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SENICKO-SKALICKO
č. 23 / 11. jún 2021 / 25. ROčnÍK

6
3
-4
4

PREDAJ
HRANOLOV,
FOŠNÍ, LAT

Tesárske práce
Kontakt: 0948 771 127
piladobr@gmail.com
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SenicaSenica

OBCHODNÉ CENTRUM
ochranných pracovných
prostriedkov
Senica, Kolónia 1483/80

Tel.: 034/651 77 35, 0903 410 378

 
 

 Otvorené:

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

 
 

Pozrite si našu ponuku na 

www.cammino.sk

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

NOSNICE

3 €
1 kus

cena:

3,50 €
1 kus

cena:

RESPIRÁTORY,
POLOMASKY,

MASKY A FILTRE

NA SKLADE

3,20 €
nad 30 ks

cena:

V PONUKE AJ 
DOPLNKOVÉ KRMIVÁ

SUPER

AKCIOVÉ

CENY

24 €

52 €

SENO

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

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, 
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
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FIRMA KIPA
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vynikajúce multifokálne
sklá PHYSIO 3.0

platí do 30. 6. 2021

Všetky stenšenia,

samozafarbiacie, 

slnečné, polarizačné 

a dioptrické sklá

0903 992 874

-50%-50%

AKCIA

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

OČNÁ OPTIKA
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KAMENÁRSTVO

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

Záhorácka 30 (AFK), Malacky | Po–Pia: 10–15, So: 9–12
Radi sa s vami stretneme
aj mimo otváracích hodín!

ZĽAVY na všetky
kamenárske práce

AŽ
DO 15%
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INZERCIA

 

SENICKO-SKALICKO

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 

párny týždeň: Čáčov, Kunov, 
Senica, Borský Mikuláš, Borský 
Svätý Jur, Čáry, Jablonica, Kúty, 
Moravský Svätý Ján, Rovensko, 
Sekule, Smolinské, Šaštín - Strá-
že, Štefanov, Skalica, Dubovce, 
Gbely, Holíč, Kátov, Kopčany, Mok-
rý Háj, Petrova Ves, Popudinské 
Močidľany, Radimov, Radošovce, 
Trnovec, Unín, Vrádište, Kúty, 
Jablonica  

nepárny týždeň: Čáčov, Kunov, 
Senica, Cerová, Častkov, Dojč, 
Hlboké, Hradište pod Vrátnom, 
Jablonica, Koválov, Kúty, Osuské, 
Plavecký Peter, Prievaly, Rohov, 
Rovensko, Rybky, Smrdáky, Sobo-
tište, Šajdíkove Humence, Šaštín 
- Stráže, Štefanov, Skalica, Brod-
ské, Dubovce, Gbely, Holíč, Kátov, 
Kopčany, Lopašov, Mokrý Háj, Po-
pudinské Močidľany, Radošovce, 
Trnovec, Unín, Vrádište 

skalicko@regionpress.sk

Redakcia: Potočná 16 
SKALICA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (34.570 domácností)

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

ul. pplk. Pľjušťa 1, Skalica, (autobus. stanica)
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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SobotišteLUX JR
NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

 tel. 0908 702 522

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

SEKCIOVÉ A DVOJKRÍDLOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY

AKCIOVÉ CENY NA NOVOSTAVBY V HLINÍKOVOM
PROFILE ALUPROF + PLASTOVOM PROFILE

SALAMANDER BLUEVOLUTION - NERECYKLOVANÝ

RÁMOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

ŽALÚZIE VŠETKÝCH
DRUHOV

MARKÍZY A TEXTILNÉ
ROLETKY

ZA NAJNIŽŠIE CENY
V REGIÓNE

AKCIA:
TEPLÝ

MEDZISKLENNÝ
RÁMIK

ZDARMA

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF

Pri predložení konkurenčnej
ponuky Vám vypracujeme

nižšiu cenovú ponuku.

Sobotište 314, objekt reštaurácie MATULŮV DVŮR
sobotiste@lux-sobotiste.sk

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

DOMOV A BYTOV

MAĽBY A NÁTERY

STAVEBNÉ PRÁCE

0910 589 637
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

0907 211 797

Stačí iba trošku láskavej driny

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Mladosť bujnie a rozvíja sa sama. Má 
na to dostatok síl. A hlavne – veľa 
času. Staroba je na tom naopak. A 
opustená staroba úplne najhoršie.

Niekedy sa vám tajomstvá života 
zjavujú až po dlhých rokoch. Nie je to 
film, ktorý pozeráte stodvadsať minút a 
poznáte záver.  Istý grunt bol roky opus-
tený. Žila iba časť záhrady, na ktorej si 
smeli pracovití ľudia dopestovať zeleni-
nu, zemiaky, rajčiny, papriky, uhorky. 
Predok chátral. Chalupa, dvor. Pôvod-
ných gazdov dali mladí do penziónu. 
Lebo veď, kto sa dnes bude starať o 
starých, čoraz viac chorých a čoraz viac 
nevládnych? Už len predať ich grunt a 
dostať peniaze. Gazdovstvo, na ktorom 
sa deti hrávali, dom, v ktorom susedia 
pod schodami na povalu miešali sliv-
kový lekvár, dvor, na ktorom po robote 
stával koník a chvostom zo seba odhá-
ňal muchy. A záhrada za stodolou, kde 
si ľudia mohli utrhnúť čo len chceli.

