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Týždenne do 34 570 domácností

Diktátori „novej demokracie“
Svet okolo nás je plný spasiteľov.
Chcú zachraňovať všetko a každého,
bez ohľadu na jeho vôľu. Chcú páchať
dobro bez ohľadu na spoločenskú
škodlivosť toho, o čom si myslia, že
to dobre je.

ochranných pracovných
prostriedkov
Senica, Kolónia 1483/80
Tel.: 034/651 77 35, 0903 410 378

NA SKLADE

RESPIRÁTORY,
POLOMASKY,
MASKY A FILTRE

PRACOVNÉ I VOĽNOČASOVÉ ODEVY,
OBUV, RUKAVICE
SUPER É
OCHRANNÉ OKULIARE A PRILBY
AKCIOV
RESPIRÁTORY A CHRÁNIČE SLUCHU CENY
HYGIENA
POTREBY PRE PRÁCU VO VÝŠKACH
A VŠETOK OSTATNÝ TOVAR PRE OOPP

Pozrite si našu ponuku na

www.cammino.sk

24 €

52 €

noviny se 21-19

terás, balkónov

piladobr@gmail.com

0907 211 797

Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb
41-36

Otvorené:
Po - Pia: 8.00 - 16.30,
So: 9.00 - 12.00

Kontakt: 0948 771 127

1

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

41-0028

OBCHODNÉ CENTRUM

63-09

PREDAJ
HYDROIZOLÁCIE
HRANOLOV,
ZATEPLENIE
FOŠNÍ, LAT
• plochých striech
Tesárske práce • základov budov,
63-44

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

Citáty
Všetky hriechy sveta plynú z nedostatku
lásky.
Marcus Aurelius

16-00

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

63-04

vodcovi. Stačí vyčleniť z vlastného slovníka slovo nie, stačí nemať žiaden názor
a tváriť sa, že si myslím to, čo vodca diktátor. Odmenou za to sú posty pre „našich“, miesta na kandidátkach, vplyvné
pozície a dobrý biznis. Celkom slušný
profit z toho, že zo seba robím verejnú
Stačí im na to moc. Nerobia nič iné, nulu. Čo tam po vlastnej tvári a dehoako to, že sa neustále snažia dostať k nestovaní mena vlastných predkov.
Žijeme hnusnú dobu, trúfam si namoci, aby tých bezmocných zahŕňali
„dobrom“. Aby im vnucovali svet podľa písať s ohľadom na prežité roky. Jednu
ich predstáv, veľmi často zvrátených, z najhnusnejších. V popredí samovyvochorých, nebezpečných. Predstáv, lení vždy flexibilní, popierajúci aj sami
ktorých realizácia ich utvrdzuje v ich seba, hlavne, že majú moc. Nad štátom,
moci. Nenávidia a píšu o láske. Mstia nad všetkými. A keď im táto moc nestasa a kreslia srdiečka na svoje statusy na čí, tak si ju ešte podčiarknu vyhlásení
sociálnych sieťach. Hovoria nám „bude núdzového stavu, ktorý im dáva dodobre“, ale už nedodajú, komu a kedy, datkové práva obmedzovať. Diktátori
za akých okolností bude dobre.
„novej demokracie“. Reinkarnovaní
Fanatiszmus, politický, miešajú s Pinochetovia.
vlastným sadizmom a opierajú to o barJe čas, aby sme my zmenili ich. Naličku moci, o ktorú neustále bojujú, aj najvýš jednoducho – vymenili. Máme na to právo.
medzi sebou.
Bez nej sú to nuly. Neschopné bez- Slovensko je štát, ktorý
významné nuly. Zakomplexované, ne- patrí nám. Nie im.
Pekný týždeň, zdá sa,
docenené nuly. Ľudské, odborné, nuly
bez autority. Doslova sa chce napísať, že už takmer letný, vážeže ak spolupracujú dve nuly, je z toho..., ní čitatelia!
no, veď viete čo.
Lenže, ich o tú svoju moc bojuje oveľa viac. Bez názoru, stačí submisívnosť k
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

okná a dvere, služby
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Okná plné nápadov

