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Týždenne do 34 570 domácností

Duchovná znechutenosť
VÝROBA - PREDAJ

vin-ovo@vin-ovo.sk
0911 244 796
SKALICA

63-79

sadeníc vinnej
révy, stolové
i muštové odrody

6363-51

ZĽAVA

na brikety

UNION a Rekord
s dopravou do 30.6.
www.palivalanzhot.sk

Tel: +420 733 712 755

63-76

Duchovná znechutenosť, zlenivelosť, apatia z dostatku, lenivosť,
nevšímavosť. Takmer až duchovná
prázdnota. Uspokojovanie svojich
vlastných fyzických potrieb bez akejkoľvek hodnotovej nadstavby. Zvláštne, ako sa tie hriechy z pôdy viery
dajú čítať v každodennom živote, aj a
najmä v tom materiálnom. Žiaľ, nielen.
Duchovná znechutenosť pustiť sa
do čohokoľvek pozitívneho, čo by bolo
prínosom pre všetkých, nielen pre
mňa samotného. Hlavne aj pre iných,
pre okolie známe i neznáme, pre ľudské spoločenstvo. Práve vo chvíli, keď
sa z lenivosti stáva ľahostajnosť, človek prestáva byť človekom.
Mať svoj pokoj, mať svoje pohodlie, mať svoje ticho, mať naplnené
svoje práva a svoje brucho. To je, žiaľ,
častý obraz zo života mnohých súčasníkov. Vycediť si tú svoju fľašku do
dna a nikomu neponúknuť, nenaliať.
Dožadovať sa vlastných práv mož-

no dôsledne iba vtedy, ak sa rovnako
dožadujeme a hlavne aj osobne angažujeme v odstraňovaní nepráv iných.
A ak ich iným nespôsobujeme.Ak sme
aktívne, nielen zo spoločenskej nutnosti či až uniformity všímaví, ohľaduplní. Ak nie sme leniví myslieť aj v
mene dobra iných, ako som ja.
Preto je lenivosť hriechom, alebo
inak, ťažkým prehreškom. Preto je nevšímavosť neľudskosťou a preto je duchovná znechutenosť iba prázdnym
alibistickým gestom.
„Dajte mi pokoj, ja sa o to nezaujímam, ja s tým nič nechcem mať.“ Prípadne - „ja voliť nechodím“ a potom
iba štyri roky nadávať.
Duchovná znechutenosť je deštrukcia. Opustený dom, v ktorom
nikto neupratuje, neskrášľuje ho, nezametá, pred ktorým nikto nekosí záhradku a na ktorej nepestuje kvetiny pre potešenie
okoloidúcich.
Otvorené oči i dušu
želá všetkým čitateľom

41-05

Zostal som vcelku prekvapený, keď
som sa dočítal, že duchovná znechutenosť je posledným z hriechov
v našom práve sa končiacom seriáli cností a hriechov.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

41-0028

ul. pplk. Pľjušťa 1, Skalica, (autobus. stanica)

piladobr@gmail.com

63-44

Kontakt: 0948 771 127

Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

Borský Mikuláš, Na výhone 1654 (žel. stanica)

41-25

PREDAJ
HRANOLOV,
FOŠNÍ, LAT
Tesárske práce

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:

63-10

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

41-08

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

SENICKO-SKALICKO
Potočná 16
SKALICA
skalicko@regionpress.sk

Senica

Čáčovská cesta 5315/125

0907 144 225, milanzburin@gmail.com
09
facebook.com/Krokodíl Čáčov

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

www.hydina.eu
w

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

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

63-42
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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

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

Vetranie s rekuperáciou Comair

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

info@rekuperacky.sk
+421 944 561 949
63-09

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

41-14

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

VUR

UVTGwPÆMT[VKP[
UVTGwPÆQMP¾
UVCXGDPÆTG\KXQ
EGTVKHKMQXCPÚXÁ\PÊM
QFMXCRQXÆU[UVÆO[
MNCORKCTUMGXÚTQDM[
QUDFQUM[QDMNCF[
NKMXKF¾EKCC\DGUVW

0944 716 337

work.byvanie@gmail.com
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ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

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

VAMAMETAL s.r.o., Priemyselná 277, Senica
email: vamametal@gmail.com
0903 145 588, 0903 728 588

63-08
63-0006

aj s mon

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE
Work

ODŤAH ZDARMA

výkup oceľového šrotu a farebných kovov
zber elektroodpadu

63-25

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

od 75tá0žou€!

41-27
41-0007

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

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

V ponuke máme stále
mládky Dominant v rôznych farbách.
Po dohode možnosť dovozu. Predávame
aj kŕmne zmesi od belgického
výrobcu Versele Laga.

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

Murárske práce
0904 259 971

63-0009
63-07

DISTRIBÚCIA (34.570 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

41-39

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

41-0030

Dovezieme až do vášho kurníka!