Domu vpredu pukla stena, až to 
vyzerá, že od žiaľu. Z pumpy na dvore 
sa dávno prestala ťahať voda na zalie-
vanie, na záhrade vyrástla dvojmetrová 
burina. Iba čerešňa a moruša rodili zo 
zvyku rok čo rok na opustenom grunte.

Konečne sa našiel kupec. V predzá-

hradke domu s puknutou stenou zasia-
la mladá žienka pás kvetín. Jej manžel 
zbavil pozemok buriny, zo stodoly vy-
viezol slamu, ktorú ešte starí gazdovia 
podstieľali koníkovi. Týždne roboty a 
na grunt sa vrátil mladý život. Nech sa 
im obom darí!

No a sme v téme. Stačí iba kus lás-
kavej driny. Keď vaši rodičia zostar-
nú a nebudú vládať, neodložte ich a 
nepredajte ich majetok, o ktorý sa oni 
celý život starali a zveľaďovali ho. Žia-
den peniaz vám za to nemôže stáť. Ak 
nevládzu, pomôžte im, ale neberte im 
domov. Pod akoukoľvek zámienkou, že 
„tam“ im bude dobre. No nebude. Ak sa 
čo len trochu dá, opatrujte ich a ich die-
lo. Ani oni vás neodložili, keď vás bolo 
treba prebaľovať, čistiť, ošetrovať. Buď-
te ako oni. A ak túžite po majetkoch, pe-
niazoch, tak si na ne zarobte vlastnou 
drinou. Vaši starkí to nemali 
o nič ľahšie ako vy.

Nesmierne držím 
palce tým mladým.. Vy-
dali sa inou cestou, ako je 
obvyklé. Začali budovať 
život. Nie ho míňať.

Pekný týždeň
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Váš profil:
• 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

www.schaeffler.sk

Tešíme sa na vás!

Uchádzať sa o pracovnú pozíciu môžete 

cez kariérnu stránku Schaeffler  

https://jobs.schaeffler.com/   

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.

We pioneer motion

Pre náš závod v Skalici hľadáme  
nových kolegov na pozíciu Operátor výroby
(brúsenie, sústruženie, montážne pracoviská)
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01 AUTO-MOTO / predaj        

Občianska
riadková
inzercia

»Kúpim starý Traktor Ze-
tor 15, 25, 2023, Super 
50 , 3011, Škoda 30, Sla-
via, Svoboda, staré auto, 
Jawa - Pionier - Babeta 
- Bolgar, OSTROWEK, Bie-
lorus, náhradne diely.Tel. 
0908146946 
»Kúpim doma robený 
traktor-starý samohyb.
Tel. 0944963682 
»Kúpim malotraktor dom. 
výr. aj nepojazdný rozro-
bený s motorom 1203, súr-
ne.Tel. 0944634153 
»Kúpim starý PIONIER, 
MUSTANG, STADION, SIM-
SON, BABETA aj poka-
zené nekompletné.Tel. 
0915215406 
»Kúpim Pioniera alebo 
Moped.Tel. 0903903286

»Prenájom pre 1 oso-
bu v Skalici, volať po 
16 hod., bližšie info.Tel. 
0910981956 
»Dáme do prenájmu v 
Skalici garsónku, zariade-
nú .Tel. 0908146294 
»Dám do prenájmu 1-izbo-
vý byt čiastočne zariade-
ný na SNP v Holíči, voľný 
ihneď, najviac pre 2 osoby. 
Platba 1 mesiac vopred.
Tel. 0948797242

»Kúpim v Skalici vinohrad-
nícky domček s pozem-
kom, najlepšie s ovocným 
sadom nevadil by ani 
vinohrad. Podmienky : 
elektrina, voda, sklep.Tel. 
0948060675 
»Kúpim staršiu vinicu 
resp. pole na vinohrad pri 
Skalici, volať po 16 hod.Tel. 
0917406130

02 AUTO-MOTO / iné 

InZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       
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ABC OKNÁ Holíč  | Výroba plastových okien a dverí

www.abc-okna.sk

okna@abc-okna.sk      holic@abc-okna.sk                 Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)                  tel.: 0948 344 401

LETNÁ AKCIA
Najnižšie ceny

na okná a dvere
Zľavy na novostavby

V SÚČASNEJ SITUÁCII SME PRE
NAŠICH ZÁKAZNÍKOV PRIPRAVILI
ŠPECIÁLNE ZĽAVY NA CELÝ SORTIMENT:
• OKNÁ A DVERE SALAMANDER
• ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

Garážové brány
Vonkajšie žalúzie
Rolety

Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
Posuvné dvere PSK/
HS Portál

NAVIAC POSKYTUJEME PRE NAŠICH
ZÁKAZNÍKOV BEZPEČNÚ MONTÁŽ!