Potočná 16
SKALICA
skalicko@regionpress.sk

• slovenský výrobca s 21-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 71, 76 a 84 mm
• pri 100% predplatbe ďalšie skonto z ceny
• 5-ročná záruka na okná
• pozáručný servis plastových okien – všetkých
proﬁlov a kovaní

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

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

INZERCIA

NOVINKA:

BRIKETY
z tvrdého dreva
0918 645 802
0907 784 324

Stredné Slovensko
BB
KY
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50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
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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

26

rokov
„Už
od ﬁrmy“
MOLNÁR
41-0006
63-13

0903 405 588
0905 983 602

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

MANTAP
Sobotište 719

0905631871

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

OSOBNÝ/NÁKLADNÝ

41-05

$

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

$

$

63-29

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

Západné Slovensko
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

0949 226 166
GLAZÚROVANIE
VANÍ

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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

63-0019

žalúzie - siete
servis okien

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

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

41-52

PALIVOVÉHO
DREVA

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí
V SÚČASNEJ SITUÁCII SME PRE
NAŠICH ZÁKAZNÍKOV PRIPRAVILI
ŠPECIÁLNE ZĽAVY NA CELÝ SORTIMENT:
• OKNÁ A DVERE SALAMANDER
• ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

JARNÁ AKCIA
AKCIA
LETNÁ

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

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

NAVIAC POSKYTUJEME PRE NAŠICH
ZÁKAZNÍKOV BEZPEČNÚ MONTÁŽ!
okna@abc-okna.sk

holic@abc-okna.sk

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)

noviny se 21-19
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tel.: 0948 344 401

41-0011
41-07

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

VÝROBA A PREDAJ

63-10

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

K PARKETT, KÁTOVSKÁ 25, HOLÍČ
CIA PLAST s.r.o. • 0910 168 661 • holic@incon.eu

41-0014

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

63-85

Redakcia:

94-0003-15

SENICKO-SKALICKO

Najčítanejšie regionálne noviny

zdravie, služby

seniCko

3

5

ZÁRUKA

ROKOV

JARNÁ ZĽAVA
*

-20%
www.drevana.sk www.drevana.porezy.sk

41-38

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

*$5Èä29e%5È1<

Sme tu pre Vás po celom Slovensku

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.

63-69



BEZPLATNÁ
INFOLINKA
63-03

ERPRQWVN

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

52-0064-1
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služby
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07 REALITYSenec
/ iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie. Tel.
kontakt 0908 532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť
Neprešločervejazy»Predáminzerátov.
4 - ročnú
kovou úpravou.
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30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

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
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29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

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

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF

AKCIA MÁJ 2021
1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1490 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

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

6,(ľ.<DŖ$/µ=,(

PÔŽIČKA

0901 234 567

5 000 €
PURZATEPLENIE.SK

superpozicka@pozicka.sk

AŽ

0901 234 567 / rado@purzateplenie.sk
Mazúrová 9, Skalica
(oproti Grafobalu)
Tel.: 0918 586 322

0901 234 567 klara@kklara.sk

PC

VÁŠ STARÝ POČÍTAČ
BUDE AKO NOVÝ

servis

0908 752 366

$87280<95(Ĥ
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

Tel.: 0901 234 567 / info@vasadvokat.sk

INZE555
RCI222
KURZY y 0908
A
in
KURZYAJ@GMAIL.COM
t
ič
Angl
0905 915 033
PURZATEPLENIE.sk
Domáce
Masáže
Strážeinfo@masarka.sk
0901Šaštín
222-333

Možnosť vybrať menšie bloky
AKCIOVÝ BLOK, bez prac. dosky

Hollého 651

Butikom SISA, vo dvore)
PURZATEPLENIE.sk
če866 na mieru
tel:pu
0905 295
Pa
(bývalý Kovotvar, za

INZERáT,
KTORÝ
Východné
PREDáSlovensko
VA

ut –0907
pia: 9523
– 17666
h
volajte:
so: zatvorené

VÝROBA PAPÚČ PODĽA
VAŠICH PREDSTÁV

7/$ç,$5(Ĥ .1,+5(Ĥ
41-40

madea@ltcnet.sk
www.nabytokmadea.sk
OBJEDNÁVKY A INFO: 0905 655 222

www.regionpress.sk
noviny se 21-19
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63-23

