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SENICKO-SKALICKO
Týždenne do 34 570 domácností
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INZERCIA
0905 915 033

Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

PREDAJ
MLÁDOK
od 9.8. 2021

Výročia a udalosti
odohrala sa bitka pri Trenčíne stretnutie armád Františka II. Rákociho
s cisárskou armádou pod vedením generála Siegberta Heistera.

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

OBCHODNÉ CENTRUM
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
Otvorené:
Po - Pia: 8.00 - 16.30,
So: 9.00 - 12.00
Pozrite si našu ponuku na

www.cammino.sk

28 týždňové

cena:

7,50€
1 kus

SENO

Možnosť dopravy
cena:

3,51 k0us€

24 €

cena:

3,20 €
nad 30 ks

V PONUKE AJ
DOPLNKOVÉ KRMIVÁ

52 €

noviny se 21-30

NOSNICE

tSenica

1

41-0036

9

41-0028

NA STRANE č.

46-0002

3. augusta 1708

redakčné slovo / služby

2

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

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

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

0907 211 797

0905 242 263

Kontakt: 0948 771 127
piladobr@gmail.com

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

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

50.530
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
48.090
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

vladimirplesa63@gmail.com

MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE
0910 589 637

DVERE
INTERIÉROVÉ / EXTERIÉROVÉ / VCHODOVÉ
BEZPEČNOSTNÉ / PROTIPOŽIARNE
PLECHOVÉ / POZINKOVANÉ

PODLAHY

LAMINÁTOVÉ / PVC / KORKOVÉ
KOMPOMENTY

TIENIACA TECHNIKA

AKCIOVÉ SETY

UŽ OD 118
DVERE + ZÁRUBŇA

EUR

ŽALÚZIE / ROLETY DEŇ A NOC /
SIEŤKY PROTI HMYZU

KĽUČKY

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

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

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

obklady, dlažby,
rekonštrukcie
domov a bytov

Západné Slovensko
86.750
87.350
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

41-09

MURÁRSKE
PRÁCE

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

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

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

PREDAJ
HRANOLOV,
FOŠNÍ, LAT
Tesárske práce

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

41-74

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

od 93 €/t
od 168 €/t
od 153 €/t

63-10

INZERCIA

Erika Herzáňová
0905 915 033
Silvia Lukúvková
0908 979 377
Distribúcia:
Silvia Lukúvková
0908 979 377
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

Všímate si, koľko samozvaných kazateľov jedinej pravdy sa vynorilo všade
okolo nás? Čím hlúpejších a čím agresívnejších, o to hlučnejších? Médiá hlavného
prúdu nás už mesiace stavajú iba pred dve
možnosti – ÁNO alebo NIE. DOBRÝ alebo
ZLÝ. ZODPOVEDNÝ alebo NEZODPOVEDNÝ. A politici takmer sadisticky prikurujú
– SLOBODNÍ alebo NESLOBODNÍ. Vnorili
sme sa do sveta čiernej a bielej. Jeho doteraz nám milé farby ktosi nateraz zmazal.
Nehodia sa. Nehodí sa, ak svet je prostredím, v ktorom môže existovať aj iná ako
moja pravda. Hoci, každý aspoň ako-tak
inteligentný človek už dávno vo svojom
praktickom živote zistil, že viaceré pravdy môžu mať aj prienik. Lenže – prienik
je infiltrácia, prienik oslabuje. Prienik
obmedzuje egoistov v ich manévrovacom
priestore.
Rozdelili spoločnosť. Vedome, aby ju
oslabili. Naopak, aby sa upevnili vo svojej moci. Lebo inak ju presadiť nevedia.
Ani múdrosťou, ani osobným príkladom,