LETNÁ AKCIA
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žalúzie - siete
servis okien

0949 226 166
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA  JÚN 2021

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

Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

1-hrob od 1250 € • 2-hrob od 1550 €

0910 902 635•0905 323 022AK
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RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO: w
w

w.
ka

m
en
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-b
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an
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k

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2350 € • 1-hrob od 1650 €
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie

interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

339 € 389 €

499€
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH
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KÚPIM STARŠIU VINICU 
resp. POLE NA VINOHRAD PRI SKALICI
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KONTAKT: 0903 607 781

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
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 Sťahovanie + vypratávanie
Preprava tovaru do 3,5 t
Kontakt: 0904 259 971

Keď počujem od politikov frázu, že 
„nalejú“ do školstva peniaze, vní-
mam to ako tradičnú populistickú 
jazdu. Jednak škola nie je len o na-
lievaní peňazí, jednak také reči po-
čúvame roky. 

Isto, verím, že sa do školstva bude 
perspektívne investovať, lebo môže to-
tálne skolabovať. Kedy sa však investí-
cie naplnia, to nedokážem odhadnúť, 
hoci sa školstvom zaoberám. Určite 
však viem, že modelové školy, rozšíre-
nie zamestnancov o zdravotné sestry 
či investícia do digitalizácie nie sú rie-
šenia, ktoré by riešili vážne problémy.  
Takéto nápady sú iba modelové prí-
klady na budovanie imidžu politikov. 
Najhoršie je, že stav školstva sa dotýka 
bežných občanov.

Predchádzajúca vláda uzákoni-
la povinnosť, aby žiaci rok pred ná-
stupom na základnú školu povinne 
navštevovali materskú školu (MŠ). Z 
hľadiska pedagogického tomu nemám 
čo vyčítať, pomôže to najmä deťom zo 
sociálne slabšieho prostredia. Politici 
si začiarkli aktivitu a dodnes sú takí, 
čo sa tým chvália. Ale aká je realita? 
Taká, že v niektorých regiónoch je ne-
dostatok MŠ a pokojne sa môže stať, že 
mladšie deti nebudú môcť byť prijaté 
z kapacitných dôvodov. Dali vtedy zá-
konu dvojročný odklad, no to je málo. 
Postaviť MŠ  netrvá ani tak dlho ako 
vybaviť všetky potrebné papiere. Je 

dobré, že sa uvoľňujú prostriedky na 
budovanie MŠ, no vyššie popísaný stav 
sa začína už od tohto septembra! Opäť 
to schytajú rodičia mladších detí, ktorí 
nedokážu umiestniť dieťa v štátnej MŠ 
alebo budú musieť platiť za súkromnú 
MŠ. Dostanú sa tak do zložitej finanč-
nej situácie. A to po likvidačných epi-
demických opatreniach. 

A takto to je. Politici si presadia ná-
pady, hoci aj rozumné. No bez kontaktu 
s realitou. My schválime, vy zrealizujte! 
A najlepšie bez nárokov na štát. My sa 
pochválime. Samospráva, rodič, škola, 
poraďte si, ako viete. Je hrozné, že nie-
ktoré obce otvárajú MŠ v kadejakých 
voľných priestoroch. 

Riešenie sa núka samo. Prečo ten-
to zákon ešte na dva roky neodložiť? 
Keď si politici potrebujú riešiť záujmy, 
krivia legislatívu tak, ako im vyhovuje. 
No logický posun platnosti zákona by 
mnohých z nás uchránil od stresu, od 
nadľudskej námahy, od hľadania rieše-
ní ťažko riešiteľného - niet budov, niet 
škôlok. V neposlednom rade by mali 
politici, čo nám kladú prekážky pod 
nohy, myslieť na to, že aj takéto veci 
ich pripravujú o popularitu. A potom 
sa niet čudovať, že Slovač iba brble, 
nadáva či kritizuje. Ale politik si chce 
začiarknuť aktivitu... 

Povinná materská škola  

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ

14. júna 1942
Anna Franková si začala písať denník

Výročia a udalosti
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0917 404 959
www.stavbykralovska.sk

DOVOZ
SYPKÝCH

MATERIÁLOV

Nakládka a vykládka
hydraulickou rukou

× štrk

× piesok

× makadám

× záhradná

zemina
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0905631871
3D geometria HUNTER

Servis klimatizácie
Skúšobná linka bŕzd a tlmičov 

Autoklampiarske a lakovnícke práce

AUTOSERVIS 
OSOBNÝ/NÁKLADNÝ

PNEUSERVIS 
MANTAP

Sobotište 719

Výkopové zemné práce strojmi JCB 1CX, 3CX, 
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

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 
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žalúzie · siete · rolety · roletky
 roletky deň a noc · okná · dvere  

zasklenie balkónov · zimné záhrady

POBOČKA  ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

Krátke dodacie termíny, široký sortiment kvalitných výrobkov. 
Moderné vonkajšie žalúzie na staršie domy - manuál, vypínač,

 alebo diaľkové ovládanie - všetko je s nami možné !

na látkové roletky, 
interiér. žalúzie a siete  Letná AKCIA-   20% zľava 
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  r. v. 2020/2021