ZRKADLÁ NA MIERU
RÁMOVANIE OBRAZOV
,1)2Ǭ6,(7.<Ǫ=$/8=,(6.
KONOPNÉ
KRÉMY

AKCIA:

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

63-67

ZADARMO zoberieme a dovezieme
naspäť Vašu mačku

63-0093
63-80

06 POZEMKY / predaj

KĽÚČOVÁ
Mačky
l preSLUŽBA
te
Ho
volajte:VLOŽKY,
0901 222 555 ZÁMKY

63-06

03 BYTY / (25
predaj
DISTRIBÚCIA
000 domácností)
Každý týždeň:
Senec,
Veľký/ prenájom
Biel, Bernoláko04 BYTY
vo, Ivanka pri Dunaji, Zálesie,
Malinovo, Most pri Bratislave,
Dunajská
Lužná,
Kalinkovo, Ha05 DOMY
/ predaj
muliakovo, Rovinka, Miloslavov,
Alžbetin
Dvor,rodinný
Tomášov, Nová
»Predám
domDe-v
dinka,
Tureň, Kostolná
pri Dunaji,
Kopčanoch
na MasarykoKráľová pri Senci, Reca, Nový Svet,
vej ulici.Čataj,
Tel. kontakt
0949
Boldog,
Kaplná, Igram,
Blatné,
105 971Senec, Hrubý Šúr, Hrubá
Borša, Vlky, Svätý Martin

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

41-23
41-0059

Vydavateľ:
02 AUTO-MOTO / iné
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská
2, 917 01 Trnava
»Kúpim starý
PIONIER
IČO: 36252417
MUSTANG
SIMSON
reg. MKSR EV 3676/09BABETA
aj pokazené, nekompletINZERCIA
né. Tel. kontakt 0915 215
Peter Bukovinský
0905 915 040
406Kováčová
Zora
0905 719 132
»Kúpim doma robený
Distribúcia:
Zora
Kováčová
0905
719 132
traktor-starý
samohyb.
www.regionpress.sk
Tel.
kontakt:
0944
www.facebook.com/Senecko.sk963
682
Šéfredaktor:
Ivan Brožík