INZERCIA

SHOWROOM

www.rekuperacky.sk

noviny SE 21-17

Sasinkova 24
SKALICA

Dohodnite si termín na 0944 561 949
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63-0029
63-71

Redakcia:

služby

Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
Gravírovaný ornament do 15. 5. ZDARMA

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2250 € • 1-hrob od 1550 €

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
ZADARMO: váza,
svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

www.drevana.sk www.drevana.porezy.sk

41-38

AKCIA do 15. 5. 2021
1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1490 €

www.kamenarstvo-bocan.sk

AKCIA na farebné zákryty

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

3

63-0018
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AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

MANTAP
Sobotište 719

0905631871

OSOBNÝ/NÁKLADNÝ

3D geometria HUNTER
Servis klimatizácie
$ Skúšobná linka bŕzd a tlmičov
Autoklampiarske a lakovnícke práce
$

$

63-29

$

41-0006
63-13

$ Výkopové zemné práce strojmi JCB 1CX, 3CX,
pásový otočný báger, ku každému bágru hydraulické kladivo,
všetky veľkosti lyžíc,mixovacia lopata na miešanie betónu
$ Autodoprava- nákladné vozidlá s hydr.rukou
$ Prenájom - pristavenie kontajnerov
$ Odvoz sute, dovoz zeminy, kameniva
$ Prenájom stavebnej mechanizácie - náradia
$ Prenájom lešenia a stojok

63-03

63-31

*$5Èä29e%5È1<

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

€

FO typ A, B a právnických osôb

MZDY, PERSONALISTIKA
Sme plátci
DPH

Jarná AKCIA- 20% zľava

na látkové roletky,
interiér. žalúzie a siete

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

41-01

Senica | 0911 521 767

63-31
63-0084

§

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

noviny SE 21-17
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ací Občianska
inštitút

VÝROBA A PREDAJ

riadková
učiteľov
súčasne. Pri dojednáinzercia
nia si je potrebné uvedomiť,

»Prenajmem izbu v rodinnom dome v Skalici.Tel.
0904449477

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

09 DOMÁCNOSŤ
»Darujem peknú, zrkadlovú, bielu 3-dielnu
skriňu
218x270x62.Tel.
0904637520

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám 4 - ročnú červenú kravu, 1x otelenú,
cena: 500€, Chvojnica.Tel.
0911850747
»Predám nové oceľové sudy
(200l) s uzáverom, vhodné
na obilie alebo vodu 10€/
ks.Tel. 0903406475

63-06

41-0014

63-23
63-67

0907 784 324

MačkySobotište
pre JR
LUX
l
te
Ho
NAJNIŽŠIE
volajte: 0901
222 555 CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA
ZADARMO zoberieme a dovezieme
naspäť Vašu mačku

RÁMOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE
6,(ľ.<DŖ$/µ=,(
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

,1)2Ǭ6,(7.<Ǫ=$/8=,(6.
AKCIOVÉ CENY
NA NOVOSTAVBY V HLINÍKOVOM
PROFILE ALUPROF + PLASTOVOM PROFILE
SALAMANDER BLUEVOLUTION - NERECYKLOVANÝ

0901 234 567
PÔŽIČKA
superpozicka@pozicka.sk
DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI
= SERIÓZNOSŤ

5 000 €
PURZATEPLENIE.SK

63-12

AŽ

ZÁRUČNÝ AJ POZÁRUČNÝ BEZPLATNÝ SERVIS OKIEN A DVERÍ

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

0901 234 567 / rado@purzateplenie.sk

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

SEKCIOVÉ A DVOJKRÍDLOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY

0901 234
567 klara@kklara.sk ŽALÚZIE VŠETKÝCH
AKCIA:

10% ZĽAVA

DRUHOV

TEPLÝ
MARKÍZY A TEXTILNÉ
MEDZISKLENNÝVÁŠ STARÝ POČÍTAČ
ROLETKY
BUDE AKO NOVÝ ZA NAJNIŽŠIE CENY
RÁMIK
ZDARMA
V REGIÓNE
0908 752 366
Pri predložení konkurenčnej
Sobotište 314, objekt reštaurácie MATULŮV DVŮR
ponuky Vám vypracujeme
sobotiste@lux-sobotiste.sk
nižšiu cenovú ponuku.