82,80 € 38,90 €
v pneuservise alebo online

w w w. m i ko n a . s k
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NON STOP

KRTKOVANIE

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

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP
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ŠTEFANOV
0905 232 510
jztrans@jztrans.sk
www.jztrans.sk

KONTAJNERY
LIKVIDÁCIA A ODVOZ
ODPADU

INDIVIDUÁLNA LIKVID.
V NAŠOM AREÁLI

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

Murárske práce

0904 259 971
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VÝROBA A PREDAJ

0918 645 802
0907 784 324

NOVINKA:
BRIKETY
z tvrdého dreva

 PALIVOVÉHO
DREVA
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VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

0944 716 337
work.byvanie@gmail.com

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie

fasády
murárske a obkladaèské práce

Work
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»Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

»Predám 4 - ročnú čer-
venú kravu, 1x otelenú, 
cena: 500€, Chvojnica.Tel. 
0911850747

»Predám dva horské bi-
cykle dámske, pánske, 
málo jazdené, zachovalé, 
cena 89 € za jedno.Tel. 
0904400279 

»Predám na trubkové le-
šenie spojky, žabky 25 ks, 
spojky 8 ks, cena 3,50 €/
ks.Tel. 0904400279

»Sympatická 55 r hľadá 
priateľa na zoznámenie.
Tel. 0944724181 
»46 ročný ženatý hľadá 
kamarátku aj staršiu.Tel. 
0907328041 
»Temperamentný  absti-
nent  52 175/80 hľadá 
štíhlu priateľku na zozná-
menie.Tel. 0915341553

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

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

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

Občianska
riadková
inzercia

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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KĽÚČOVÁ SLUŽBA
VLOŽKY, ZÁMKY

ZRKADLÁ NA MIERU
RÁMOVANIE OBRAZOV

KONOPNÉ KRÉMY 

Mazúrová 9, Skalica
(oproti Grafobalu)
Tel.: 0918 586 322
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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aj s montážou !
od 750 € 

6
3
-0
3

4
1
-0
5

4
1
-1
4

PROGRAM CINEMAX SKALICA

Sobota 12.06. 

PREDPREMIÉRA – Králik Peter na úteku 14:00, Poly 13:10,15:20, Duša 2D 13:20,15:40, Tom 
a Jerry 16:20, Cruella 17:30, Godzilla vs. Kong 18:00, Tiché miesto: Časť II. 18:30, 20:50, 
Podfuk za všetky prachy 20:20, V zajatí démonov 3: Prinútil ma k tomu diabol 20:30 

Nedeľa 13.06. 

PREDPREMIÉRA – Králik Peter na úteku 14:00, Poly 13:10,15:20, Duša 2D 13:20,15:40, Tom 
a Jerry 16:20, Cruella 17:30, Godzilla vs. Kong 18:00, Tiché miesto: Časť II. 18:30, 20:50, 
Podfuk za všetky prachy 20:20, V zajatí démonov 3: Prinútil ma k tomu diabol 20:30 

Pondelok 14.06. 
Poly 15:20, Duša 2D 15:40, Tom a Jerry 16:20, Cruella 17:30, Godzilla vs. Kong 18:00, 
Tiché miesto: Časť II. 18:30, 20:50, Podfuk za všetky prachy 20:20, V zajatí démonov 3: 
Prinútil ma k tomu diabol 20:30 

Utorok 15.06. 

ARTMAX FILMY – Smolný pich aneb pitomý porno 20:10, Poly 15:30, Duša 2D 15:40, Tom a 
Jerry 16:20, Podfuk za všetky prachy 17:50, Godzilla vs. Kong 18:00, Tiché miesto: Časť 
II. 18:30, 20:50, V zajatí démonov 3: Prinútil ma k tomu diabol 20:30 

Streda 16.06. 
PREDPREMIÉRA – Rýchlo a zbesilo 9 2D 20:40, Poly 15:20, Duša 2D 15:40, Tom a Jerry 
16:20, Cruella 17:30, Godzilla vs. Kong 18:00, Tiché miesto: Časť II. 18:30, Podfuk za 
všetky prachy 20:20, V zajatí démonov 3: Prinútil ma k tomu diabol 20:30

15. júna 1363
korunovácia Václava IV. za českého kráľa

Výročia a udalosti
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

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

9.50 - 10.00h.
8.30 - 8.45h.
9.15 - 9.30h.

10.00 - 10.15h.

Kúty - potrav. Polák  22.6. 
Dojč PD  12. a 25.6.
Vradište - Jednota  12. a 25.6. 
Skalica parkov. za Lidlom  12. a 25.6. 

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT
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Stačí zavolať a my vás navštívime.

Skalica, ul. Horská
0902 624 774

www.kamenarstvostapav.sk

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

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

Pomníky sú vystavené

priamo v areáli firmy

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR

NAŠA FIRMA MÁ 30 ROKOV 
BOHATÉ  SKÚSENOSTI

Príďte sa presvedčiť
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• 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

Okná plné nápadov

CIA PLAST s.r.o. • 0910 168 661 • holic@incon.eu

K PARKETT, KÁTOVSKÁ 25, HOLÍČ
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0908 979 377
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V čase blížiacich sa maturít a promó-
cií majú mnohí absolventi škôl dile-
mu, či sa po ukončení štúdia musia 
prihlásiť do Sociálnej poisťovne, či 
majú platiť sociálne odvody, prípadne 
či majú nárok na dávku v nezamest-
nanosti alebo iné dávky. 