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

www.kamenarstvo-bocan.sk

01 AUTO-MOTO / predaj

viacero ručiteľov
súčasne.KVALITA
Pri dojednáJedným zoNAJNIŽŠIE
zabezpečovacích
inštitúCENY
V REGIÓNE
- NAJVYŠŠIA
tov, ktoré náš právny poriadok upravu- vaní ručenia si je potrebné uvedomiť,
záväzok ručiteľa plniť za
je,RÁMOVÉ
je ručenie, ktorým
sa zabezpečuje že ručiteľský
INTERIÉROVÉ
DVERE
pohľadávka veriteľa voči svojmu dlžní- dlžníka v prípade, ak ten svoj dlh neBEZKONKURENČNÉ
sa viaže nie na osobu dlžníka, ale
kovi,ZA
pričom
podstatou tohto právneho plní,CENY
veriteľa ako takú. To
vzťahu
je záväzok
ručiteľa,
že NOVOSTAVBY
uhradí na pohľadávku
AKCIOVÉ
CENY
NA
V HLINÍKOVOM
pohľadávku veriteľa namiesto dlžní- znamená, že v prípade smrti dlžníka
PROFILE ALUPROF + PLASTOVOM PROFILE
ka v prípade, že veriteľa neuspokojí pohľadávka a tým pádom ani ručenie
SALAMANDER
BLUEVOLUTION
- NERECYKLOVANÝ
vo všeobecnosti
nezaniká. Ručením sa
samotný
dlžník. Tento zabezpečovací
prostriedok je upravený tak v Občian- v praxi najčastejšie zabezpečuje peňažDLHOROČNÉ
= SERIÓZNOSŤ
t.j. peňažná suma, ale
skom
zákonníku, ako aj vSKÚSENOSTI
Obchodnom ná pohľadávka,
nemenejSERVIS
častým OKIEN
predmetom
ručenia
zákonníku.
ZÁRUČNÝ AJ POZÁRUČNÝ BEZPLATNÝ
A DVERÍ
Ručiteľský záväzok vzniká na zá- sú aj nepeňažné pohľadávky.
Tieto však môžu byť predmetom
klade dohody medzi veriteľom a ručiteľom, ktorá musí mať písomnú formu, ručenia len vtedy, ak ide o zastupiteľné
v opačnom prípade ide o neplatný plnenie, t.j. také, ktoré nie je priamo
právny úkon. Na platnosť takejto doho- viazané na osobu dlžníka. Najčastejdy sa súhlas dlžníka vo všeobecnosti ším dôvodom zániku ručenia býva
nevyžaduje. Napriek tomu, však môže uspokojenie veriteľa, t.j. zánik samotSEKCIOVÉ A DVOJKRÍDLOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY
dôjsť k situácii, kedy sa takýto súhlas nej pohľadávky. Dôležité je spomenúť,
vyžadovať bude, a to napr. vtedy, ak že ručiteľŽALÚZIE
je povinnýVŠETKÝCH
za dlžníka plniť
má dlžník na osobnom plnení záujem. až po tom, akoDRUHOV
veriteľ dlžníka preuTEPLÝ
MARKÍZY
TEXTILNÉ
V prípade ručenia
ide o vedľajší záväz- kázateľne
vyzval naAplnenie
a ten aj
MEDZISKLENNÝ
kovo-právny
vzťah, čo znamená, že napriek takejto ROLETKY
výzve neplnil. Veriteľ
ZA NAJNIŽŠIE
ručenie môže RÁMIK
existovať len popri inom, teda nemôže
žiadať ručiteľa,CENY
aby plnil
ZDARMA
hlavnom záväzkovo-právnom
vzťahu. v prípade, keď V
ním
dlžník nebol vyzvaREGIÓNE
Takisto
je potrebné
poznamenať,
že DVŮR
ný, prípadne
ak dlžník
bol pripravený
Pri predložení
konkurenčnej
Sobotište
314, objekt reštaurácie
MATULŮV
ponuky Vám
rozsah ručenia
je limitovaný samotnou plniť, ale nemohol,
a tovypracujeme
z ponuku.
dôvodu, že mu
sobotiste@lux-sobotiste.sk
nižšiu cenovú
pohľadávkou,
ktorá jea my
predmetom
to veriteľ
neumožnil.
...stačí 2x zazvoniť
zavoláme,ruprídeme
a urobíme
bezplatnú ponuku...
čenia, t.j. ručiteľ nemôže byť na základe
tel.
0908 702 522
ručenia zaviazaný vo väčšom
rozsahu
ako dlžník sám.
Ručenie sa môže viazať na celú
pohľadávku alebo len na jej časť. Zo
» Tím advokátskej kancelárie
zákona nie je vylúčené, aby za jednu
a tú istú pohľadávku veriteľa ručilo
V4 Legal, s.r.o.

63-0018

SENEC
senecko@regionpress.sk

Ručenie
ako zabezpečovací
inštitút
LUX
JR Sobotište

AKCIA na farebné zákryty

Občianska
SENECKO
riadková
inzercia Lichnerova 72
Redakcia:
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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!

•
•
•
•

Uchádzať sa o pracovnú pozíciu môžete
cez kariérnu stránku Schaeﬄer
https://jobs.schaeﬄer.com/

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

Všetky pracovné pozície nájdete aj
na portáloch Profesia.sk a Kariéra.sk.
Môžete sa informovať aj telefonicky
na tel. číslach +421 34 6961513
alebo +421 34 6964459.
Na krátkodobú výpomoc prijmeme
aj brigádnikov.

www.schaeﬄer.sk

noviny se 21-19
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služby
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ŤAŽNÉ

12 DEŤOM

0904 832 593

ZARIADENIA

ZĽAVY

Montáž
www.taznezariadenie.eu aj u zákazníka

»Predám moržovák na kukuricu a mlynček na obilie.
Cena dohodou. Tel. kontakt
0902 649 375

14 RôZNE / iné

AŽ
DO

15%

na všetky
kamenárske práce

Záhorácka 30 (AFK), Malacky | Po–Pia: 10–15, So: 9–12
16-0098

13 RôZNE / predaj

K A M E N Á R ST VO
Radi sa s vami stretneme
aj mimo otváracích hodín!