PC servis

$87280<95(Ĥ

339 €

389 €
499€

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-05

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

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

tel. 0908 702 522

od 94 €/t
od 185 €/t
od 177 €/t
od 235 €/t

INZErCIa

KOMPLETNÉ
REKONŠTRUKCIE
ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA
DOMOV
A BYTOV
Tel.: 0901 234
567 / info@vasadvokat.sk

0905 915 033

MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE

KURZY y 0908 555 222
in 637 KURZYAJ@GMAIL.COM
ličt589
Ang0910

41-09

04 BYTY / prenájom

Tel.:
0901 234 567
/ Info@voda-plyn.sk
Kontakt:
0904
259 971

PURZATEPLENIE.sk
ABC OKNÁ
Holíč | Výroba plastových okien a dverí
Domáce
Masáže
0901 222 333 info@masarka.sk

V SÚČASNEJ SITUÁCII SME PRE
NAŠICH ZÁKAZNÍKOV PRIPRAVILI
PURZATEPLENIE.sk
ŠPECIÁLNE ZĽAVYVÝROBA
NAPAPÚČ
CELÝ
PODĽA SORTIMENT:
volajte: 0907 523 666
VAŠICH PREDSTÁV
• OKNÁ A DVERE SALAMANDER
• ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

Papuče na mieru

JARNÁ AKCIA
AKCIA
LETNÁ

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

7/$ç,$5(Ĥ .1,+5(Ĥ

Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
Posuvné dvere PSK/
www.abc-okna.sk HS Portál

OBJEDNÁVKY
A INFO: 0905 655PRE
222 NAŠICH
NAVIAC POSKYTUJEME

ZÁKAZNÍKOV BEZPEČNÚ MONTÁŽ!
okna@abc-okna.sk

holic@abc-okna.sk

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)

noviny SE 21-17
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tel.: 0948 344 401

41-0011
41-07

»Predám 2-izbový byt na
ulici M.Nespora Holíč, byt
má 2 sklepy + veľký balkón,
cena dohodou, info Tel.
0903562541, 0944948534

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
HODINOVÝ
TEL.: 0901 234 567
BYTOVÉ JADRÁ
NOVINKA:
HODINOVY@MANZEL.SK
KONTAKT: 0903
607 781
MANŽEL
BRIKETY
z tvrdého dreva
Sťahovanie + vypratávanie
VODA
- PLYN
- KÚRENIE
Preprava
tovaru
do 3,5 t
0918 645 802

41-23
41-0059

03 BYTY / predaj

PALIVOVÉHO
DREVA

63-0075
63-01

ský záväzok ručiteľa plniť za
01 AUTO-MOTO / predaj
prípade, ak ten svoj dlh ne»Predám
motorku
Suzuki
aže nie
na osobu
dlžníka,
ale
r.v. 2008,
40 To
tis
dávkuGS500,
veriteľa
ako naj.
takú.
búraná smrti
- poškodené
len
že vkm,
prípade
dlžníka
plast,pádom
bočné svetlo,
smerovka a tým
ani ručenie
kynezaniká.
a pár káblov,
celá koncnosti
Ručením
sa
štrukcia,
motor, kolesá
aj
jčastejšie
zabezpečuje
peňažsú v poriadku.
dávka,zvyšok
t.j. peňažná
suma,Cena
ale
900predmetom
€ + pri rýchlomručenia
jednaní
častým
zľava.Tel.
0948901425
ňažné
pohľadávky.
4 ks predmetom
nové originál
však »Predám
môžu byť
BMWakdisky
M Doublen vtedy,
ide o19“
zastupiteľné
spoke
stylenie
647jejetpriamo
čierne,
.j. také,
ktoré
cena dlžníka.
1500 € + dohoda.Tel.
na osobu
Najčastejodom 0948901425
zániku ručenia býva
»Predámt.j.Vaz
2112 samotnajaznie veriteľa,
zánik
dených
000km,
dávky.
Dôležité 40
je spomenúť,
je povinný
dlžníka
plniť
1.majiteľ,zaSTK
6/2022.Tel.
m, ako
veriteľ dlžníka preu0908440212
vyzval na plnenie a ten aj
AUTO-MOTO
akejto02výzve
neplnil./ iné
Veriteľ
ôže žiadať
plnil
»KÚPIMručiteľa,
STARÝ abyPIONIER
, keď ním
dlžníkSIMSON
nebol vyzvaMUSTANG
BABETA
dne ak
bolnekompletné.
pripravený
aj dlžník
pokazené,
nemohol,
a to z dôvodu, že mu
Tel. 0915215406
neumožnil.
»Kúpim doma robený traktor-starý
samohyb.Tel.
0944963682
»ND Favorit a nejazdené
zim. pneu na disku 175/70
R13.Tel. 0903960448
ím advokátskej
kancelárie
»ČZ-JAWA Odkúpim
MotocyLegal,DOHOs.r.o.
kel/Diely-V4
SERIÓZNA
DA .Tel. 0908205521
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We pioneer motion

Pre náš závod v Skalici hľadáme
nových kolegov na pozíciu Operátor výroby
(brúsenie, sústruženie, montážne pracoviská)
Váš profil:
•
•
•
•

Tešíme sa na vás!

