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Týždenne do 34 570 domácností

Blíži sa zima

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

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

16-0116

FIRMA KIPA

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

Pozrite si našu ponuku na

www.cammino.sk

do konca
augusta
Radi sa s vami stretneme
aj mimo otváracích hodín!

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

InZERCIA

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

0905 915 033

MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE
0910 589 637

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

30%

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

SoŠ strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica
ponúka na odpredaj
konvenčné obrábacie stroje - frézky a brúsky
Bližšie info na internetovej stránke školy: www.sosskalica.edupage.sk

OBCHODNÉ CENTRUM

DO

NOSNICE
cena:

3€
1 kus

SENO
cena:

3,51 k0us€

24 €

cena:

3,20 €
nad 30 ks

V PONUKE AJ
DOPLNKOVÉ KRMIVÁ

52 €

noviny se 21-25

10-0024

LETNÉ ZĽAVY

63-0075
63-01

S pozdravom

K A M E N Á R ST VO

tSenica
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41-0036

Stalo sa nejakým divným zvykom,
že nežijeme v prítomnosti, ale sme minimálne o pol roka napred. Už od februára nás médiá, ich redaktori a moderátori vyháňajú na letné dovolenky,
najmä do Chorvátska. Hlavná sezóna
sa začína iba v týchto chvíľach, ale
médiá nás už zasypávajú poplašnými
správami o jej konci (fakt ide o skutkovú podstatu trestného činu šírenia
poplašnej správy, ale nikomu to neprekáža), že – citujem - „sa na nás valí
desivá Delta vlna“. Aj keď neviem, kam
sa podela taká Gama, lebo Delta je až
štvrtá v poradí. Žijeme už septembrom,
lebo prítomnosť nás nudí. Teda, hlupákov prítomnosť nudí. Nevedia si ju užiť,
stále nazerajú niekam za roh. Niekomu
do obývačky, do hrnca.
Vieme, čo bude o tri mesiace, o pol
roka, vieme, že 21. júna sa začala blížiť
zima (čo je rýdzo fakticky pravda), ale
nevieme, čo je dnes, nevieme, že sa
začalo leto a nemocnice sa našťastie
vyprázdňujú. Teda, naozaj nateraz a
našťastie. Vieme však, že sa budú plniť.

Vieme, že „desivá Delta sa na nás valí“.
Vieme, že na jeseň padne vláda, že o pol
roka spravíme to a tamto, že zavedieme
taký predpis a zákon. Analyzujeme,
sondujeme, modelujeme, pripravujeme
ale v zásade okrem toho už nerobíme
nič. Iba sa hádame. A to jediné robíme v
prítomnosti a s veľkým nasadením.
Slovensko má nesmierne veľa
múdrych a šikovných ľudí. Len škoda je, že sú v akomsi exile. Múdrych a
šikovných nevidíme ani vo vláde, ani
v parlamente, dokonca už ani v tých
médiách nie. Máme, žiaľ, možno iba na
prvý pohľad, ale fakt ich máme na rozdávanie, iba hlupákov, ktorí vedia, čo
bude o pol roka, o rok. A sú skalopevne
presvedčení, že to tak bude, lebo to hovoria oni.
Ak ste pochopili, milí čitatelia, čo
som chcel naznačiť týmto redakčným
slovom, potom vy medzi
nich nepatríte. Vy žijete,
pracujete, snažíte sa, tešíte sa a vy aj smútite. Tu
a teraz. V reálnom čase a
priestore, v realite života.

41-65

Niekde som to čítal v pondelok, v
deň letného slnovratu. Poznajúc autora a jeho myslenie, vzal som to s
nadhľadom.

zdravie , služby, reality
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63-88

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
389 €
499€

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

Borský Mikuláš, Na výhone 1654 (žel. stanica)

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

0907 211 797

Murárske práce
0904 259 971

Západné Slovensko

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

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

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA na farebné zákryty

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

AKCIA JÚN 2021
1-hrob od 1250€ •2-hrob od 1550 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2350 € • 1-hrob od 1650 €

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

63-82

Skalica - Koziny: na predaj vinohrad s možnosťou výstavby vinohradníckeho domčeku.