0948 650 959 | jankebis@gmail.com | www.kamenarjanko.estranky.sk

10-0024

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

15 HĽADÁM PRÁCU

Jarná AKCIA- 20% zľava

41-14

»Sympatický 42 r hľadá
priateľku na zoznámenie.
Tel. kontakt 0944 526 517
»Hľadám priateľku do 49
rokov. Tel. kontakt: 0915
204 433 »Sympatická 55r
hľadá priateľa na zoznámenie. Tel. 0944 724 181
»Temperamentný abstinent
52r, 175/80 hľadá štíhlu
priateľku na... Tel.: 0915 341
553.

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

16 ZOZNAMKA

Prečo rekuperačné
vetranie?

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.

Občianska
riadková
inzercia

Vetranie s rekuperáciou Comair
info@rekuperacky.sk

SHOWROOM

+421 944 561 949
www.rekuperacky.sk

0905 915 033

Výročia a udalosti
Hubblov vesmírny ďalekohľad poslal na
Zem prvé snímky

20. mája 1990
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BRIKETY
UNION REKORD
PELETY
www.palivalanzhot.sk


noviny se 21-19

INZERCIA

Sasinkova 24
SKALICA

Dohodnite si termín na 0944 561 949

67$9(%1e5(=,92

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

63-0009
63-07

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

63-25

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

Murárske práce
0904 259 971

6

Tel: +420 733 712 755
AJ S DOPRAVOU

63-76

Chcete si
podať
inzerát?

• úspora energie
• život bez plesní v interiéri
• vhodné pre alergikov
• komfortný spôsob bývania
• výrazne nižšia prašnosť
v domácnosti
• spoľahlivá a bezúdržbová
prevádzka
63-0029
63-71

0908 979 377

okná a dvere, služby

seniCko
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
zasklievanie terás

rámové
bezrámové

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

31.
5. 2

splátky od 98 €

splátky od 99 €

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

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

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV
MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE

Skalica, ul. Horská

0902 624 774

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

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR

63-0075
63-01

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

Príďte sa presvedčiť

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

od 7o5ntá0žou€!
aj s m

63-87

63-42

41-27
41-0007

0944 716 337

41-0036

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

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

NAŠA FIRMA MÁ 30 ROKOV
BOHATÉ SKÚSENOSTI

63-12

0910 589 637

Work

VYHRAJTE 400 €
63-36

0948 787 777 | www.balkona.eu

splátky od 149 €

021

ssplátky
sp
plát
átkyod
ood
d49€€€
splátky

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
499€

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
16-0001

389 €

41-05

339 €

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

noviny se 21-19

7

8

zdravie / služby

noviny se 21-19

Najčítanejšie regionálne noviny

8

seniCko

poliTiCká inzerCia / spomíname, služby

noviny se 21-19

9

9

10

zdravie / služby

noviny se 21-19

Najčítanejšie regionálne noviny

10

poliTiCká inzerCia / služby

11

41-25

seniCko

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

ODŤAH ZDARMA

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

63-08
63-0006

výkup oceľového šrotu a farebných kovov
zber elektroodpadu

INZERCIA
0905 915 033

Frézovanie

Kamenárstvo ADAM - RUŽA

komínov

AKCIA

MÁJ – 1JÚN

●
●
●
●
●

ARMA

ŠTEFANOV

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

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

ETERNITOVÝCH STRIECH

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE
VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP

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

noviny se 21-19

ER

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

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

NAJLACNEJŠIA

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

16-0041

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

16-0039

INDIVIDUÁLNA LIKVID.
V NAŠOM AREÁLI

ZĽAVAEZ

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
0911 499 871, 0940 098 504
vaskovicadam20@gmail.com
Radi Vás navštívime aj doma.