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

Ponúkame:
• stabilné zamestnanie
• nástupná mzda brutto 900 € (so zmenovými
príplatkami od 1 014 € brutto)
• ďalšie príplatky a ﬁnančné bonusy,
13. a 14. plat
• doplnkové dôchodkové sporenie 3%
• každoročná valorizácia miezd
a prehodnocovanie príplatkov
• odmena za zlepšovacie návrhy
• zaujímavý sociálny program

Uchádzať sa o pracovnú pozíciu
môžete cez kariérnu stránku
Schaeﬄer
https://jobs.schaeﬄer.com/
Môžete sa informovať aj telefonicky
na tel. číslach +421 34 6961513
alebo +421 34 6964459.
Na krátkodobú výpomoc prijmeme
aj brigádnikov.

41-26

www.schaeﬄer.sk
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ná !
Prevádzka presťahova

FASÁDNE
ŠTÚDIO

Nová adresa: Staničná 20, Holíč

tel.: 0911 71 83 00, 0911 404 563 mpsr@ltcnet.sk

Nepal 22€ / m2

MIMORIADNA AKCIA!
Grenada 26€ / m2

Cambridge 18€ / m2

FASÁDNE OMIETKY a FASÁDNY
POLYSTYRÉN ZĽAVA 25%

r. v. 2018/2019

42,36 €

komínov

24,90 €

v pneuservise alebo online

w w w.mi ko na .sk
ROYAL PASSENGER

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

ZĽAVAEZ
ER

10-0007

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

Výročia a udalosti
spustenie vysielania Česko-slovenskej televízie

1. mája 1953

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

16-0001

Kúty - potraviny Polák 18.5.
Dojč PD 21.5.
Vradište - Jednota 21.5.
Skalica parkovisko za Lidlom 21.5.

www.regionpress.sk
noviny SE 21-17
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9.50 - 10.00h.
8.30 - 8.45h.
9.15 - 9.30h.
10.00 - 10.15h.

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

75-15

NON STOP

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

16-0010

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

Frézovanie

195/65 R 15 V

37-0059

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE

VÝP RE DA J

VZORKOVÁ VÝSTAVA DLAŽIEB A ZÁHRADNÝCH PRVKOV V HOLÍČI NA BRATISLAVSKEJ UL.

63-0112
63-83

2
TEHLOVÉ OBKLADY cena: od 18 € / m

služby

POHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.

7

POHREBNÁ SLUŽBA

PEKARr s.r.o., Skalica

ŠAŠTÍN - STRÁŽE

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

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

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

DOJČ

41-0008
41-11

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

41-10
41-0071

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

POHREBNÁ SLUŽBA

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

(v priestoroch tržnice)
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

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

Prev.: Štúrova 958, Šaštín-Stráže, tel.: 0907 186 222
www.pohrebnasluzba-sastinstraze.sk
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
Komplexné pohrebné služby, maloobchod,
svieèky, kahance, vence, ikebany, vázy a i.
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

Skalica, ul. Horská

0907 928 212, 0915 732 830

0902 624 774

41-0009
41-12

sENICKO

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

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR
Príďte sa presvedčiť

KONTAJNERY
LIKVIDÁCIA A ODVOZ
ODPADU

41-0036

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

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

SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955 ∙ www.kipa-kimlicek.sk

16-00

NAŠA FIRMA MÁ 30 ROKOV
BOHATÉ SKÚSENOSTI

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

AKCIA

3 DN
PRENÁ I
KONTA JOM
JNERA
ZD

ARMA

INDIVIDUÁLNA LIKVID.
V NAŠOM AREÁLI

ŠTEFANOV

16-0041

0905 232 510
jztrans@jztrans.sk
www.jztrans.sk

ŤAŽNÉ

0904 832 593

www.taznezariadenie.eu

Montáž
aj u zákazníka

63-61

0908 979 377

16-0089

ZARIADENIA

noviny SE 21-17
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POlItICKá INzErCIa / OKNá a dvErE

Predseda KDH Milan Majerský:
Pomôžu len skutky, nie reči

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

3x BONUS

Až jedna tretina zástupcov NR
SR žije v Bratislave. Je to 44 poslancov zo 150-tich. Možno aj boli
niekedy v Zákamennom, v Krupine, Dunajskej Strede, vo Svidníku
či v Plaveckom Podhradí, možno
sa tam aj zhovárali s ľuďmi. Zažitý
ten svet ale mať nemôžu. Dnešná
pandemická doba nám v rukolapných súvislostiach ukázala,
že z rečí sa človek nenaje, že slová
nás neuzdravia a že pomáhať
treba srdcom a rukami, nie heslami.

• -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

Aj veľkokapacitné očkovacie
centrá v samosprávnych krajoch
sú toho dôkazom. Ich fungovanie
v krízovej situácii nenastavili poslanci z bratislavského hradného
kopca, nastavili sme ju my, župani
z celého Slovenska. Vieme, čo je
dôležité pre obce, mestá, dediny.