LETNÉ ZNÍŽENIE CIEN

63-0075
63-01

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

nie sú to žiadne autority a už vôbec nie
vzdelanci. Platí rovnako pre politikov
ako pre médiá hlavného prúdu. Slabosi
delia, silní spájajú. Silných niet. A preto
je iba zlých a dobrých. Lenže, tí zlí (podľa
dobrých) nie sú v skutočnosti zlí, iba majú
iný názor. A to je hriech. Veľký hriech v
očiach slabochov, uzurpujúcich si moc.
Nenechajme sa deliť na zlých a dobrých, na múdrych a hlúpych, sme predsa
ľudia. Všetci sme ľudia. Nepripusťme, aby
tu vyrastali znovu nejaké čisté a menej
čisté rasy. Sme kresťanské Slovensko –
kresťanstvo je láska a pochopenie. Kresťanstvo je podávanie ruky, vypočutie si
blížneho. Kresťanstvo je cesta nádeje, nie
uvrhnutie do totálnej beznádeje. Nenávisť a hnev kresťanstvo nepozná.
Nerozdeľujme sa priatelia, nerozdeľujme sa v rodinách, nerozdeľujme spoločnosť! Nedovoľme nechať fungovať túto
hru na neobmedzenú moc a
nadvládu nad všetkým a
každým už len tým, že ho
umlčíme. To tu už predsa
bolo a neraz! Počúvajme sa
a rozmýšľajme.
Pekný letný týždeň vám želá

www.klucnik.sk

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

PODLAHA

noviny se 21-30

+421 918 536 949
info@klucnik.sk
CentrumDveríKlucnik

2

41-03

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

„Nie sme zlí, načo záplava horkých
slín, sladké výmysly, nie sme zlí, azda
bývame bezradní, bez chýb nie je nik.
Súdia nás, merítkom póz a fráz a v nás
je viac.“ Spieva sa v známom evergreene skupiny Elán.

63-121

Potočná 16
SKALICA
skalicko@regionpress.sk

63-44

Redakcia:

Nie sme zlí!

63-09

SENICKO-SKALICKO

Najčítanejšie regionálne noviny

služby

senICko
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63-122

63-0009
63-07

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

63-08

63-59
63-42

Murárske práce
0904 259 971

41-40

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

Výročia a udalosti
narodenie Bolek Polívka, český herec,
mím, dramatik a scenárista

31. júla 1949

800

449 €

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

0903 342 475

599 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

41-05

1500

2300

1500

1500

399 €

10% ZĽAVA

Výročia a udalosti
začiatok Uspenského pôstu v byzantskom
obrade.

1. augusta

63-61

0949 226 166

63-85

žalúzie - siete
servis okien

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE
-30% do konca augusta

PRIJMEME
EXTERNÝCH MONTÉROV

0944 716 337

work.byvanie@gmail.com

noviny se 21-30

e-mail: info@bilmont.sk
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63-38

aj živnostníkov na TPP na zasklievanie
balkónov a terás, prax nutná, VP sk. B,
auto a príslušenstvo dodáme.
41-27
41-0007

Work

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

4

realIty, služby, okná a dvere
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám auto Škoda
120, motorku 140.Tel.
0907276042

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
»Predám v Lopašove na
Hanzlúvke 11ár stavebný pozemok pod lesom
na stavbu domu, chaty.
Tel. 0908447091

VTIPY

Prenájom zariadeného baru s kuchynkou
a terasou s rozlohou 70 m2 v centre mesta Senica

na tento týždeň
Príde mladík do cukrárne
a pýta sa predavačky:
- Máte perníkové srdce s
nápisom SI MOJA JEDINÁ?
- Áno, mame.
- Tak si vezmem päť kusov.

CENA DOHODOU

Pýta sa manžel manželky:
- Miláčik, prosím ťa, môžem sa pozerať na televízor? - Môžeš, ale nezapínaj ho!

07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie.
Tel. kontakt: 0908 532
682

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám
výhodne
nové dvierka na kuchynskú linku, rôzne.
Tel. 0919176233

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM

63-120

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám 4 - ročnú
červenú kravu, 1x otelenú, pripustená, dojí
7 l na 1 podoj, cena:
700€,
Chvojnica.Tel.
0911850747
»Predám HUSI živé aj
očistené, KOPČANY.Tel.
0903572514
»Predám páva. Tel.
kontakt: 0949 225 092
»Predám 9 ks kuriatok,
cena za 1 ks / 20€, odber možný 16.8. 2021 Tel.
kontakt: 0910 299 273

Tel:0905 267 750 SENICA

68-53

03 BYTY / predaj

GBELY: na PredaJ PodPIvnIčenÝ 4-IZbovÝ Skalica - Koziny: na PredaJ vInoHrad
s MožnosŤou vÝstavby vInoHradnÍCkeHo
rodInnÝ doM na slnečnoM PoZeMku
doMčeku. ZNÍŽENÁ CENA - 23 500 EUR
ZNÍŽENÁ CENA - 133 000 EUR