0910 902 635•0905 323 022

noviny se 21-25
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• kompletné rekonštrukcie
domov a bytov
• sadrokartonárske práce
• zatepľovacie práce
• ploty, zámková dlažba
• obklady, dlažby, sanita
• jadrové vŕtanie
• výstavba RD

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

www.kamenarstvo-bocan.sk

GBELY: na predaj podpivničený 4-izbový
rodinný dom na slnečnom pozemku

Work

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

0944 716 337

63-0018

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

63-09

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

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

41-25

339 €

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

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

0905 915 033

63-0009
63-07

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

InZERCIA

41-05

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

41-0014

z tvrdého dreva

work.byvanie@gmail.com

41-27
41-0007

Redakcia:

VÝROBA A PREDAJ

práca

seNicKO
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We pioneer motion

Pre náš závod v Skalici hľadáme nového kolegu
na pozíciu Špecialista CNC sústruženia
Váš profil:
• Vzdelanie ukončené min. výučným listom
• Strojárske zameranie podmienkou
• Skúsenosť s prácou na CNC sústruhoch
podmienkou
• Programovanie strojov (Siemens) výhodou
• Čítanie technických výkresov podmienkou
• Možnosť pracovať v 3-zmennej prevádzke
• Chuť učiť sa nové veci

Ponúkame:
• Stabilné zamestnanie
• Nástupná mzda brutto 1280 €
• Po zaškolení na pracovnú pozíciu zaradenie
do vyššej tarifnej triedy
• 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

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.

41-26

www.schaeﬄer.sk

noviny se 21-25
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služby

Občianska
riadková
inzercia

63-23

piladobr@gmail.com

KÚPIM STARŠIU VINICU

41-0006
63-13

resp. POLE NA VINOHRAD PRI SKALICI

41-14

Moped.Tel. 0903903286
»Predám motory a prevodovky multikár s-1202,
slavia 3 valec nápravu
pv3s s uzáverkou. Možná
výmena za zváračku triodyn 320.Tel. 0944634153
»Kúpim starý PIONIER,
MUSTANG, STADION, SIMSON, BABETA aj pokazené
nekompletné.Tel.
0915215406

Sťahovanie + vypratávanie
Preprava tovaru do 3,5 t
Kontakt: 0904 259 971

Kontakt: 0948 771 127

63-67

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim Pioniera alebo

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
KONTAKT: 0903 607 781

PREDAJ
HRANOLOV,
FOŠNÍ, LAT
Tesárske práce

63-97

01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám
auto
Škoda 120 a Škoda 105.Tel.
0904615836

Najčítanejšie regionálne noviny

63-44
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03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom

Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

63-06

»Predám dvojizbový byt v
Kútoch. Byt je v pôvodnom
stave, sú vymenené plastové okná, na bytovke je
nová strecha. Plocha bytu
je 57 m2, k bytu prislúcha
pivnica a záhradka.Tel.
0904573729

06 POZEMKY / predaj

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

»Predám v Lopašove na
Hanzlúvke 11ár stavebný
pozemok pod lesom na
stavbu domu, chaty.Tel.
0908447091

InZERCIA
0908 979 377

07 REALITY / iné

08 STAVBA

komínov

ZĽAVAEZ

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

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC

ER

10-0007

»Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

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

LETNÁAKCIA
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 21-25
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tel.: 0948 344 401

41-0011
41-07

»Predám 4 - ročnú červenú kravu, 1x otelenú, pripustená, dojí 7 l na 1 podoj, cena: 700€, Chvojnica.
Tel. 0911850747
»Predám domáce vajcia 10
ks - 1,50 € a kôpor viazanička 1€.Tel. 0910299273
»Kúpim psíka- šteniatko jazvečíka, Skalica.Tel.
0944758131
»Predám 2,5 mesačné
zajace, domáci chov.Tel.
0904177812
»Predám 2 keramické zľaby pre ošípanú alebo hydinu, rozmer 350 x 60 cm
za 29 €, rozmer 350 x 80
cm za 20 € málo poškodený. Tel. kontakt: 0904
400 279