AKCIA

KDH má 220 starostov a primátorov, 2994 miestnych a regionálnych
poslancov, vieme, o čom hovoríme
a čo na Slovensku potrebujeme.
Len poctivou prácou, každodennou a bez chaosu, sa obnoví dôvera
ľudí vo fungovanie našej krajiny.

BEZ

KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN

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

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
49-0012

KDH podporuje zavedenie 8 volebných obvodov pre voľby do NR
SR, čo umožní zvoliť si poslanca
zo svojho regiónu. Decentralizácia verejnej správy je proces, ktorý
zvýši kvalitu života nás všetkých.
Zabezpečí
väčšiu
dostupnosť
služieb a aj peňazí, ktoré pôjdu
tam, kde sú najviac potrebné.

Najčítanejšie regionálne noviny

Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín

Generálny riaditeľ SNM Branislav Panis – múzeá konzervujú čas a odhaľujú históriu

Vzácne expozície
sú už opäť otvorené

● Slovenské národné múzeum – to je 18 špecializovaných múzeí po celom Slovensku. V akej kondícii ste
po pandemickej nútenej prestávke otvorili vaše expozície?
Roky 2020 a 2021 sa stanú určite našimi medzníkmi,
ktoré, ako všetci dúfame, sa nebudú tak skoro
opakovať. Už tretie otvorenie múzeí dokážeme
zvládnuť veľmi rýchlo. Pre nás to nie je len povinnosť,
ale aj nevyhnutnosť. Naše múzeum je veľmi závislé
od príjmov od návštevníkov, napriek pomoci
zriaďovateľa v minulom roku musíme zabezpečiť
financie aj na rok 2021. Druhým aspektom, a dá sa
pokojne povedať aj hlavným, je otvorenie múzea
pre návštevníkov, ktorí u nás môžu stráviť niekoľko
hodín. Či už individuálne alebo so svojimi rodinami.
SNM ponúka priestory od klasických kamenných
múzeí, parky, záhrady alebo skanzeny. Smozrejme
nesmieme zabudnúť, že múzeum sprostredkováva
aj nové poznatky z našich dejín, života v minulosti,
alebo u nás môže návštevník poznávať prírodu.

● Prečo sú múzeá dôležité pre verejnosť
vážnejšom. V súčasnosti prebieha proces verejného
obstarávania. Po jeho skončení verím, že budeme a spoločnosť? V čom je ich poslanie?
môcť začať novú éru - obnovu Románskeho paláca
Múzeá môžu ľudia vnímať rozlične, ako miesta
a západných palácov. Bude znamenať aj určité
obmedzenie pre návštevníkov, ktorí sa nedostanú trávenia voľného času, miesta poznania, alebo ako sa
im páči. Je to úplne v poriadku a je to tak správne. To,
čo návštevník nevidí je práca v zákulisí – uchovávanie
nášho dedičstva – či už kultúrneho alebo prírodného.
Možno sa nám v súčasnosti niektoré veci zdajú
samozrejmé, ale o pár rokov mnohé z nich nájdeme
už len v múzeu. Múzeá uchovávajú odkaz minulosti,
dokumentujú súčasnosť. Jedným z veľkých cieľov
múzeí je aj vysvetľovanie udalostí v minulosti – ktorá
nie je až tak ďaleká, ale prináša rôzne traumy pre
celú spoločnosť. Jedným z takýchto projektov, ktorý
v súčasnosti vzniká na pôde Slovenského národného
múzea je Múzeum 20. storočia.
Pokračovanie budúci týždeň.
Viac o programe všetkých 18 múzeí SNM: www.snm.sk

Bratislavský hrad: Trianon – zrod novej hranice

do niektorých častí. Ale na jej konci budú môcť
návštevníci vidieť nové expozície a miesta, ktoré boli
desaťročia neprístupné. V prípade Krásnej Hôrky
sme v stave dokončovania projektov, stavebných
povolení a súhlasov s realizáciou. Tento rok máme
v pláne začať verejné obstarávanie a veríme, že
Obidva hrady, Spišský hrad aj Krásna Hôrka, veľká obnova začne v roku 2022. Tento rok sa však
sa nachádzajú v kľúčovom období. V prípade stavebný ruch na hrade nezastaví a kontinuálne
Spišského hradu z pohľadu nutnosti opravy ešte budú prebiehať niektoré predstavebné práce.
● Pod Slovenské národné múzeum spadajú aj hrady
Spišský hrad a Krásna Hôrka. Čo sa na oboch hradoch
podarilo SNM za posledné roky urobiť z hľadiska ich
obnovy?
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» Zhováral sa Jozef Bednár

SÚŤAŽ NA FACEBOOKU

Odpovedzte správne na jednoduché otázky
a vyhrajte celoročné VIP vstupenky do všetkých
expozitúr SNM.
Súťaž prebieha od 1. - 19. mája 2021.
Sledujte nás na našich facebookových stánkach.