63-82

»Kúpim starý PIONIER
JAWA 05, JAWA 20, JAWA
21, MUSTANG, MOPED
STADION, JAWA 90 ROADSTER, CROSS SIMSON
ENDURO
ELECTRONIC
aj
pokazené
nekompletné,
platím
ihneď. Ponúknite!. Tel.
0915215406

41-05

02 AUTO-MOTO / iné

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

- Drahá moja, budeš ma
ľúbiť na veky? - Nemôžem Janko, naši mi dali
voľno iba do deviatej!

na látkové roletky,
interiér. žalúzie a siete

- Drahý, prečo sa ma už
ako kedysi nepýtaš, ako
sa mám?
- Drahá, ako sa máš?

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

Občianska
riadková
inzercia

noviny se 21-30

4

Po hádke povie žena svojmu manželovi:
- Nebyť teba, boli by sme
ideálny pár!!
Jediná žena, ktorá pochopila mužov už dávno
nežije, lebo umrela od
smiechu.

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

Letná AKCIA- 20% zľava

Snúbenec vraví svojej vyvolenej:
- Drahá, sľubujem ti, že
so mnou sa budeš mať
ako v raji.
- Ďakujem, mám tomu
rozumieť tak, že nebudem mať čo na seba?

- Miláčik, a môžeš mi odprisahať, že si s nikým
predo mnou nechodila?
- Iste, drahý, všetci mali
auto!“

PráCa

senICko

5

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.

41-26

www.schaeﬄer.sk

noviny se 21-30
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služby, okná a dvere

»Predám robený cirkulár s 9 KW motorom
na kolieskach za 150 €
vhodný na pílenie lát z
fošní.Tel. 0908447091
»Predám zánovné kožuchy, rôzne druhy na
výšku cca 170 cm.Tel.
0949780321

14 RôZNE / iné
»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

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

AKCIA August 2021
1-hrob od 1390€ •2-hrob od 1690€
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2590 € • 1-hrob od 1790 €

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

www.kamenarstvo-bocan.sk

13 RôZNE / predaj

AKCIA na farebné zákryty

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

0910 902 635•0905 323 022

63-0018

6

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

41-25

»Sympatická 55r hľadá
priateľa na zoznámenie.Tel. 0944724181

Okná plné nápadov

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SE medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP SE 13 Predám kočík,
0987 654 321.

K PARKETT, KÁTOVSKÁ 25, HOLÍČ

63-0019

Chcete si
podať
inzerát?

• 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

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

AUTORIZOVANÝ PREDAJCA

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.

63-19
63-0059

showroom HOLÍČ - M. Nešpora 3155
+421 918 883 949 www.boga.sk

Výročia a udalosti
v Banskej Štiavnici bola založená banská
škola.

63-25

6. augusta 1737

noviny se 21-30
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služby, okná a dvere

senICko

POHREBNÁ SLUŽBA

DOJČ

NOVINKA:

PEKAR SRs s.r.o.

BRIKETY

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.

0907 928 212, 0915 732 830

0918 645 802
0907 784 324

41-0009
41-12

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

z tvrdého dreva

ERPRQWVN



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

63-03

POHREBNÁ SLUŽBA

*$5Èä29e%5È1<

PALIVOVÉHO
DREVA

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

Prev.: Štúrova 958, Šaštín-Stráže, tel.: 0907 186 222
www.pohrebnasluzba-sastinstraze.sk

41-0014

ŠAŠTÍN - STRÁŽE

VÝROBA A PREDAJ

7

Skalica, ul. Horská

0902 624 774

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

PEKARr s.r.o., Skalica

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR

tel.: 034 / 651 14 11

Príďte sa presvedčiť

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

41-0008
41-11

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

NAŠA FIRMA MÁ 30 ROKOV
BOHATÉ SKÚSENOSTI

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

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

41-0036

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

POHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.
Komplexné pohrebné - cintorínske služby
maloobchod - sviečky, kahance, kvety, urny...
medzinárodná preprava zosnulých
prevádzka: BRATISLAVSKÁ 6, HOLÍČ, tel.: 0918 688 066