AKCIA

3 DN
PRENÁ I
KONTA JOM
JNERA
ZD

75-15

LIKVIDÁCIA A ODVOZ
ODPADU

Nové pomníky - žula, terazzo
Krycie dosky, sekanie písma
Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
Dlažba, betónové chodníky

16-0010

KONTAJNERY

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

seriózne, kv
alitn
bez zálohy e,
doprava ZD ,
ARMA

10-0007

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €

11

0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

59-159

63-79

202

auTo - moTo, služby

12
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AKCIA: OKNÁ ZA 1/2
Kto chce mať úspech v politike, musí sa dokázať povzniesť nad všetky svoje
zásady.“

KONTAKTUj
TE

NáS

skalicko@regionpress.sk
Tel. kontakt: 0908 979 377

Paradox boľševika:
„Väčšina našich ľudí musí
viac a viac pracovať, aby menej a menej dostávala.“

• -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

„Keď nejaký politik povie, že
všetci sme na jednej lodi,
tak to znamená, že on chce
byť kapitánom a my máme
veslovať.“

AKCIA

BEZ

KONKURENÈNÉ

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

CENY
OKIEN

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

noviny se 21-19
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16-0100

NEjDE Vám
BIZNIS?

„Keď nie je po ruke vhodný
kandidát, niekto vždy navrhne
toho najmenej prijateľného.“

3x BONUS

seniCko

Téma

13

Viac ako 1 000 ton odpadu
sme nenechali plávať
Množstvo odpadu v našich riekach a vodných nádržiach každým rokom rastie. Jednou z hlavných zložiek
takéhoto odpadu sú mikroténové vrecká z obchodov. Voda je spoločným dedičstvom a bohatstvom nás
všetkých. Jej zdroje sú však vyčerpateľné - o to viac zodpovednejšie by sme mali k tejto téme pristupovať.
Lidl si uvedomuje časť svojej zodpovednosti, a preto sa rozhodol pomôcť s odstraňovaním tohto problému.
Vďaka diskontu a jeho zákazníkom sú slovenské rieky a vodné nádrže ľahšie už o 1 000 ton odpadu.
mikroténového vrecka, môže zaň dobrovoľne
zaplatiť jeden cent. Túto možnosť výberu majú
zákazníci od polovice septembra 2020. Lidl v tom
nenechá svojich zákazníkov samých, a preto sa
rozhodol priložiť ruku k dielu - darovanú sumu
za vrecká zdvojnásobí, a tá poputuje na pomoc
Slovenskému vodohospodárskemu podniku pri
odstraňovaní odpadu a najmä plastov z našich
riek a vodných nádrží. Diskont taktiež zmenil
dizajn a výrobu mikroténových vrecúšok - sú
z tenšieho igelitu a nemajú ušká, čím sa zníži
množstvo plastu až o 20%.
„Som nesmierne rád, že aj napriek týmto
neľahkým časom môžeme spustiť projekt,
ktorý pomáha našim riekam a teda životnému
prostrediu. A možno aj práve preto, keď viac ľudí
trávi čas v prírode si uvedomia význam potreby
jeho ochrany a sami sa zapoja do čistenia svojho
okolia,“ uviedol Ing. Róbert Hok, generálny
riaditeľ SVP.

Pri ekologickom probléme je potrebné
zamerať sa nielen na jeho odstránenie, ale aj
na prevenciu, aby znovu nevznikol. Preto sa aj
Lidl rozhodol vo svojej kampani Nenechajme to
plávať riešiť tento problém dvoma spôsobmi.

dôležité, aby si jednotlivci uvedomili aký veľký
dosah má ich bežné, každodenné správanie,
iba to je totiž cesta k skutočnej udržateľnosti,“
vysvetlil Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl
Slovenská republika.