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

63-59
63-42

»Kúpim v Skalici vinohradnícky domček s pozemkom, najlepšie s ovocným
sadom nevadil by ani
vinohrad. Podmienky :
elektrina, voda, sklep.Tel.
0948060675

41-0028

05 DOMY / predaj

služby

seNicKO
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InZERCIA
41-05

0908 979 377

LETNÉ ZNÍŽENIE CIEN

0949 226 166

63-85

63-25



žalúzie - siete
servis okien

od 93 €/t
od 168 €/t
od 153 €/t

41-09

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

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

Letná AKCIA- 20% zľava

na látkové roletky,
interiér. žalúzie a siete

63-12

41-01

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

noviny se 21-25
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OKNá a dvere, služby
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»Predám predajný stánok
rozmer 2 x 2 m, málo použitý, cena 93 €, možná
dohoda.Tel. 0910617302
»Predám robený cirkulár
s 9 KW motorom na kolieskach za 150 € vhodný
na pílenie lát z fošní.Tel.
0908447091
»Kúpim zachovalú unimobunku na stavbu.Tel.
0908447091
»Kúpim plechový sklad na
stavbu , veľký 6 x 3, alebo
5 x 3 m na náradie v okrese
Skalica.Tel. 0908447091

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

16 ZOZNAMKA
»Hľadám

si kamarátku od 41 do 48 rokov.Tel.
0915204433
»Ahoj, mám 49r.a rád
by som sa zoznámil so
štíhlou ženou. SMS.Tel.
0917655780
»Sympatická 55r hľadá
priateľa na zoznámenie.
Tel. 0944724181

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP

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

najlepšie
ceny
v regióne

15 HĽADÁM PRÁCU

AKCIA

BEZ

KONKURENÈNÉ

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

CENY
OKIEN

63-08

»Hľadám fyzioterapeuta
k 16 ročnému zdravotne
znevýhodnenému chlapcovi na pomoc pri domácej
rehabilitácii, s perspektívou dlhodobej i širšej spolupráce. Skalica a okolie.
Bližšie informácie na.Tel.
0911170105
»Hľadám asistentku, ktorá by mi pomohla pri vybavovaní úradných vecí,
ID.Tel. 0903288642

63-10

14 RôZNE / iné

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

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

NAJLACNEJŠIA

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

Výročia a udalosti
Gavrilo Princip spáchal v Sarajeve atentát na Františka Ferdinanda, následníka rakúsko-uhorského trónu a synovca cisára Františka Jozefa I.

28. jún 1914

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

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.

InZERCIA
0908 979 377

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

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

$

$

noviny se 21-25

63-29

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.

16-0010

13 RôZNE / predaj

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2
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59-159

12 DEŤOM

16-01

11 HOBBY A ŠPORT
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služby, reality

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

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

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

DOJČ

41-0008
41-11

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

www.pohrebnesluzby-skalica.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
NAŠA FIRMA MÁ 30 ROKOV
BOHATÉ SKÚSENOSTI

195/70 R 15C
104/102R
r. v. 2018/2019

56,88 €

33,90 €

v pneuservise alebo online

w w w. miko na. sk

ROYAL
COMMERCIAL

KONTAJNERY
LIKVIDÁCIA A ODVOZ
ODPADU
INDIVIDUÁLNA LIKVID.
V NAŠOM AREÁLI

37-0080

VÝP RE DA J

63-61

41-0036

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

52-0004

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

AKCIA

3 DN
PRENÁ I
KONTA JOM
JNERA
ZD

ARMA

noviny se 21-25

16-0001

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

16-0041

ŠTEFANOV

7

OKNá a dvere
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63-36
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noviny se 21-25
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hlavu hOre / práca

seNicKO

Dokážeš to!