16-0001

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

41-10
41-0071

(v priestoroch tržnice)
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

INZERCIA

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

41-14

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

holic@abc-okna.sk

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)

noviny se 21-30
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tel.: 0948 344 401

41-0011
41-07

0908 979 377

škola / služby

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

VTIPY

na tento týždeň
Aby bola žena s mužom
šťastná, musí ho absolútne chápať a trochu
ľúbiť.
Aby bol muž šťastný so
ženou, musí ju veľmi ľúbiť a nesnažiť sa ju pochopiť.
Ráno nemôžem jesť, lebo
na teba myslím. Na obed
nemôžem jesť, lebo na
teba myslím. A večer
nemôžem spať, pretože
som hladná.

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
KONTAKT: 0903 607 781

63-23

Často píšem o devastačnom vplyve
slovenskej politiky na národ. Mesiace to
pociťujeme. Hádame sa tak, že keby sme
mali zbraň... Zatiaľ si politici nebadane
robia svoje zákulisné machinácie. Ľudia, nedovoľme im budovať hrádze medzi nami, otvorme si myseľ, konštruktívne a kritické myslenie, argumentujme a
buďme názorovo tolerantní, uznajme aj
iný náhľad, vnímajme kontext a diverzitu poznania, buďme k sebe slušní, i keď
myšlienkovo protikladní - veď to chceme
aj od detí. Nemôže sa stať, že ľudia z iného a odôvodneného názorového poľa sú
automaticky napádaní, vulgarizovaní,
osočovaní, verejne pranierovaní. Toto
je dôsledkom aj veľkých médií. Stačí si
všimnúť ich titulky, ktoré priam navádzajú na nenávisť. Čo takéto správanie
dá našim deťom, našej budúcnosti?
Uznávam, že chémia v prospech
zdravia mnohorako pomáha. Odjakživa
sa ľudia o lieky zaujímajú. Niektorí ich
odmietajú. No a? Udržujú si VLASTNÉ
zdravie inak. Je jasné, že aj o covid vakcíne sa spustili nekonečné diskusie, kde
sa nedá zhodnúť na jednej pravde. Ide
predsa o nové liečivo. Máme vedomosti
na to, aby sme sa sami rozhodli! No minister školstva so spochybneným vzde-

laním, nepedagóg, nevedec a nerodič
jednoznačne a politicky vyhlási: Očkujte deti! A to opäť spustilo občianske boje.
Pritom by stačilo vnímať kompetentné
a rešpektované inštitúcie v zahraničí,
ktoré plošné očkovanie detí a dospievajúcich neodporúčajú. (Napr. WHO.)
Takže odporcovia očkovania mládeže
nie sú dezoláti, majú jasné stanovisko
a argument, že vakcinovať žiakov je nepredvídateľné. Napriek tomu minister
a iní politickí marketéri jednoznačne,
bez rozmyslu a zodpovednosti fanaticky
hlásia očkovanie detí a spájajú ho s možnosťou štandardného otvorenia škôl, čo
je v rozpore s Ústavou SR. Práve títo opakujú, že máme počúvať odborníkov. Asi
vtedy, keď to vyhovuje ich nepochopiteľným zámerom.
Týmto sa vložil klin medzi rodičov,
ktorí už nechcú zažiť najdlhšie zatvorenie škôl a ktorí nechcú deti vystaviť menej známym účinkom vakcíny. Hádame
sa tak, že v budúcnosti sa nedokážeme
spojiť ani pre najlepšiu vec. Potom budeme prekvapení, kto, ako a s akým skutočným účelom rozhoduje o Slovensku.
A očkovanie detí a dospievajúcich, ktoré
sa NEODPORÚČA, sa prikáže (v tomto
čase povinným nie je).
Buďme iní ako oni, nestávajme sa
obrazom súčasnej politiky, meňme ju.
Myslime na deti, ktoré nás časom nahradia.

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

63-67

Je veľmi zlé, že protipandemické
opatrenia a očkovanie znepriatelili
celú spolonosť, rozdelili ju na dva
fronty, pričom na oboch stranách je
kus pravdy.