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni 
zatiaľ nemajú. Čakajú ich až po uplatnení 
sa na pracovnom trhu, keď sa zamestnajú 
alebo si nájdu na dohodu brigádu či za-
čnú podnikať. 

Študent (žiak strednej školy alebo 
študent denného štúdia vysokej školy) 
nie je počas štúdia povinne poistený na 
sociálne poistenie. Preto nemá voči Soci-
álnej poisťovni počas celého štúdia ani 
po jeho ukončení nijaké prihlasovacie, 
oznamovacie ani odvodové povinnosti. 
A keďže nie je poistený, nevzniká mu ani 
nárok na jednotlivé dávky sociálneho 
poistenia. Výnimkou sú študenti, ktorí 
sa dobrovoľne poistili a platili poistné 
dostatočne dlhé obdobie na priznanie 
konkrétnej dávky (podľa typu dobrovoľ-
ného poistenia pri splnení všetkých pod-
mienok na konkrétnu dávku).

Povinnosti študentov-sirôt 
po ukončení alebo prerušení štúdia

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni 
majú iba študenti-poberatelia sirotského 
dôchodku, keď menia školu, prerušia či 

ukončia štúdium. Nárok na výplatu sirot-
ského dôchodku im totiž zaniká dňom, keď 
prestávajú byť nezaopatreným dieťaťom, 
t. j. v prípade študenta ukončením štú-
dia. Nárok na sirotský dôchodok rovnako 
zaniká dovŕšením veku 26 rokov. To, či 
sirota-študent ešte študuje, sa overuje po-
tvrdením školy. Vo väčšine prípadov si to 
Sociálna poisťovňa overuje sama v registri 
ministerstva školstva, a teda študent nemá 
žiadne povinnosti, avšak študenti-siroty z 
tých škôl, ktoré v tomto registri nie sú (zväč-
ša ide o školy v pôsobnosti rezortov vnútra 
a obrany), sú povinní takéto potvrdenie 
predložiť sami. Potvrdenie predkladajú aj 
študenti – siroty študujúce v zahraničí.

Ak sa študent zamestná, povinnosti 
rieši za neho zamestnávateľ. Ak už popri 
štúdiu alebo po štúdiu začne študent brigá-
dovať alebo podnikať, povinnosti mu vzťa-
hu k sociálnemu poisteniu v závislosti od 
druhu zárobkovej činnosti vzniknúť môžu. 

Absolventi a ich povinnosti 
voči Sociálnej poisťovni 

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

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

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

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

najlepšie
ceny

v regióne

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

AKCIA BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN
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www.regionpress.sk
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Naplánujte si turistiku do pohoria 
Strážovských vrchov a nechajte 
sa očariť pôsobivou zrúcaninou 
Uhrovského hradu. Vypína sa 
nad obcou Uhrovské podhradie 
a odvážnejším ponúka i možnosť 
nocľahu za múrmi, ktoré dýchajú 
históriou.

Na hrad Uhrovec môžete vyraziť z 
obce Uhrovské Podhradie, pričom si 
môžete vybrať z dvoch trás. Ak zvolíte tú 
kratšiu, pripravte sa na náročné a strmé 
stúpanie vhodné skôr pre skúsených a 
zdatných turistov. Bežní výletníci oce-
nia skôr druhú, síce o čosi dlhšiu, no zá-
roveň pohodlnejšiu trasu, po ktorej ces-
ta k zrúcanine potrvá približne hodinu. 
Odmenou vám bude úžasná atmosféra 
Uhrovského hradu, ktorého počiatky 
siahajú do druhej polovice 13. storo-
čia. Má zachovanú neskororománsku 
kaplnku a veže, rozsiahly renesančný 
palác s mnohými architektonickými de-
tailami, krbmi, záchodmi, či cisternami, 
ktoré sa na iných hradných zrúcaninách 
nezachovali. Ak túžite nasať históriu a 
pobudnúť dlhšie, môžete po dohode s 
tamojším kastelánom na hrade aj pre-
nocovať.

Hrad zničil požiar 
v 18. storočí

Hrad Uhrovec kedysi vymedzovala 
kamenná hradba s troma nárožnými 

baštami. Jednalo sa o vysokú trojbokú 
vežu na čele, menšiu hranolovú vežu na 
juhozápade a na najvyššom mieste stála 
predpokladaná vežovitá obytná stavba 
- donjon. Neskôr bola pristavená nesko-
rorománska kaplnka s emporou, ktorá 
vďaka úplnej zachovalosti patrí k uni-
kátom svojho druhu u nás. V 15.storočí 
pribudol nový palác pozdĺž severnej 
hradby a cisterna na nádvorí. Na konci 
stredoveku bolo vybudované murované 
predbránie a až potom došlo k rozšíre-
niu hradu o rozsiahle predhradie. Prí-
stup do podhradia zabezpečoval most 
cez priekopu a brána bola chránená 
oválnou delovou baštou. Obranyschop-
nosť hradu zvyšovala obranná pavlač. 
Hrad bol spoľahlivým útočiskom v ča-
soch tureckého nebezpečenstva, no zni-
čil ho požiar v 18.storočí.