Spoločnosť DvS s.r.o. Skalica hľadá nových záujemcov
o zamestnanie na živnosť a brigádnikov nad 18 rokov.
Požadované skúsenosti: prax v automobilovom
a strojárskom priemysle, dobrý zrak, skúsenosti
s výstupnou kontrolou, časová ﬂexibilita.
Náplň práce balenie, montáž, sortovanie a optická kontrola.

„Či už si myslíš, že to dokážeš – máš
pravdu. Ak si myslíš, že to nedokážeš,
tiež máš pravdu,“ povedal Henry Ford.
41-66

Záujemcovia o prácu sa môžu hlásiť na email: dvs.skalica@gmail.com

9

0908 979 37

On sám toho dokázal veľa. Poznám
podnikateľa, ktorý z nuly a z kravína v Želevčiciach za 30 rokov vybudoval svetovú
firmu. Stretol som ľudí, ktorí padli na dno
a vrátili sa späť, športovcov bez nôh. Spolupracujem s kňazom, ktorý s ľuďmi na
okraji spoločnosti robí veľké dielo. Môj
kamarát sa v škole nevedel sústrediť,
mal problémy s čítaním a zajakával sa od
trémy. Dnes prednáša stovkám ľudí a napísal dve knihy. Poznám chlapca, ktorý
padol na dno a prišiel o obe nohy. Vo väzení stretol Boha, postavil sa na „nohy“
a študuje Tomáša Akvinského. Niekedy
radia deťom učitelia alebo rodičia, že niečo nemajú robiť, lebo na to nemajú alebo
to nemusí dobre dopadnúť. Berú im takto
odvahu na objavovanie svojich talentov
a prekonávanie prekážok.
Poznám veľa ľudí, ktorí mali nejaké
obmedzenia, nevynikali a nakoniec dokázali veľké veci. Motivovali ich prekážky
a túžba niečo dokázať. A poznám aj ľudí
s obrovským talentom, ktorí ho zahrabali.
Podľahli lenivosti, pýche a zľakli sa konfrontácie s prekážkami a problémami.
Priatelia. Naše hlavy a telá majú oveľa

vyššiu výkonnosť, ako si myslíme. Každý
z nás má neuveriteľný potenciál. Objavíme ho, ak nájdeme odvahu – vystúpiť do
nekomfortnej zóny, prekonať pohodlnosť
a bolesť pri tréningu, tvrdo na sebe pracovať.
Učitelia, namiesto hľadania toho, čo
vaši žiaci nevedia, pomáhajte im objavovať ich talenty. Rodičia, posilnite odvahu vašich detí pri hľadaní ich vlastnej
cesty. Neposudzujme ľudí podľa prvých
dojmov a predsudkov, ale povzbudzujme ich v rozvíjaní dobra, ktoré je skryté
v každom človeku. Je užitočné hľadať
chyby a nedostatky na sebe a dobré veci
na druhých. Ak prejavíme ľuďom dôveru
a lásku, rozmnožíme ich. Keď pomôžeme
druhým urobiť dobrú vec, opravíme svet.
Pochvala a povzbudenie sú užitočnejšie
ako kritika. Povedať slabým, že to dokážu, je lepšie, ako ich
presviedčať o opaku.
Sme Božie deti a dokážeme viac, ako
si vieme predstaviť.
Len musíme prekonať
strach a niektoré
zlozvyky.

» Ján Košturiak

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

0908 979 377

% 

personalne@grafobal.sk
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41-0016

Prosím kontaktujte nás na

práca
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SBS PROFI V+K
prijme

Potraviny Euro-Diskont Slovakia s.r.o. Mor. sv. Ján prijmú

ČLENOV STRÁŽNEJ
SLUŽBY

brigádničku

na zastupovanie počas letných dovoleniek
Náplň práce:
- obsluha zákazníkov
- dokladanie tovaru
- kontrola záručnej doby, kontrola cenoviek
- ostatné pomocné práce na predajni
Mzdové podmienky: 3,50€/hod. - netto
Práca vhodná aj pre študentky

(výrobný podnik)
Preukaz odbornej spôsobilosti
Plat: 3,60 eur brutto + príplatky

volať po - pia: od 8 - 14 hod.