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

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

16-0116

Aj očkovanie školákov seká národ

Najčítanejšie regionálne noviny

Kníhkupec hovorí kupujúcemu:
„Radím vám túto zbierku
humoresiek. Puknete od
smiechu!“
Kupujúci:
„A vy ste ju čítali?“
„Naivná otázka,“ podotkne vedľa stojací školák,
„veď vidíte, že ešte žije!“
V kníhkupectve sa pýta
zákazníčka predavačky:
„Kde máte oddelenie počítačovej literatúry?“
„Hľadáte niečo konkrétne?“
„Manžela.“

63-12

8

Výročia a udalosti
začiatok Uspenského pôstu v byzantskom
obrade.

1. augusta

Frézovanie

SKALICA

SOBOTA 31.07.2021
Luca 13:00, Krúdovci: Nový vek 2D 13:10, 15:50, Space Jam Nová
legenda 2D 13:20, Expedícia: Džungľa 3D SD 15:00, Gump – pes,
ktorý naučil ľudí žiť 15:00, 17:00, Expedícia: Džungľa 2D SD
18:00, Slečna beštia 18:10, Snúbenec alebo milenec? 19:00, Expedícia: Džungľa 2D ST 20:30, Mrazivá pasca 20:40, Čas 21:00

ZĽAVAEZ

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

ER

NEDEĽA 01.08.2021
Luca 13:00, Krúdovci: Nový vek 2D 13:10, 15:50, Space Jam Nová
legenda 2D 13:20, Expedícia: Džungľa 3D SD 15:00, Gump – pes,
ktorý naučil ľudí žiť 15:00, 17:00, Expedícia: Džungľa 2D SD
18:00, Slečna beštia 18:10, Snúbenec alebo milenec? 19:00, Expedícia: Džungľa 2D ST 20:30, Mrazivá pasca 20:40, Čas 21:00
PONDELOK 02.08.2021
Expedícia: Džungľa 3D SD 15:00, Krúdovci: Nový vek 2D 15:50,
Gump – pes, ktorý naučil ľudí žiť 15:00, 17:00, Expedícia: Džungľa
2D SD 18:00, Slečna beštia 18:10, Snúbenec alebo milenec? 19:00,
Expedícia: Džungľa 2D ST 20:30, Mrazivá pasca 20:40, Čas 21:00
UTOROK 03.08.2021
BABSKÁ JAZDA – Známi neznámi 18:00, Expedícia: Džungľa 3D
SD 15:00, Krúdovci: Nový vek 2D 15:50, Gump – pes, ktorý naučil ľudí žiť 15:00, 17:00, Slečna beštia 18:10, Snúbenec alebo
milenec? 19:00, Expedícia: Džungľa 2D ST 20:30, Mrazivá pasca
20:40, Čas 21:00

noviny se 21-30
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41-0006
63-13

PROGRAM

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

10-0007

63-06

komínov

PolItICká InZerCIa / služby

senICko

9

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

59-252

0910 336 600 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

94-0057

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

ETERNITOVÝCH STRIECH

16-0010

NON STOP

noviny se 21-30
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Prehľad zmien v súvislosti
s povinnosťami v čase pandémie
Po nadobudnutí účinnosti novej vyhlášky sa za plne zaočkovanú bude považovať:
• osoba najmenej 14 dní ale nie viac než 12
mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou,
• osoba najmenej 21 dní ale nie viac než 12
mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky s jednodávkovou schémou,
• osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12
mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania
ochorenia COVID-19.
Pre ľudí, ktorí sa zaočkovali pred 9.
júlom 2021 a po novom nebudú spĺňať definíciu plne zaočkovanej osoby, sa izolácia
skončí obdržaním negatívneho výsledku
RT-PCR testu (test bude hradený štátom),
pričom laboratórnu diagnostiku je možné
vykonať už v prvý deň karantény. Toto prechodné ustanovenie bude platiť pre osoby,
ktoré na územie SR prídu do 2. augusta 2021
do 6:00.
Na osoby, ktoré sa zaočkovali po 9.
júli 2021, čiže po začiatku účinnosti doterajšej vyhlášky, sa toto prechodné ustanovenie vzťahovať nebude. V ich prípade
totiž uplynul príliš krátky čas na to, aby
sa im vytvorila aspoň minimálna hladina
ochranných protilátok. Pre uvedené osoby