Prebieha postupná 
obnova hradu

V roku 1995 sa začalo s čistením hra-
du, neskôr došlo aj k archeologickému 
výskumu, a postupne od začiatku 21.sto-
ročia došlo k zabezpečovaniu statiky a 
spevňovaniu múrov. Obnovil sa pôvod-
ný vstup do hradu po moste, vyčistila sa 
cisterna, dostavala a zrekonštruovala sa 
hospodárska budova, zastrešil sa palác, 
zrekonštruovala sa zrútená klenba v pa-
láci, portál bránovej budovy a prebehlo 
mnoho ďalších opráv. Od r.2015 na hra-
de pôsobí Občianske združenie Hrad 

Uhrovec, ktoré tu výnimočným spôso-
bom a pôvodnými metódami naďalej 
vykonáva rekonštrukčné práce.

Nebojácna hradná pani
Hrady a zámky sú často opradené 

rôznymi povesťami či legendami. Inak 
tomu nie je ani v prípade Uhrovského 
hradu. Jedna z nich hovorí o tom, ako sa 
jedného dňa pod Uhrovcom na brehoch 
potoka zjavili Turci, ktorí chceli zaútočiť 
na hrad. Odvážna hradná pani si však 
vyhliadla z hradieb ich veliteľa kúpajú-

ceho sa v potoku a trafila ho veľmi pres-
ným zásahom. „Číra voda potoka zmút-
nela tureckou krvou. Turci stŕpli nad 
účinkom babskej strely a hneď si pred-
stavili, čo sa asi bude diať, keď po nich 
začnú strieľať muži. Nečakali ani minú-
tu a zutekali tak, že ani na sto koňoch 
by ich nedohonili,“ píše sa v povesti. 
Na mieste, kde turecký veliteľ zahynul, 
sa vraj od tých čias za mesačných nocí 
zjavujú krvavé škvrny.

Zdroj informácií a foto: hrady-zamky.sk
SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Objavte zrúcaninu Uhrovského hradu
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Deň narcisov je jedinečná verejno-pro-
spešná zbierka Ligy proti rakovine a 
tento rok sa koná už po 25. krát. 

Finančné prostriedky sa využívajú 
na konkrétnu praktickú pomoc onkolo-
gickým pacientom a ich blízkym na celom 
Slovensku. Viac informácii o činnosti Ligy 
proti rakovine nájdete na www.lpr.sk

Aj rok 2021 žiaľ pokračuje v znamení ko-
ronavírusu, svet sa však nezastavil a pozor-
nosť je nutné venovať i ostatným oblastiam 
zdravotníctva.Verejno – prospešná zbierka 
Deň narcisov však nemôže mať pauzu. 

„Narcis, ktorý je symbolom spolupat-
ričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich 
rakovinou, chceme a potrebujeme odo-
vzdať ľuďom. Vieme, že je mnoho takých, 
ktorí vnímajú zmysel a užitočnosť projek-
tov realizovaných Ligou proti rakovine a 
radi na ne prispejú. Opäť sme museli pri-
stúpiť k zodpovednému riešeniu na ochra-
nu verejného zdravia pred koronavírusom. 
Posledný ročník poznačil výrazný, až 75 
percentný pokles výnosu zbierky, čo v ne-
vyspytateľnom a neistom čase pandémie 
bolo pochopiteľné. Život však ide ďalej, 
žiaľ, rakovina nemá pauzu, preto pauzu 
nemôže mať ani naša pomoc“, približuje 
Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka 
Ligy proti rakovine.

Ako môžete tento rok prispieť?
NARCIS MÔŽETE ZÍSKAŤ

Od 10.6. do 12.6.: exkluzívne v obchodoch 
Tesco - prispením do pokladničky alebo 
prispením cez kupóny priamo pri pokladni
Od 7.6.: 300 000 náhodne vybraných do-
mácností na Slovensku si nájde obálku s 
narcisom a informáciami o možnostiach 
prispenia

ONLINE A SMS ZBIERKA
Do 20. 6. 2021 možnosť prispenia prostred-
níctvom:
• SMS na 848 (hodnota SMS je 3 €)
• účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 
5454
- virtuálny narcis môžete získať v online 
zbierke na www.dennarcisov.sk.

OSTATNÉ FORMY PRISPENIA
• prispieť môžete v sieti bankomatov a 
vkladomatov Slovenskej sporiteľne cez tla-
čítko Deň narcisov
• virtuálny narcis môžete získať na www.
zlavadna.sk, www.pilulka.sk
• prispieť môžete kúpou limitovanej edície 
ponožiek Fusakle a limitovanej edície zub-
ných kefiek CURAPROX

Deň narcisov v júni? 
Nie, to nie je podvod ani omyl!