16-0088

8

PráCa

»Sympatická 55 r hľadá
priateľa na zoznámenie.
Tel. 0944724181
»ŤZP hľadá ženu do 50
r..Tel. kontakt: 0944 023
252

Chcete si
podať
inzerát?

14 RôZNE / iné
»Kúpim po starence z húre
staré sukne, kroje, rubáče,
rukávce, zástere, vyšívané
plachty, plátno, mašle. A po
starečkovi starú motorku aj
rozbitú, alebo časti z nej do
500.Tel. 0904582551

15 HĽADÁM PRÁCU
»Hľadám prácu opatrovateľky seniorov v domácnosti podľa vzájomnej
dohody, oblasť Skalica a
okolie, na dobu neurčitú.
Tel. 0346511426

S 5
U
D
O2
K
U
S

Kontakt: 090 3539 152, 0907 275 904

SBS GUARDING s. r. o.

- Vodičský preukaz „C“ - výhoda

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

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Náplň práce:
- príjem tovaru na sklad – zaskladňovanie na pozície
- výdaj tovaru zo skladu podľa dodacích listov
a objednávok
- fyzická manipulácia s tovarom
Ponúkame:
- Základná mesačná mzda 800 EUR
+ pohyblivá zložka mzdy
- Po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- Nákup tovaru v spoločnosti DEMA Senica a.s.
za zvýhodnené ceny
- Príjemný kolektív

V prípade záujmu sa môžete informovať priamo
v sídle spoločnosti Bike Mate s.r.o., Dlhá 248/43,
905 01 Senica v prevádzke výroba bicyklov.
tel. 034/6945202, mobil: 0915/780887 do 15:00 h
e-mail: mokosak@dema.sk

SBS
LAMA SK

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
t70%*Ǝ# 5 ûIPECSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP
t70%*Ǝ$ ûIPECSVUUP PTPCOÏPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP

t36Ǝ/Å13"$07/¶,o ûIPECSVUUP PTPCOÏ
PIPEOPUFOJFEPWâÝLZ ûIPECSVUUP

Základná zložka mzdy
-FUOÈÞESäCBDJFTUBLPNVOJLÈDJÓW#SBUJTMBWF
,recepcia@aii.sk

+ príplatky a 0%.&/:

murára

Nástup ihneď !
900€ brutto/ mesiac

0948 066 491

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Spoločnosť
MÜLLER INŠTAL spol. s r.o.
hľadá

v Skalici

4
3
2

príjme strážnikov na prevádzky

v Skalici

príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

7
9
6 2 9
4
8 4
3
6 9 5
7 5 6
8
3
2 9

SKLADNÍKOV
Požiadavky:

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

8

Prax v obore výhodou, mzda 900-1200€
Bližšie informácie pri osobnom stretnutí.

36-0002

»Predám elektrický invalidný vozík, cena 360 €, možná
dohoda.Tel. 0904264219
»Predám väčší šrotovník a káru strednú.Tel.
0908440212

farmaceuta/ farmaceutického laboranta

94-0032

13 RôZNE / predaj

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

aj bez výučného listu.
Mzdové podmienky:
od 1.500,-€ brutto
+ odmeny v závislosti
od skúseností kandidáta

Kontakt: 0907628613

59-051

»Predám mestský bicykel Liberty Strada, biely,
so zníženým rámom. Tel.
0904637520

Lekáreň Nádej Borský Mikuláš
prijme do svojho tímu

41-0005

11 HOBBY A ŠPORT

PRÁCA V SENICI

63-81

»Predám kuriatka na vajíčka Amrox a Bresse 5 dňové
1,5€ a 10- dňové 2€. Tel.
0903406475

16 ZOZNAMKA

36-0003

Občianska
riadková
inzercia

9

63-74

sENICKO

7 4
7

3

U

36-0063

6
5
8
5 1 4
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6
9
1
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HĽADÁME
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ZAMe preES
pozíciu:
Vás pracovné miesto na
V
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GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica
prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozíciu:

Mám

Voľ
o ná
n pracov
accov
ovná
ná p
pozzíc
ícia
ia na hl
hlav
avný
ý pracovný pomer:

Mzda od 650 € do 1200 € (z toho základná zložka mzdy 623 €)
Ponúkame: prácu na hlavný pracovný pomer (2, 3-4 zmenná prevádzka) t
t príplatky aj nad rámec zákona (príplatok za 2-zmennú, 3-zmennú
a 4-zmennú prevádzku, príplatky za nadčas v sobotu a nedeľu) t 13., 14. plat
t sociálny program t stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí 1,20 €
za obed t príspevok za dochádzkutQSíspevok na DDS t odmeny za
zlepšovateľské hnutie t odmeny pri pracovných jubileách
t odmena za nájdenie nového zamestnanca

