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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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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie

interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

399 € 449 €

599 €
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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Dve slová, ktoré v rozhlasovom vysielaní 
iba tak, akoby mimochodom, povedala 
herečka, pani Bára Munzarová. Dve slo-
vá, ktoré mi vŕtali v hlave celý nasledujú-
ci sviatočný deň.

O pokore som písal na väčšej ploche už 
začiatkom roka. Pokora je jednou zo sied-
mich cností, je to slobodné, nie vynútené 
uvedomovanie si vlastnej nedokonalosti 
pred nejakou vyššou existenciou. Opakom 
pokory je pýcha, ktorá patrí medzi sedem 
hlavných hriechov. Pripomínam najmä 
mocným tohto nášho geograficky malého 
slovenského sveta. Najmä tým, ktorí argu-
mentujú tradičnými hodnotami viery iba 
keď sa im to osobne a mocensky hodí. Takže, 
ešte raz, opak pokory, pýcha, je hriech!

Poctivosť alebo pravdivosť je súčasťou 
morálneho charakteru, ktorý odráža pozitív-
ne a ctnostné vlastnosti. Napríklad hodno-
tová a názorová integrita, pravdivosť, pria-
mosť, vrátane priamosti správania sa, ako 
aj absencia klamstva, podvádzania, krádeží 
či manipulovania. Úprimnosť tiež znamená 
byť spravodlivý. A vonkoncom nie sebecký.

Tak si tie dva výrazy spojme a máme tu 
pokornú poctivosť. Niečo, čo sa vidí a vníma 
u nás iba vzácne, zriedka, málokedy. Skôr 
naopak, sme svedkami pyšných lží. A to 
nehovorím iba o politike, vonkoncom nie. 

Tá je iba obrazom nás. Našich hodnôt, náš-
ho správania sa, myslenia, nášho spôsobu 
života. Samozrejme, myslené väčšinovo. 
Presne tak, ako to napokon vždy dopadá vo 
voľbách, tiež väčšinovo.

O pyšné lži sa potkýnam na každom kro-
ku. Firma, v ktorej človek prežil pracovne 
polovicu života, oslavuje svoje výročie a na 
pódiu idú fotografie ľudí, ktorí v nej praco-
vali. Publikum tlieska. Ide aj fotka človeka, 
ktorého firma vyhodila v preddôchodkovom 
veku a on sa z toho utrápil k smrti. A prí-
tomní tlieskajú. Dosť hnus. Istý bývalý člen 
vedenia inej firmy vyčíta bývalému vedeniu 
firmy nedostatky. Bol jeho súčasťou, jeho 
súdny spor sa ešte vedie. A riešia sa aj škody, 
spôsobené ním. On však rozrýva firemnú at-
mosféru, podráža nové vedenie a seba a svo-
je chyby taktne obchádza. Hovorí o farizej-
stve nových, ktorí zamlčujú minulosť. Fuj.

Preto ma zaujali slová o pokornej poc-
tivosti. A preto sa k nim stále 
vraciam. A preto tiež viem, že 
svet, aj ten náš, je taký preto, 
lebo tie dve slová sme poslali 
do vyhnanstva. Lebo mno-
hým z nás to bez nich ide 
akosi ľahšie.

Pekný týždeň, 
milí čitatelia

Pokorná poctivosť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

21. októbra 1805   
Bitka pri Trafalgare, víťazstvo loďstva Spojeného kráľovstva nad 
spojenou flotilou Francúzska a Španielska

Výročia a udalosti

6
3
-

VÝROBA - PREDAJ
sadeníc vinnej
révy, stolové

i muštové odrody

vin-ovo@vin-ovo.sk

0911 244 796

SKALICA
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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   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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   48.090 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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KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

MAĽBY A NÁTERY

STAVEBNÉ PRÁCE

0910 589 637
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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Alkohol je najčastejšou príčinou hos-
pitalizácií na psychiatrii. Muži boli 
hospitalizovaní častejšie ako ženy. 
Najvýraznejšia prevaha mužov bola 
pri hospitalizáciách s poruchami psy-
chiky a správania sa, zapríčinených 
užívaním alkoholu.