» red
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ŤAŽNÉ
ZARIADENIA

Montáž
aj u zákazníka

www.taznezariadenie.eu
0904 832 593

Mesiac jún je v Katolíckej cirkvi špe-
ciálne venovaný úcte k  Božskému 
Srdcu Ježišovmu. Upozornil na to aj 
svätý Ján Pavol II..

Veriacich povzbudil slovami: „Vy-
zývam Vás, drahí bratia a sestry, hľa-
dieť s dôverou na Božské Srdce Ježišovo 
a často opakovať najmä v tomto mesiaci 
júni: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, v teba 
dôverujem.“

Príležitosť, ktorú prináša mesiac 
jún, je podľa pápeža potreba využiť. 
Aj z tohto dôvodu sa pápežská nadácia 
ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi rozhodla 
vytvoriť Deviatnik k Božskému Srdcu, 
ktorý má veriacim pomôcť spoznať Bo-
žie Srdce do väčšej hĺbky.

Ježišovo Božské Srdce nie je totiž 
len sentimentálny symbol, ktorý patrí 
k histórii Cirkvi a v dnešnej dobe nás 
nemá ako osloviť. Práve naopak: jeho 
uctievanie patrí k  samotnej podstate 
kresťanstva – a my sme pozvaní zistiť, 
prečo to tak je, a zahĺbiť sa do jeho ta-
jomstiev.

Zamýšľali ste sa napríklad niekedy 
nad tým, prečo je Ježišovo Srdce nazý-
vané aj srdcom nášho najvernejšieho 
Priateľa?

„Nič nie je v  živote také potrebné 
ako priateľstvo,“ povedal kedysi Aris-
toteles, ktorý zdôraznil, že skutočné 
priateľstvo nemá byť pre človeka iba 
zdrojom potešenia alebo akýmsi vzá-
jomným využívaním toho druhého 

pre vlastné dobro. Naopak, priateľstvo 
má byť podľa neho vzťahom, v ktorom 
obe strany spoločne usilujú o cnostný 
a dobrý život, a napĺňajú svoj čas spo-
ločným dobrom.

Ježišovo srdce nás volá práve k ta-
kémuto priateľstvu. K priateľstvu, kto-
ré nám bude pomáhať rásť vo svätosti 
a  napĺňať naše dni dobrom a láskou. 
K priateľstvu, ktoré nás bude viesť k ne-
zištnému sebadarovaniu – pretože „nik 
nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí 
život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13).

Ježiš nám dáva dokonalý príklad 
takéhoto priateľstva: preukazuje nám 
svoju dôveru, vernosť a  starostlivosť 
svojho láskavého Srdca... Ba čo viac, 
sýti nás svojím vlastným telom, a  zo-
miera na kríži za každého, kto sa ne-
hanbí nazvať ho svojím priateľom.

Do  júnovej modlitby Deviatnika 
k Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorý pre 
vás vytvorila pápežská nadácia ACN – 
Pomoc trpiacej Cirkvi, sa prihlásite jed-
noducho na: https://acnslovensko.sk/
najsvatejsie-srdce

Príležitosť spoznať Božie Srdce

» Zdroj: ACN
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Svoj životopis zasielaj na
praca@holicskypivovar.sk, tel: 0948 240 500

~ PROFESIONALITA ~  RODINNÉ HODNOTY ~  ISTOTA ~

PRACOVNÍK V PIVOVARE

Staň sa súčasťou
najlepšej firmy

Požadujeme:
pracovitosť, zodpovednosť, manuálnu zručnosť
Pracovná náplň:
obsluha plniacej linky /plnenie fliaš, stáčanie a pretlačenie
piva, sanitácie technologického zariadenia a KEG sudov, čistenie
pivovaru, zásobovanie a rozvoz piva, prezentácia pivovaru na
pivovarských akciách - stánkový predaj, údržba zariadení
Požiadavky na zamestnanca:
pozitívny vzťah k pivu, zodpovednosť, pracovitosť, mechanická
zručnosť a logické uvažovanie, znalosť práce s ručným náradím,
vodičský preukaz B
Mesačná mzda: 700 €, po zapracovaní 1000€

Práca v Holíčskom pivovare Wywar. Ponúkame prestížnu prácu
v malom remeselnom pivovare, možnosť kariérneho rastu,

dlhodobá istota práce. Individuálny prístup. 

Papaláši zneužívajú svoje postavenie, 
aby získali nejakú výhodu. Väčšinou 
sa za papalášov považujú vyššie po-
stavení verejní činitelia. 

Takmer každý Slovák má však v sebe 
papalášske sklony - vyhľadávať známos-
ti, vybavovať pre seba výhody a výnimky, 
privlastňovať si, čo nám nepatrí, pred-
biehať sa a porušovať predpisy. Každý 
deň vidím takýchto ľudí - niektorí si nad 
Varínom načierno stavajú namiesto zá-
hradných chatiek veľké domy, ďalší sa 
preháňajú na terénnych autách po lesoch 
a lúkach v Malej Fatre a okolo Vodného 
diela Žilina. Nelegálne rúbu drevo a strie-
ľajú zvieratá v národných parkoch. Ká-
moši ministrov, tenistka a iné „celebrity“ 
predbiehali ľudí pri očkovaní a ministri 
s majákmi vodičov na cestách. Pre oby-
čajných ľudí platia predpisy a vyhlášky, 
papaláši si u hygienika povybavujú vý-
nimky. Papaláš s anténou na hlave si 
počas mimoriadnych opatrení vodil do 
nemocnice svoj hárem. Pre ambicióznych 
papalášov vznikajú aj nové ministerstvá, 
úrady a funkcie. Papaláši v samosprá-
vach si kupujú strategické pozemky a roz-
deľujú provízie.