platí povinnosť domácej karantény, pričom
test je možné podstúpiť najskôr na piaty
deň. Ak je výsledok testu negatívny, karanténa sa končí.
Osoby, ktoré nie sú schopné preukázať sa dokladom o statuse plne zaočkovanej osoby (v slovenskom, českom alebo
anglickom jazyku), sa nepovažujú za plne
zaočkované a platia pre ne podmienky ako
pre nezaočkované osoby.
Nezaočkované osoby majú výnimku z
karantény napríklad ak:
• nemôžu byť zaočkované zo zdravotných
dôvodov, predložia o tom lekárske potvrdenie od špecialistu (vzor je prílohou č. 4 vyhlášky) a zároveň majú negatívny výsledok
RT-PCR testu nie starší ako 72 hod.
• majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do
100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a sú občanmi SR - musia
predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu
nie starší ako 7 dní.
• prekračujú hranicu SR výhradne za účelom výkonu práce z/do iných krajín EÚ,
Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Ukrajiny, majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, resp. v uvedených krajinách, a majú potvrdenie od
zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone
práce podľa prílohy č. 3 vyhlášky - musia
predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu
nie starší ako 7 dní.

HĽADÁME
DODÁVATEĽOV DOPRAVY
DACHSER Slovakia a.s., popredný európsky
poskytovateľ logistických služieb,
hľadá dodávateľov dopravy s vlastným vozidlom:
� Denný rozvoz zásielok v smere Západné Slovensko
� Nosnosť a kapacita vozidla min. 12 ton
� Manipulácia iba s paletizovaným tovarom
� Krátka doba splatnosti faktúr
� Dlhodobá a stabilná spolupráca
� Práce vykonávané na subdodávateľskú zmluvu

� +421 2 692 96 232
� pavel.chmelar@dachser.com

www.dachser.sk
10-0120

Po novom sa napríklad mení definícia
plne zaočkovanej osoby.

Výročia a udalosti
v Turčianskom Svätom Martine sa uskutočnilo prvé valné zhromaždenie Matice slovenskej.

4. augusta 1863

» red

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

10-0112

3x BONUS
2. augusta 1777

0908 979 377

Výročia a udalosti

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

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

panovníčka Mária Terézia vydala nariadenie o reorganizácii školstva v monarchii
pod názvom Ratio educationis; dokument
v osvietenskom duchu po prvýkrát vyslovil zásadu všeobecnej školskej povinnosti
(dochádzky do ľudovej školy)

najlepšie
ceny
v regióne

PRÍSTREŠKY
Z LEXANU

AKCIA

BEZ

KONKURENÈNÉ

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

CENY
OKIEN

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

noviny se 21-30
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16-0165

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
10-0111

www.kesalop.com

tel.: 0911 597 297

PolItICká InZerCIa / Potulky Po slovensku

senICko

R

POTULKY SLOVENSKOM
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Štrbské pleso a vodopád Skok
ponúkajú nezabudnuteľné zážitky
Ak sa v lete chystáte do Vysokých Tatier, isto budete mať o pestré zážitky
postarané. Naše veľhory ukrývajú
veľa prekrásnych miest a tiež viacero vodopádov. Jedným z najkrajších
a najznámejších z nich je vodopád
Skok nachádzajúci sa v Mlynickej
doline neďaleko Štrbského plesa.

Nechajte sa zlákať na nenáročnú turistickú vychádzku k tomuto približne
25 metrov vysokému vodopádu, ktorý
tvorí potok Mlynica padajúci cez strmú
skalnú terasu.

Ako sa tam dostať?

Na túru k vodopádu Skok si vyčleňte
aspoň pol dňa. Dostanete sa k nemu
zo Štrbského plesa turistickým chodníkom, ktorý je od lyžiarskeho strediska
pod Soliskom značený žltou značkou.
Trasa nie je náročná, zvládnu ju preto
i rodiny s deťmi či menej zdatní turisti.
Chodník vedúci k vodopádu sa najskôr
kľukatí ihličnatým lesom, neskôr pri
veľkom balvane, ktorý sa nazýva Kazateľnica, prechádza do pásma kosodreviny. V prípade pekného počasia sa vám
počas vychádzky naskytne možnosť
prekrásnych výhľadov na okolité tatranské hrebene či do Mlynickej doliny. Odmenou za vynaložené úsilie vám bude
očarujúci pohľad na prekrásny vodopád
umocnený hukotom zo skál padajúcej
vody. Späť sa vrátite rovnakou trasou.