Na psychiatrických oddeleniach bolo 
v minulom roku pre duševné poruchy a 
poruchy správania uskutočnených 36.862 
hospitalizácií, z toho muži tvorili 55,9 per-
centa. Najviac hospitalizácií si vyžiadali 
poruchy psychiky a správania zapríčine-
né užívaním alkoholu, ktoré prestavovali 
25 percent všetkých hospitalizácií. In-
formovala o tom hovorkyňa Národného 
centra zdravotníckych informácií (NCZI) 
Alžbeta Sivá.

V dôsledku pandémie NCZI evidovalo 
minulý rok o 7208 hospitalizácií menej 
ako v roku 2019, čo predstavuje pokles o 
16,4 percenta. Z celkového počtu hospi-
talizácií bola takmer tretina pacientov 
hospitalizovaná vôbec prvýkrát v živote. 
„Druhou najčastejšou skupinou diagnóz 
hospitalizovaných pacientov s podielom 
0,7 percenta bola skupina diagnóz schi-
zofrénia, schizotypové poruchy a poruchy 
s bludmi,“ priblížila Sivá.

Muži boli hospitalizovaní častejšie 
ako ženy. Najvýraznejšia prevaha mužov 
bola podľa Sivej pri hospitalizáciách s 
poruchami psychiky a správania zapríči-

nených užívaním alkoholu. Pri druhej naj-
častejšej skupine diagnóz schizofrénia, 
schizotypové poruchy a poruchy s bludmi 
taktiež mierne prevažovali muži. „Najviac 
ženy prevažovali nad mužmi pri hospita-
lizáciách so skupinou diagnóz afektívne 
poruchy,“ spresnila Sivá.

Najviac hospitalizovaných mužov 
pre poruchy súvisiace s užívaním alkoho-
lu malo trvalé bydlisko v Trenčianskom 
kraji, nasledoval Košický kraj a Prešovský 
kraj. Najviac žien, ktoré boli prijaté na hos-
pitalizáciu s touto diagnózou, pochádzalo 
zo Žilinského a Trenčianskeho kraja, na-
sledoval Košický a Prešovský kraj.

Medziročný pokles NCZI zaznamenal 
pri všetkých vekových skupinách, najviac 
pri skupine do veku 14 rokov, kde sa počet 
hospitalizácií na 10.000 obyvateľov znížil 
o 28,1 percenta. „Celkový počet psychiat-
rických hospitalizácií na 10.000 obyvate-
ľov klesol v porovnaní s rokom 2019 o 16,4 
percenta,“ uviedla Alžbeta Sivá.

Ak sa chcete dostať na psychiatriu, 
vieme, čo skráti vašu cestu

» Zdroj: Internet, upravila red
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech

• základov budov,

  terás, balkónov

Tel.: 0907 211 797
www.hydroizolacie-senica.sk
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Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

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

PREDAJ – LUKRATÍVNA BUDOVA A PRIĽAHÉ POZEMKY
SENICA – ŠIRŠIE CENTRUM

KASATKIN Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica, správca v konkurznej veci 

úpadcu BBK AGRO, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom 974 11 Banská Bystrica, Rudohorská 33, IČO: 44 095 066

organizuje dražbu majetku podliehajúceho konkurzu.

Dátum, čas a miesto konania dražby: 09.11.2021 o 10:00 hod. v kancelárii správcu 
KASATKIN Recovery, k. s.: Čajakova 13, 811 05 Bratislava. 

Predmet dražby: pozemky a stavby v zastavanom území obce Senica na ulici Kolónia tak ako sú uvedené a zverejnené v 
Obchodnom vestníku č. 158/2018 pod K060267, zo dňa 16.08.2018 čísla súpisových zložiek č. 2, 3, 8, 9, 10 ,11, v Obchod-

nom vestníku č. 175/2018 pod K067440, zo dňa 11.09.2018 a v znaleckom posudku.
Budova herne a prístavba Jockey klubu je samostatne stojaca 3 podlažná budova, čiastočne podpivničená, s obytným 
podkrovím, pôvodne využívaná ako reštaurácia. Pôvodná stavba bola postavená v roku 1947, v roku 2001 bola vykonaná 
kompletná rekonštrukcia, ktorá zahŕňala výmenu rozvodov vody, kanalizácie, elektriny, úpravy vnútorných a vonkaj-
ších povrchov so zateplením, nové klampiarske konštrukcie, výmena okien, výmena dverí, nové nášľapné vrstvy podláh, 
vnútorné obklady v sociálnych zariadeniach, zariaďovacie predmety, zabezpečovací systém ako aj nová klimatizácia.
Dispozícia: na 1.PP (podzemnom podlaží) sa nachádza reštaurácia a schodisko na 1.NP sa nachádza reštaurácia, kavia-