OPERÁTOR VÝROBY
- pr
p iemern
ná mzda vo vý
výrrobe 90
9 0,- Eu
Eur/
r/br
b utto
Prri hl
hla
av
vno
nom
m prac
acovno
acov
ovn
ov
no
om
om po
pomere ponúkame:
pome

- pr
prís
ríspe
íspe
ís
pevo
vok na
na DDS
DDS
DS
- do
doch
chád
ád
ádzk
dzk
z o
ovvý
vý bo
onu
nus
- vý
výýh
hodn
hodn
ho
dná
ná zzaame
m st
s na
nane
n ck
ne
c á zľ
zľav
a a na
av
n naš
naš
a e vý
výrrob
obky
ky
ky

personalne@grafobal.sk

Pož
ož a
ad
duje
uje
uj
em
me
me:
e::

034 6967330, 0914 222 739

41-0016

Prosím kontaktujte nás na

- vve
ek na
nad 18
8 rok
okov
kov
ov
- zo
zodpov
dpov
dp
oved
oved
ednýý prrííst
s up
u k prác
ácii

Syráreň Havran, a.s., Priemyselná 1339, 905 27 Senica
personálne oddelenie: 034/698 71 63,, balazovaa@syrarenhavran.sk

Prijmeme

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Senici
Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Výročia a udalosti

4. mája 1953
36-0002

41-46

čašníka/čašníčku
do hostinca
v Kuklove
a herne v Kútoch
Tel: 0948 002 614

41-41
41-0076

Prác
áca jje
e vho
hod
dn
ná pre m
mu
užo
žov aj
aj žen
enyy i ab
abso
bso
solvven
ento
ov.

Ernest Hemingway získal za román Starec a more Pulitzerovu cenu

SKALICKÝ ZÁVOD
PROTHERM PRODUCTION
PONÚKA PRÁCU
Sme veľký európsky výrobca kotlov v Skalici.
Koho hľadáme a čo ponúkame?
operátorov a operátorky na montáž kotlov
tNJO4ÀW[EFMBOJF TLÞTFOPTUJ[WâSPCZ
tOÈTUVQNPäOâJIOFĴ SâDIMF[BÝLPMFOJF
tTISVCPVNFTBĲOPVN[EPVoå
tWâÝLBN[EZ[ÈWJTÓPETLÞTFOPTUÓ
skladníkov a skladníčky
tTQSBYPV[PTLMBEPWÏIPIPTQPEÈSTUWB
tTLÞTFOPTUJT77WP[ÓLPNWâIPEPV
tTISVCPVNFTBĲOPVN[EPVoå
tWâÝLBN[EZQPEňBTLÞTFOPTUÓLBOEJEÈUB

63-39

Informujte sa osobne v závode
Protherm Production, ul. Jurkovičova 45
v Skalici (pon. – pia.: 8.00 – 15.00 hod.),
telefonicky: 034/69 66 272
alebo mailom: ivana.matulova.ml@protherm.sk
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GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica
prijme do pracovného pomeru zamestnancov na špecializované pozície:

• strojmajster (tlačových, výsekových, lepiacich
a kašírovacích strojov)
Mzda po zapracovaní od 900 € do 1700 € (z toho základná zložka mzdy 650 €)
Požadujeme: stredoškolské technické vzdelanie v odbore polygrafia alebo
strojárstvo
Ponúkame: prácu na hlavný pracovný pomer (2, 3-4 zmenná prevádzka) •
• príplatky aj nad rámec zákona (príplatok za 2-zmennú, 3-zmennú
a 4-zmennú prevádzku, príplatky za nadčas v sobotu a nedeľu) • 13., 14. plat
• sociálny program • stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí 1,20 €
za obed • príspevok za dochádzku • príspevok na DDS • odmeny za
zlepšovateľské hnutie • odmeny pri pracovných jubileách
• odmena za nájdenie nového zamestnanca

AKE Skalica s.r.o.
Nádražná 33, Skalica 909 01
výrobca ložísk s viac ako 50-ročnou tradíciou
prijme do zamestnania nasledujúce profesie

personalne@grafobal.sk

požiadavky:
- minimálne stredoškolské vzdelanie technického smeru
- skúsenosti s konštruovaním ložísk
- ovládanie Auto Cad
- samostatnosť
mzda1000 €
- logické myslenie

LARK s.r.o., POD HÁJKOM 2, SKALICA
ponúka voľné miesto na pozíciu:

Možnosť kariérneho rastu a sebarealizácie

Prijmeme spoľahlivých

na dvojzmennú prevádzku
Firma Bike Mate s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

VÝSTUPNÁ KONTROLA
BICYKLOV

Spoločnosť rodinného typu so sídlom v Rakúsku (20 km od Viedne) a na
Slovensku (Malacky) zaoberajúca sa vývojom a výrobou automatizácie
a hydraulických lisov na pracovanie elastomérov.