Keď papaláša prichytia, že odpísal 
diplomovku, alebo si privlastnil niečo, čo 

mu nepatrí, tvári sa, že sa nič nestalo. A 
ľudia si povedia, že takto to u nás od ne-
pamäti chodí. V krajine papalášov, kde 
nikdy neplatil rovnaký meter pre všet-
kých.

Bol by som rád, keby sme raz žili v kra-
jine, kde majú všetci ľudia rovnaké práva 
a možnosti. Tí hore aj tí dole, vzdelaní aj 
menej vzdelaní, starí aj mladí, bohatí aj 
chudobní, zdraví aj nemocní. Potrebuje-
me na to tri veci:
1. Osobnú odvahu a statočnosť, neustu-
povať papalášom a postaviť sa proti nim.
2. Transparentný systém a jasné pravidlá 
pre všetkých. 
3. Kontrolu dodržiavania pravidiel a ne-
kompromisnú represiu pri ich porušovaní.

Robíme si žarty z Američanov, ale 
ľudia tam rešpektujú zákon a policajtov. 
Moja dcéra žije v Šanghaji. Vírus tam eli-
minovali disciplínou 
a dodržiavaním pra-
vidiel. Všetci a bez 
rozdielu. V krajine 
papalášov si mnohí 
robia, čo chcú. A tak 
aj táto krajina vy-
zerá - chaos, 
klamstvo a 
podvody. 

Krajina papalášov

» Ján Košturiak

www.regionpress.sk
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0903 435 184
0903 918 949

SBS PROFI V+K

ČLENOV STRÁŽNEJ
SLUŽBY

prijme

volať po - pia: od 8 - 14 hod.

Preukaz odbornej spôsobilosti

Plat: 3,60 eur brutto + príplatky

na objekty v Skalici
(výrobný podnik)
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Holíči

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

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď. 
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a Y7 , recepcia@aii.sk
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OPERÁTOR VÝROBY

• mzda od 1100 € bru�o 
• stravné lístky 3,83 €
• práca na 4 zmeny (12 hod.)
• doprava smer: Senica, Skalica, Šaš�n-Stráže
• možnosť záloh

MALACKY – IHNEĎ
VÝROBA VÝLISKOV Z PLECHOV

valachovicova@prorsum.sk
0914 350 301 • www.prorsum.sk

PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

- 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 
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Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
prijmú 

• PRACOVNÍKA NA ROZVOZ PIZZE
     PP: brigáda, dohoda

Mzda od  3,60 €/hod.
Ďalšie informácie na pohovore.

Tel. kontakt: 034 6959 101 
Žiadosti so životopisom 

posielajte na adresu:
dkucharova@sk.ensanahotels.com
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Skalici

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

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď. 
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• strojmajster (tlačových, výsekových, lepiacich
   a kašírovacích  strojov)

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

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

personalne@grafobal.sk              034 6967330, 0914 222 739        

Prosím kontaktujte nás na 
  • odmena za nájdenie nového zamestnanca

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

 PRIDAJTE SA DO TÍMOV 
 V PROTHERM PRODUCTION  
 V SKALICI

Veľký európsky výrobca kotlov hľadá: 

operátorov a operátorky na montáž kotlov

skladníkov a skladníčky s praxou 

nástup je možný ihneď
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GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica
prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozíciu:

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

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 íspevok na DDS  odmeny za

zlepšovateľské hnutie  odmeny pri pracovných jubileách

personalne@grafobal.sk              034 6967330, 0914 222 739       

Prosím kontaktujte nás na 

   odmena za nájdenie nového zamestnanca
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PONÚKAME PRÁCU:

OPERÁTOR VÝROBY

PRIDAJ SA K NÁM DO TÍMU

Továrenská 13, Malacky  •  info: +421 915 992 300

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
BOHATÝ BENEFITOVÝ SYSTÉM

780 € - 1000 € brutto (prémie + príplatky + 13. plat)
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

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

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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Lístok 
kúpite na 
bus.daka.sk

EXPRESNÁ LINKA

BRATISLAVA – TRNAVA – PIEŠŤANY – TRENČÍN – POVAŽSKÁ 
BYSTRICA – ŽILINA – MARTIN – RUŽOMBEROK –LIPTOVSKÝ 

MIKULÁŠ – POPRAD – PREŠOV – BARDEJOV

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

Lístok 
kúpite na
bus.daka.skkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

EXPRESNÁ LINKA

od
už 1,- 

€
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

• máme stále dostatok ponúk (aj pre mužov)
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME  VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 091