Mikroténové vrecká na jedno použitie sú
najčastejšou zložkou odpadu v našich riekach
a vodných nádržiach. Používame ich len
chvíľu, no v prírode, kde častokrát končia, sa
môžu rozkladať aj niekoľko desiatok rokov.
Rozhodnutie, či si vyberiete mikroténové
vrecko alebo recyklovateľnú sieťku má vplyv aj
na oceány a moria, za ktorými cestujeme kvôli
oddychu a relaxu. Priamy vplyv to má aj na nás
samotných, našu krajinu a naše rieky, v ktorých
sa taktiež nachádza množstvo plastového
odpadu. Pre ochranu prírody môže niečo urobiť
každý z nás aj pri bežnom nakupovaní.
„Kampaň Nenechajme to plávať je v prvom
rade o tom, že každý z nás má na výber a môže
svojou voľbou rozhodnúť o tom, ako bude
vyzerať naša príroda. Teší nás, že mnoho tisíc
našich zákazníkov sa čoraz častejšie zamýšľa nad
tým, či naozaj potrebujú mikroténové vrecká. Je

Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. Ak sa
však zákazník predsa len rozhodne pre použitie

noviny se 21-19
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Minulý rok Lidl a SVP predstavili iniciatívu
Slovensku v obci Margecany. Zamestnanci
diskontu a vodohospodári spoločne čistili
sútok riek Hornád a Hnilec pri Ružínskej
priehrade, o ktorých znečistení sa dlhodobo vie
a upozorňuje sa na ne. Čistenia sa zúčastnil aj
reper Kali, ambasádor projektu „Nenechajme to
plávať“, ktorý ku projektu zložil aj rovnomennú
pieseň.
Zber odpadu z brehov v spolupráci s SVP,
dobrovoľníkmi, mestami a školami začal
na jar 2021. Projekt „Nenechajme to plávať“
má už svoje prvé reálne výsledky. Doteraz
sa podarilo vyzbierať z našich riek a brehov
vyše 1000 ton odpadu a plastov. Najnovším
vyčisteným miestom boli Zemplínska Šírava
a Liptovská Mara, z ktorých ubudlo niekoľko
stoviek ton odpadu. O jednotlivých etapách
a ďalších úspešne vyčistených riek a vodných
nádrží vás bude obchodný reťazec informovať
prostredníctvom sociálnych sietí a vlastného
webu www.spolocenskazodpovednost.sk. Takto
budete môcť priamo sledovať postup čistenia
slovenských riek.
Lidl ukazuje pri ďalšom projekte silu svojich
zákazníkov, ktorí pomáhajú dosiahnuť spoločný
cieľ. Pripojte sa aj vy a pomôžte v ochrane našej
prírody a vôd. Použite recyklovateľnú sieťku
alebo prispejte jedným centom. Malý krok pre
jednotlivca, no napriek tomu to má veľký vplyv
na nás všetkých.

spoloČnosŤ / práCa

14
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Ako štyria nesvojprávni šašovia

Vážený pán minister, vážená pani
prezidentka, vážený pán predseda toho a
tamtoho. Zaznelo obligátne uvedenie do
nasledujúcich fráz. Teda, slohových cvičení, nad ktorými zjavne dlho a namáhavo
pracovali v uplynulých dňoch desiatky
poradcov.
Štyri korpusy sa postavili na historickom mieste a čítali nám slohy svojich
poradcov. Ku Dňu Európy. Oslavnú ódu
na Európu. Ódu na to, čo svojimi činmi za
posledný rok podupali ako stádo byvolov
počas behu za žriedlom. „Naše Slovensko
dlho spalo“ - napísal do svojho slohu parafrázu na hymnu Slovenskej republiky
niektorý z ôsmich poradcov náhradného
premiéra.
Moderátor hovorí o „príhovoroch“, sú
to však príčitky.
Politici bez vlastného názoru nás
presviedčajú o potrebe vlastného názoru.
Karikatúra intelektu, karikatúra politika,
karikatúra moci.
Na druhej strane, máme aj takých, ktorí papier používajú nanajvýš na tabuľky a
grafy, plné lží. A melú z huby slová ako
surovinu na klobásky do bravčových čriev.
Keď sa pridá dosť cesnaku, soli, korenín
a papriky, je to niekedy aj celkom chutné,
„chrumkavé“, ako vravieva náš polyhistor