PRIJME PRACOVNÍKA NA POZÍCIU

OBRÁBAČ KOVOV CNC FRÉZAR
Mzdové podmienky (brutto): od 1400 €/mesiac
Benefity: Zabezpečené stravovanie, neobjednaný obed sa priráta k výplate // Kvalitné
a bezpečné pracoviská, nová výrobná hala // Vianočné večierky + ﬁremné akcie //
Nefajčiarske voľno, 3 dni dovolenky naviac

Manipulant
základná mzda 881 €
+ príplatky
Výrobný
pracovník
pre montáž
základná mzda 981 €
+ príplatky

bicyklov, prípadné donastavenie jednotlivých
komponentov – mechanických aj elektrických
- Upozornenie na opakované chyby konkrétnych
pracovníkov, prípadné názorné predvedenie
bezchybnej montáže

KONTAKT:
0905 281 763
0905 452 659

Ponúkame:
- Základná hrubá mesačná mzda 1.000,- EUR
- Po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- Možnosť profesného rastu
- Nákup tovaru v spoločnosti DEMA Senica a.s.
za zvýhodnené ceny
- Príjemný kolektív

www.ic-aumont.sk

Maplan s.r.o., Priemyselná 6023, 901 01 Malacky
praca@maplan.at // www.maplan.at

MY SME NAJVÄČŠIA DOPRAVNÁ FIRMA NA SK
HĽADÁME VODIČOV MKD NA
PRAVIDELNÉ LINKOVÉ PREPRAVY
S VOĽNÝMI VÍKENDAMI

UNI-UPRAS s.r.o
prijme do TPP v Skalici

!

ZAMESTNANCOV
NA PRÁCU
V SKLADE

MÔŽE TO BYŤ AJ VÁŠ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

prijme

» ZÁKLADNÁ MZDA od 739 eur
+ diéty + výkonnostné príplatky

VODIČOV KAMIÓNOV
na medzinárodnú
prepravu tovaru

Mzda 4€/hod.
Bližšie info na adrese:
Priemyselná 5, Skalica
v prac. dňoch od 7 - 14 h

» Garantujeme dennú sadzbu
» Mzda od 1 700 € - 2 200 € netto / mesiac

43-0076

41-0005

0905 915 033

Hľadáte istotu v práci?

Orino SPEDITION s.r.o. Nitra

Víkendy doma! Mzda
1500 až
Nie turnusy!
2200 €
0903 692 545
orinosro@gmail.com

INZErCIa

ĎAKUJEME NAŠIM VODIČOM A VODIČKÁM,
ŽE POMÁHAJÚ ZABEZPEČOVAŤ VAŠE
KAŽDODENNÉ POTREBY

75-09

Náplň práce:

V prípade záujmu sa môžete informovať priamo
v sídle spoločnosti Bike Mate s.r.o., Dlhá 248/43,
905 01 Senica v prevádzke výroba bicyklov.
tel. 034/6945202, mobil: 0915/780887 do 15:00 h
e-mail: mokosak@dema.sk

Nástup:
apríl 2021
Hľadáme
pracovníkov na
pozície:
Vodič VZV
základná mzda 957 €
+ príplatky

STD DONIVO a.s., pobočka SENEC
+421 917 628 261, +421 917 628 262, www.std.sk
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PRÁCA V SENICI

Dohodnite si stretnutie na tel. čísle
0903 208 404, príp. e-mail: cech@larksro.sk

0907 782 703
0903 918 949

63-108
63-68

87-0035

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Ježeková, 0917 860 693

Ponuka práce
v automobilovom
priemysle
v BRATISLAVE

41-0015
41-47

Ponúkame: stabilné zamestnanie v úspešnej spoločnosti
t pracovný pomer na dobu neurčitú t garantovaný nárast mzdy
Váš proﬁl: ukončené základné vzdelanie a vyššie
t vodičské oprávnenie typu B

MURÁROV do Belgicka

� Živnosť (PD A1)
� Férový prístup, korektné vyplácanie faktúr
� Platové podmienky 3.500 € - 4.000 € /mes.
� Ubytovanie zabezpečené a hradené
� Nástup možný ihneď

ŠOFÉR NA ROZVOZ
POTRAVINÁRSKEHO TOVARU

94-0033

www.ake-bearings.sk

63-43

Pre bližšie informácie volajte +421 907 677 948
director@ake-bearings.sk

034 6967330, 0914 222 739

41-0016

Prosím kontaktujte nás na

Samostatný konštruktér

zdravIE / služby

Najčítanejšie regionálne noviny
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ZÁRUKA

ROKOV

JARNÁ ZĽAVA
*

-20%
STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

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

Sme tu pre Vás po celom Slovensku



Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

0800 162 162

*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.
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