reň s barom, sociálne zariadenie M+ Ž, chodby, sklad, kuchyňa, soc. zariadenie pre personál a schodisko v podkroví sa 
nachádzajú 2 salóny, 3 herne, sociálne zariadenie M+ Ž, chodba a schodisko.
Príslušenstvo: murovaný plot, prípojka vody, prípojka kanalizácie, prípojka plynu, prípojka elektrickej energie, spevne-

né plochy, dva altánky, pevné drevené lavice a stoly.

Pozemky: KN - C, parc. č. 3271/5, 3271/6 a 3271/7 sa nachádzajú v okresnom meste Senica, v širšom centre mesta. Na 
pozemku parc. č. 3271/3 sa nachádzajú spevnené plochy a altánky, na pozemku parc. č. 3271/5 sa nachádza dvor, na 
pozemku parc. č. 3271/6 sa nachádza prístavba Jockey klubu so súp. č. 1487 a na pozemku parc. č. 3271/7 sa nachádza 
Jockey klub so súp. č. 542. Pozemky sú rovinaté, objekty Jockey klub je napojený na inžinierske siete: verejný vodovod, 
kanalizácia, plyn a elektrická energia. Všetky pozemky majú možnosť napojenia na IS.
Územnoplánovacia – informácia mesta Senica: Hlavné funkčné využitie územia – záväzná funkcia bloku: občianska 
vybavenosť, Doplnkové funkčné využitie: bývanie, šport a rekreácia, ihriská a oddychové plochy, verejná a vyhradená 
zeleň, podnikateľské aktivity charakteru remeselnej výroby, príslušné verejné dopravné a technické vybavenie podľa 
vymedzenia v ÚPN mesta a v ďalších stupňoch PD. Priestorové usporiadanie zástavby záujmového územia: maximálna 
výška objektov: 4 nadzemné podlažia a výška vyplývajúca z ochranných pásiem vodorovnej prekážkovej roviny letiska 
Senica. Intenzita využitia plôch: 35 % zastavanosti, Podiel zelene: 15 %. Podiel hlavnej funkcie v každom regulačnom 
bloku je minimálne 60% z celkovej funkčnej plochy.
Najnižšie podanie: 219.000,- €, Dražobná zábezpeka: 20.000,- €, Lehota na zloženie zábezpeky: 09.11.2021 09:50 hod., 
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: Bezhotovostným bankovým prevodom na účet správcu vedený v Tatrabanka, 
a.s., č. účtu: SK85 1100 0000 0029 4906 1941, SWIFT: TATRSKBX, poznámka: 2K32018 a označenie účastníka dražby. 
Dražobná zábezpeka sa považuje za zloženú, ak bola pripísaná na účet správcu do 09.11.2021 do 09:30 hod. Dražobnú 
zábezpeku je možné zložiť v hotovosti do rúk správcu v mieste konania dražby najneskôr do 09.11.2021 do 09:50 hod. 
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť do notárskej úschovy alebo bankovou zárukou, platobnou kartou, ani šekom.
Podrobné podmienky dražby a informácie k predmetu dražby sú zverejnené v Obchodnom vestníku. 

Bližšie informácie môžu záujemcovia získať 
emailom na recovery@kasatkin.sk alebo na čísle: 0910 703 676.   
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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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Občianska
riadková
inzercia

»Predám Hundai ACCENT 
1,3 cm3, garážovaný, 
servisovaný r. 2006, naj. 
230 000 km, STK + ET do 
6/2022, letné  + zimné 
gumy , ceny 2 200 €.Tel. 
0903847172

»ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
toc ykel/Diely-SERIÓZNA 
DOHODA.Tel. 0908205521 
»Kúpim starý PIONIER 
JAWA 05,JAWA 20,JAWA 
21,MUSTANG,MOPED STA-
DION,JAWA 90 SIMSON 
ENDURO ELECTRONIC aj po-
kazené, platím ihneď.Tel. 
0915215406

»Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

»Predám krbové kachle 
s výmeníkom a pripoje-
ním na radiátory, výkon 
15KW, cena 800 €. Tel. 
0910345735

»Predám nazbierané sliv-
ky aj hrušky na kvas.Tel. 
0907276042 
»Predám slivky na kvas 
100 kg.Tel. 0910524798 
»Ponúkam pripúšťanie 
kôz.Tel. 0907276042

»Predám malotraktor 
Vari aj s vlečkou.Tel. 
0908648471 
»Predám dubové sudy 
na víno 100 l, 5 ks.Tel. 
0908648471 

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

Občianska
riadková
inzercia
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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!