63-68

0903 435 184
0903 918 949
41-55

Info: jany@merkfood.com, 0904/202 810

na objekty v Skalici

vedúcu predajne
Mzdové podmienky (brutto)
900 EUR/mesiac+ motivačné ohodnotenie podľa
vykonanej práce + bonus za dochádzanie za prácou
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Zabezpečovanie chodu prevádzky
Vedenie kolektívu zamestnancov
Objednávanie a príjem tovaru
Optimalizácia skladových zásob
Ochrana majetkových hodnôt
Odvod tržieb, optimalizácia nákladov
Práca s PC, riešenie reklamácií
Zamestnanecké výhody, beneﬁty
Možnosť pracovať v stabilnej
spoločnosti s dlhoročnou tradíciou
Kvalitné zaškolenie
Kariérny rast
Stravné lístky
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
Odbornú prax v obchode, znalosť práce s PC
Skúsenosti s vedením kolektívu
Flexibilitu, bezúhonnosť, spoľahlivosť
Osvedčenie na prácu s potravinami
Kontaktná osoba: Iveta Černá
Tel.: +421904173077,e-mail: cerna@merkfood.com

63-60

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

InZERCIA
0908 979 377

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

personalne@grafobal.sk

26. júna 1819

034 6967330, 0914 222 739

Výročia a udalosti

bol patentovaný bicykel

41-0016

Prosím kontaktujte nás na

InZERCIA
0905 915 033

41-55

Potraviny EURO -Diskont Slovakia s.r.o.
Moravský sv. Ján prijmú do pracovného pomeru

PRIDAJTE SA DO TÍMOV
V PROTHERM PRODUCTION
V SKALICI
Veľký európsky výrobca kotlov hľadá:
operátorov a operátorky na montáž kotlov
tISVCÈNFTBĲOÈN[EBoå
tQSÈDBWIPEOÈBKQSFÝUVEFOUPW
BLPMFUOÈCSJHÈEB
skladníkov a skladníčky s praxou
tISVCÈNFTBĲOÈN[EBoå
nástup je možný ihneď

63-99

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

noviny se 21-25

10

práca

seNicKO

11

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

Potraviny Euro-Diskont Slovakia s.r.o. B. Mikuláš prijmú

v Holíči

brigádničku

Výročia a udalosti
Podkarpatská Rus bola anektovaná Sovietskym zväzom

29. jún 1945

OPERÁTOR VÝROBY
MALACKY – IHNEĎ
VÝROBA VÝLISKOV Z PLECHOV

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

10-0009

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

Hľadáme pre závod v Holíči, Slovensko:

ZVÁRAČ (aj živnostník)
SKLADNÍK – VODIČ VZV
MONTÁŽNIK
LAKOVAČ
CUSTOMER QUALITY MANAGER
CUSTOMER SERVICE TEAM
(zákaznícky servis, vhodné aj pre absolventa)
Fortaco ponúka zaujímavú prácu v medzinárodnej fabrike a dobré
príležitosti pre rozvoj profesionálnych schopností v modernom
pracovnom prostredí špičkových technológií. Ponúkame:
Motivačné finančné ohodnotenie: Zvárač od 5,62€/hod. + bonusy
(živnostník od 8-10 €/hod. + bonusy), Skladník - vodič VZV
od 4,68 €/hod., Montážnik od 4,68 €/hod., Lakovač od 4,68€/hod.,
Customer quality manager 2000 € brutto., Customer service team
1000 € brutto.
Možnosť dohody vyššej mzdy v závislosti od skúseností.
Pravidelné zvyšovanie mzdy už po 3 mesiacoch
Príspevky na DDS, variabilné zložky mzdy
Príplatky nad rámec zákona
Náborový príspevok 50, 100 a 150€
Maximálne 2-zmenná prevádzka
Stravovanie vo vlastnej jedálni za 0,50 €/obed
Nástup možný ihneď, alebo dohodou
Pre viac informácií kontaktujte:
Jana Valachovičová, tel.: 0917 862 281,
jana.valachovicova@fortacogroup.com
alebo osobne na adrese: Staničná 788/11, Holíč
Fortaco Group
Fortaco Group je vedúci na značke nezávislý strategický partner
v oblasti vybavenia ťažkých strojov a námorného priemyslu, ktorý
ponúka technológie, kabíny strojov, oceľové konštrukcie a montáž
strojov.
Fortaco Group má výrobu v niekoľkých európskych závodoch
a technologické centrá, ktoré podporujú našich globálnych zákazníkov. Naše výrobné závody sa nachádzajú v Estónsku, Fínsku,
Maďarsku, Poľsku a na Slovensku. Zamestnávame 2100 ľudí
63-91
63-107