so sfalšovaným diplomom, zato vo všetkých štátnych funkciách.
Je mi z nich zle. Toto je „elita“ národa?
Tento spolok neschopných, no na občanoch a štáte všetkého schopných? To je
etalón myšlienkového predvoja? To je vedúca sila?
Ach, aká úbohosť sa nám tu rozprestiera medzi našimi nádhernými Tatrami a
Dunajom! Aké poníženie občana, ktorému
najvyšší ústavní činitelia pri veľkom sviatku prišli prečítať už dávno niekým iným
napísané skriptá?
To fakt nie sú schopní dopustiť sa
vlastnej myšlienky? Čo i len jedinej? Načo
ich potom máme? Na predvádzanie out-fitov, najnovších slnečných okuliarov a o
číslo menších oblekov, ako by mali mať a
v ktorých im každú chvíľu uletí gombík na
saku? Na to, aby sme ich videli nastúpiť do
limuzin s masážnymi kreslami a odfrčať
niekam „do preč“. Ak by to bolo naposledy,
navždy, nech si idú, aj s tými limuzínami a
v nich s vlastnou neschopnosťou.
Ale toto a takto? Prepáč Európa, od reprezentácie Slovenska si si to nezaslúžila!

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

Prosím kontaktujte nás na
personalne@grafobal.sk

034 6967330, 0914 222 739

41-0016

Bol Deň Európy. Postavili ich pred kamery v areáli Bratislavského hradu.
Ministra zahraničných vecí, prezidentku, predsedu parlamentu a bábkového
premiéra.

» Ivan Brožík

Výročia a udalosti
Arno Allan Penzias a Robert Wilson detegovali kozmické mikrovlnné reliktové žiarenie, ktoré potvrdzuje teóriu Veľkého tresku

21. mája 1964

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

PEČENIE SKALICKÝCH
TRDELNÍKOV

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

Ponúkame: stabilné zamestnanie v úspešnej spoločnosti
t pracovný pomer na dobu neurčitú t garantovaný nárast mzdy
Váš proﬁl: ukončené základné vzdelanie a vyššie
t prax v pekárni vítaná

Prijmeme

v Senici

personalne@grafobal.sk

034 6967330, 0914 222 739

SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Skalici

41-48

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%.&/:

63-88

0948 066 491

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

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

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

36-0002

0908 979 377

Nástup ihneď !
900€ brutto/ mesiac
36-0003

xx-xx

Eurodiskont Sekule
prijme do potravín predavačku na TPP
Mzda - 739€/brutto
mail: kontakt-sekule@merkfood.com

- Hľadám skupinu elektrikárov, alebo
aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku
- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí ﬁrma
- Zabezpečíme náradie a ﬁremné auto
- Práca na TPP
- Viac info telefonicky

TEL.: 0950 301 301

85_0321

PRÁCA PRE
ELEKTRIKÁROV
VO ŠVAJČIARSKU

PRIJMEME
Mäsiara
(Rakúsko)

noviny se 21-19
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info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545

85_0351

3000 EUR/
mesačne Brutto
36-0069

Tel.: 0902 451 133

Prosím kontaktujte nás na

94-0039

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

36-0002

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

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

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

41-0016

príjme strážnikov na prevádzky

41-46

SBS GUARDING s. r. o.

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

41-0015

Dohodnite si stretnutie v pracovných dňoch
od 8.00 do 14.00 hod. na tel. 0903 208 404

Mzda od 650 € do 1200 € (z toho základná zložka mzdy 623 €)

zdravie / služby
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Najčítanejšie regionálne noviny

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME
VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
VÝHODNÉ PLATOVÉ
PODMIENKY I ZÁLOHY
UYBOTVANIE

0800 500 091

85_0196

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tNÈNFstále dostatok ponúk BKQSFNVäPW
t-dňPWÏUVSOVTy SBLÞTLBäJWOPTť
tTNFQBSUOFSPNSBLÞTLFIPƎFSWFOÏIPLSÓäB

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

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

Volajte na bezplatné číslo

Facebook: aiwsk

32-001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodite si pohovor.

ZĽAVA

25%

0944 113 140
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