JESENNÁ AKCIA
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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   AKCIA-   20% zľava 
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KONTAKT: 0903 607 781

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ

ELEKTROINŠTALÁCIE
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OSOBNÝ BANKROT- AKO NA TO

tel.: 0903 397 217, mail: bvfinance.info@gmail.com
Pripravíme Vám všetky podklady k oddlženiu 
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VÝROBA A PREDAJ

0918 645 802
0907 784 324

NOVINKA:

BRIKETY
z tvrdého dreva

 PALIVOVÉHO
DREVA
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0908 979 377
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+421 948 760 384

PREDAVAČ ZÁHRADNÍK
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od 93 €/t
od 168 €/t

 od 153 €/t

 SUPER CENY 
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3 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
17. októbra 1931    
Al Capone bol usvedčený z krátenia daní.

Výročia a udalosti
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CITÁTY
na tento týždeň 

„Príroda nehovorí ani 
anglicky, ani žiadnym 
iným jazykom, ale hovorí. 
Kľúčom je rozpoznať, čo 
nám hovorí.“
Boyd Bushman

„A nezabúdajte, že zem sa 
teší dotyku vašich bosých 
nôh a vietor sa túži pohrá-
vať s vašimi vlasmi.“
Chalíl Džibrán

„Viete, mne vždy prebehne 
mráz po chrbte, keď politici 
hovoria o ekonomickom ras-
te. Nám nestačia tri druhy 
chleba, štyri druhy jogurtu. 
Ale my musíme mať 15 dru-
hov chleba, 40 jogurtu. Ale 
to nejde do nekonečna. Ja 
by som to zastavil. Žiadny 
rast. Ten vedie k odčerpá-
vaniu bohatstva. Prečo má 
byť stály rast?“

„Uskromnime sa a môžeme 
prežiť. Zatiaľ bohužiaľ 
uprednostňujeme rast 
materiálny pred rastom 
ducha.“
Max Kašparů

„Všetko je mi plodom, čo 
dozrieva v tvojom tele, ó, 
príroda.“
Marcus Aurelius
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»Predám miešačku na 
380 V + 30m káblu. Tel. 
0908186159 
»Predám demižón 50L + 
koš. SI. Tel. 0904287465

»Sympatická 55 r hľadá 
priateľa na zoznámenie.
Tel. kontakt: 0944 724 181 
»Temperamentný štíhly 
abstinent 52/175/80 hľa-
dá peknú štíhlu priateľku.
Tel. kontakt: 0915 341 553

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.

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Občianska
riadková
inzercia

0908 979 377
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871, 0940 098 504
vaskovicadam20@gmail.com

AKCIA
SEPTEMBER – OKTÓBER

2021

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

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA  OKTÓBER 2021

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

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

1-hrob od 1390 € • 2-hrob od 1690 €

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

w.
ka

m
en

ar
st

vo
-b

oc
an

.s
k

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2590 € • 1-hrob od 1790 €
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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POHREBNÁ SLUŽBAZÁHORIE s. r. o.

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:0907 928 212, 0915 732 830www.pohrebnesluzby-holic.sk

prevádzka: BRATISLAVSKÁ 6, HOLÍČ, tel.: 0918 688 066
(v priestoroch tržnice)

Komplexné pohrebné - cintorínske službymaloobchod - sviečky, kahance, kvety, urny...medzinárodná preprava zosnulých
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PEKARr s.r.o., Skalica

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

Stála služba pri
prevoze zosnulých

Tel.: 0907 344 041, 034/651 14 11

facebook / Pohrebná služba Skalica - PEKAR SK sro

0907 928 212, 0915 732 830

Pri príležitosti sviatku „Všetkých svätých“ bude v prevádzkarni Pod 
Kalváriou 34, 909 01 Skalica (Dom smútku Skalica) upravená 
prevádzková doba, počas ktorej Vám ponúkame rozšírený predaj 
dušičkového tovaru: dňa 23.10. 2021 a 24.10.2021 (víkendové dni) 
v čase od 9.00 -18.00 hod., dňa 25.10.2021 - 29.10.2021 (pondelok 
- piatok) v čase od 7.00 - 18.00 hod. a dňa 30.10.2021, 31.10.2021 
a 1.11.2021 (víkendové dni a sviatok) v čase od 9.00  – 18.00 hod.