+ príplatky a 0%ME/Y

Info: bure@merkfood.com, 0918/495 689

94-0059

7,recepcia@aii.sk

63-106

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
-FUOáúESžCacJFTUaLPNVOJLÈcJíWBSaUJTlaWF

na zastupovanie počas letných dovoleniek
Náplň práce:
- obsluha zákazníkov
- dokladanie tovaru
- kontrola záručnej doby, kontrola cenoviek
- ostatné pomocné práce na predajni
Mzdové podmienky: 3,50€/hod. - netto
Práca vhodná aj pre študentky
41-55

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

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

36-0002

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

noviny se 21-25
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Halama Holding - Píla Senec s.r.o.
KROVY, STRECHY
Boldocká cesta 2560, 903 01 Senec
Tel.: 02/4592 3392, 0903 476 666
Prijmeme do pracovného
pomeru pracovníkov:

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

KŠX-DELTA, s.r.o. prijme
������������������
�����������

t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tmámestále dostatok ponúk BKQSFNVäPW)
t14-dňoWÏUVSOVTy,rBLÞTLBäJWOPTť
tTmFQBrtnerPNrBLúTLFIPƎFSWFOÏIPLrížB

Výroba káblov
na autobatérie

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

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodite si pohovor.

Facebook: aiwsk

PONÚKAME
PRÁCU V ČR

Návrat k zdraviu
po ľahkej forme COVID-19

Ozdravná rekreácia na 6 dní/ 5 nocí s plnou
penziou a bohatým programom iba
za 195.- EUR/ 1 osoba a pobyt

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

Pôvodná cena 245.- EUR, dotáciu od štátu
50.- EUR dostanú i Vaši rodinní príslušníci,
ktorí boli s Vami v jednej domácnosti.

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

HĽADÁME

SADROKARTONISTOV
- PRÁCA V NEMECKU
- UBYTOVANIE A DOPRAVA
HRADENÉ FIRMOU
- 11 - 14 EUR /HOD.
- ZABEZPEČENIE NÁRADIA
A FIREMNÉHO AUTA
- PRÁCA NA TPP ALEBO
NA ŽIVNOSŤ

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

Voľné termíny: 28.6 -3.7., 19.7 – 24.7.,
23.8 – 28.8., 30.8 – 4.9.21 , a neskôr.
Rezervácie: Rekreačné stredisko Potravinár,
0918 591 942, 0918 494 494,
recepcia@oravskahoraren.sk

TEL.: +421 950 301 301

87-0012

0908 914 180

85_0196

94-0062

37-0096

Oravský Podzámok č. 396,
www.oravskahoraren.sk

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

85_0444

61_0133 85_0458

Základná mzda:
20.000 - 25.000 �������������
Miesto práce: ������������
Ubytovanie ZDARMA
Kontakt: 0911 478 509
Mail:info.idelta@gmail.com

32-001-4

ubytovanie vieme zabezpečiť
mzda: od 1000 € / netto mes. + prémie

06-0070

 strojníka pásovej píly - mebor
 strojníka rámovej píly - gáter
 pilčík s motorovou pílou
 pomocný robotník
 brigádnik, absolvent
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