Náš tip: Ak patríte k náročnejším a
fyzicky zdatnejším turistom, môžete
podniknúť aj výstup okolo vodopádu,
ktorý je istený reťazami. Dajte však pozor, pretože vedie po pomerne klzkých
žulových platniach.

Po návrate z vychádzky si môžete
oddýchnuť na lavičke v príjemnom

prostredí Štrbského plesa. Ak vás láka
romantika, nenechajte si v letných mesiacoch ujsť príležitosť požičať si čln
a brázdiť na ňom jeho vody. Tradícia
člnkovania má na Štrbskom plese viac
ako 130 ročnú históriu a tento jedinečný
zážitok iste bude stáť za to. Ak nemáte
odvahu veslovať, využiť môžete služby
súkromného veslára.
Ak sa rozhodnete v prekrásnom prostredí Štrbského plesa zotrvať viac dní,
núka sa vám mnoho ďalších nezabudnuteľných zážitkov. Vyvezte sa lanovkou na Solisko, odkiaľ sa vám naskytnú panoramatické pohľady do doliny,
na romantické Štrbské pleso, Kriváň,

autor foto Walkerssk pixabay
či Nízke Tatry. Podniknúť tiež môžete
vychádzku k lyžiarskym mostíkom,
prípadne môžete absolvovať cestu po
náučnom chodníku a vydať sa ním po
červenej značke zo Štrbského Plesa cez
chrbát Trigana na Popradské pleso. Počas štrnástich zastavení sa dozviete veľa
zaujímavých informácií o tatranskej
faune i flóre.

Nezabudnite!

Počasie v našich veľhorách môže byť
aj počas letných mesiacov nevyspytateľné a rýchlo sa mení. Pribaľte si do batohu plášť do dažďa aj teplejší sveter.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

94-0057

Vodopád Skok.
autor foto renáta kopáčová

Oddych aj člnkovanie
na Štrbskom plese

Člnkovanie na Štrbskom plese.
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GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica
prijme do pracovného pomeru zamestnancov na špecializované pozície:

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

personalne@grafobal.sk

034 6967330, 0914 222 739

41-0016

Prosím kontaktujte nás na

Firma TISCONTY, s.r.o, Priemyselná 284, Senica

Ihneď príjme do TPP
Vodiča VZV

Požiadavky:
- prax na VZV je výhodou
- platný preukaz na VZV je vítaný,
v prípade potreby zabezpečíme
- základná zložka mzdy (brutto) 5 €/hod. + mesačné
prémie podľa výkonu do výšky 300€

Obsluha CNC strojov

Pracovníkov do výroby

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 jednoduché manuálne práce /aj ženy sú vítané/
- základná zložka mzdy (brutto) 3,85 €/hod.
+ mesačné prémie podľa výkonu do výšky 200€
Ďaľej ponúkame:
- dlhodobú a stabilnú prácu
- práca na riadnu pracovnú zmluvu aj na dohodu
- zaujímavé mzdové ohodnotenie, možnosť týždenných záloh
- možnosť individuálneho pracovného času
- zabezpečíme zaškolenie

+ príplatky a 0%ME/Y

Výročia a udalosti
v Banskej Štiavnici bola založená banská
škola.

6. augusta 1737
63-15

Kontakt: 0905 970 119, alebo 034 694 1611 od 8 - 16 hod.

7,recepcia@aii.sk

94-0073

0905 915 033

41-50

INZERCIA

Požiadavky:
- vítaná je skúsenosť s obsluhou CNC strojov a s prácou s PC
- samostatnosť
- základná zložka mzdy (brutto) 5€/hod. + mesačné
prémie podľa výkonu do výšky 300€

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
prijmú

• VODIČA

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica

Práca: zvoz a rozvoz zamestnancov, prevozy tovaru.
Podmienky: vodičský preukaz sk. B, skúsenosti
Mzda od 623 €. Práca vhodná aj pre dôchodcu.
Bližšie informácie na pohovore.

