOVANIE GUMY)

(520€/MES. + 0,12€/HOD. + 0,90€/HOD.
+ 0,09€/HOD. + PRÍPLATKY)
MIESTO PRÁCE: DOLNÉ VESTENICE

- MONTÁŽNIK

(SKLADANIE A MONTOVANIE SKRÍŇ)

(650€/MES. + 0,20€/HOD. + 100€ + 50€
+ 50€ + PRÍPLATKY)

- ELEKTROMONTÁŽNIK

UBYTOVANIE ZABEZPEČUJE FIRMA
Kontakt: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

85_0137

(704€/MES. + 0,20€/HOD. + 100€ + 50€
+ 50€ + PRÍPLATKY)
MIESTO PRÁCE: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

85-0005

Firma REMIREL s.r.o., CZ

Ponúkame prácu na pozíciu

ZVÁRAČ CO2
ZÁMOČNÍK

Práca v Českej republike

na rôznych projektoch v Nemecku.
Skladanie a zváranie konštrukcií.

- VODIČ VZV - ZVÁRAČ CO2 - OPERÁTOR VÝROBY
(ŽENY - MUŽI - PÁRY)
- ELEKTRIKÁROV - PRACOVNÍKOV
DO PLASTOVEJ VÝROBY (ŽENY - MUŽI - PÁRY)

Požadujeme:
- prax v odbore
- vlastné auto výhodou
- výhodou základná znalosť NJ / AJ

ŤAŽNÉ

ZARIADENIA
Montáž aj u zákazníka

16-0084

0904 832 593

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať
od 08:00 do 16:00 na tel. čísla:
0948 632 588, 0901 712 616 alebo
e-mailom na praca@nkk-bau.com

hľadá

85_0138

Ponúkame:
- stabilnú a dlhodobú prácu na HPP
- 4-týždňové turnusy
- cesta a ubytovanie hradené
- výplata načas
- možnosť záloh po 1 týždni
- pracovný odev
Mzda: 2400 €

VÝBORNÉ PLATOVÉ PODMIENKY
+421 918 607 897 +421 917 650 018
+421 905 775 463

KOLPORTÉROV

na roznos novín počas víkendov na dohodu

09-40

• Kopčany: min. 9,00 € brutto za jeden roznos
• Šaštín: min. 9,00 € brutto za jeden roznos
• Stráže: min. 6,40 € brutto za jeden roznos
• Kúty: min. 11,80 € brutto za jeden roznos

+ príplatky: väčš
í
počet strán novín
,
roznos letákov,
náročnosť rajónu

tel.: 0908 979 377 | e-mail: skalicko@regionpress.sk
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85_0141

OPERÁTOR VÝROBY
 
 
���������
 
 
���������������
     
��������������
 