Mzda od 650 € do 1200 € (z toho základná zložka mzdy 623 €)
41-75
41-61

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

Prosím kontaktujte nás na
36-0002

75-09

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

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
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034 6967330, 0914 222 739

41-0016

Žiadosti so životopisom posielajte na adresu:
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky 906 03
alebo mailom na dkucharova@sk.ensanahotels.com

prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozíciu:

PráCa

senICko

15

VTIPY

na tento týždeň
„Jano, za čo si ty vlastne
sedel za komunistov?“
„Uložil som knihy vo výklade kníhkupectva.“
„A čo? Boli zakázané?“
„Neboli, ale dal som vedľa seba tri knihy s názvami: Chceme žiť ... Ďaleko
od Moskvy ... V tieni mrakodrapov.“
Murphyho zákon:
Požičiavaním sa ti stratia
len tie knihy, ku ktorým
mimoriadne lipneš.

V SÚČASNOSTI HĽADÁME:

MANIPULAČNÝ PRACOVNÍK

v sklade

V LOZORNE
BUDETE ZODPOVEDNÝ ZA:
preberanie, manipuláciu, prípravu
a výdaj tovaru do/ zo skladu
triedenie, balenie, označovanie
zásielok
nakládku a vykládku kamiónov,
prácu so skenerom a s manipulačnou
technikou
PRACOVNÁ DOBA:
práca je v dvojzmennej prevádzke poobedné a nočné zmeny
(13:45 - 22:00, 21:45 - 06:00),
víkendy voľné

„Deti, čo je to ‚vec‘?“ pýta sa učiteľka.
„Napríklad kniha, aktovka, čiapka...“ - hlási sa
Evička.
„Čože kniha! - hlási sa
Móricko - ale taká kvasená uhorka po opici, to
je vec!“

POŽADOVANÉ VZDELANIE:
učňovské alebo stredoškolské vzdelanie
technicky a manuálne zdatný
tímový hráč, pracovitý a disciplinovaný
prax na NZV, VZV výhodou, nie však
podmienkou
MZDA:
800 € + variabilná zložka 100 € + príplatky
za nočné zmeny do výšky 4 €/hod.
+ príspevok na dopravu 3 €/zmenu,
po skúšobnej dobe navýšenie mzdy,
s príplatkami až do 1400 €

10-0120

POŠLITE NÁM SVOJ ŽIVOTOPIS TERAZ
Tel. číslo: +421 2 6929 6131
DACHSER Slovakia a.s.
Mob. číslo: +421 918 931 869
Logistické centrum Bratislava
anna.zakova@dachser.com
Anna Žáková
Logistický park č. 1126
www.dachser.sk/kariera
900 55 Lozorno

Výročia a udalosti
Spojené štáty, Spojené kráľovstvo a Sovietsky zväz podpísali v Moskve
zmluvu zakazujúcu jadrové skúšky vo vesmíre, v atmosfére a pod vodou

5. augusta 1963

Babičke, vášnivej čitateľke detektívok, podstrčila
knihovníčka so zmyslom
pre humor namiesto románu telefónny zoznam.
Babička čítala, čítala a
keď konečne dočítala,
vzdychla si:
„Od začiatku som tušila,
že to urobila Žofia Žužvalíková!“

Hľadáme pre závod v Holíči, Slovensko:

ZVÁRAČ (aj živnostník)
SKLADNÍK – VODIČ VZV
MONTÁŽNIK
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., Customer quality
manager 2000 € brutto., Customer service team 1000 € brutto.
Možnosť dohody vyššej nástupnej 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

MOVE THE WORLD.
MOVE YOUR FUTURE.

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
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PONÚKAME
PRÁCU V ČR

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0908 914 180

85_0343

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA
PORÁŽKA
A ROZRÁBKA V NEMECKU

12€ � 18€
PODĽA KVALIFIKÁCIE

65-088

BRUTTO NA HODINU

PRÁCA VHODNÁ
AJ PRE PÁRY
Pracuje sa 8 - 10 hodín denne
20 dní platenej dovolenky,
preplácané sviatky
Nemecká pracovná zmuva
Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné
pre prácu
Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

944 995 400

87-0012

+421

85_0511

www.simon-fleisch.de I job@simon-fleisch.de
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