www.pohrebnesluzby-skalica.sk 4
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ŠAŠTÍN - STRÁŽE
Prev.: Štúrova 958, Šaštín-Stráže, tel.: 0907 186 222

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

POHREBNÁ SLUŽBA

DOJČ

  

www.pohrebnesluzby-dojc.sk

PEKAR SRs s.r.o.

POHREBNÁ SLUŽBA

Komplexné pohrebné služby, maloobchod,
sviečky, kahance, vence, ikebany, vázy a i.

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

0907 928 212, 0915 732 830

Pri príležitosti sviatku „Všetkých svätých“ 
Vás pozývame do prevádzkarne Štúrova 958, 

Šaštín-Stráže, kde ponúkame rozšírený predaj 
dušičkového tovaru (kahance, náplne do 

kahancov, záťažové ikebany, večné svetlá a iné).

Prev.: č. 444, Dojč dočasne uzatvorená, 
objednávky pohrebov, výkopových prác a i. vybavuje 

Ing. Hovančíková, na Obec. úrade Dojč, na adrese č. 125, 
Dojč. tel.: 0908 109 406, prev. doba: PO - ŠT: 9.00 -15.00 h.,
PIA: 8.00-12.00 h., poludňajšia prestávka: 12.00 -13.00 h.

www.pohrebnesluzby-sastin-straze.sk
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PROGRAM KINA  

CINEMAX SKALICA

SOBOTA 16.10.2021
Baby šéf: Rodinný podnik 
13:10, Labková patrola vo 
filme 13:00, 15:00, 100% vlk 
15:30, The many saints of Ne-
wark 16:10, Nie je čas zomrieť 
13:00, 17:00, 19:50, 20:20, 
Správa 17:40, Zbožňovaný 
18:40, Supernova 20:50

NEDEĽA 17.10.2021
Baby šéf: Rodinný podnik 
13:10, Labková patrola vo 
filme 13:00, 15:00, 100% vlk 
15:30, The many saints of Ne-
wark 16:10, Nie je čas zomrieť 
13:00, 17:00, 19:50, 20:20, 
Správa 17:40, Zbožňovaný 
18:40, Supernova 20:50

PONDELOK 18.10.2021
Posledný súboj 15:40, 
Vlk a lev 16:00, Venom: 
Carnage prichádza 2D ČD 
16:10, Láska na špičkách 
18:10, Venom: Carnage 
prichádza 3D ČD 18:20, 
Zbožňovaný 18:40, Nie je 
čas zomrieť 20:20, Venom: 
Carnage prichádza 2D ST 
20:40, Správa 20:50

UTOROK 19.10.2021
Posledný súboj 15:40, 
Vlk a lev 16:00, Venom: 
Carnage prichádza 2D ČD 
16:10, Láska na špičkách 
18:10, Venom: Carnage 
prichádza 3D ČD 18:20, 
Zbožňovaný 18:40, Nie je 
čas zomrieť 20:20, Venom: 
Carnage prichádza 2D ST 
20:40, Správa 20:50

STREDA 20.10.2021
PREDPREMIÉRA – DUNA 
2D 20:10, Posledný súboj 
15:40, Vlk a lev 16:00, Ve-
nom: Carnage prichádza 
3D ČD 15:50, Láska na špič-
kách 18:10, Zbožňovaný 
18:40, Nie je čas zomrieť 
20:20, Venom: Carnage 
prichádza 2D ST 18:00, 
20:503D ČD 15:50, Láska 
na špičkách 18:10, Zbož-
ňovaný 18:40, Nie je čas 
zomrieť 20:20, Venom: 
Carnage prichádza 2D ST 
18:00, 20:50
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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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oznamuje zámer prenajať dočasne
nevyužívané nebytové priestory v Strednej

odbornej škole elektrotechnickej,
Učňovská 700/6, Gbely. 

OZNÁMENIE

Bližšie informácie prostredníctvom e-mailu:
sougbely@zupa-tt.sk

alebo na tel. č. 034/6621229

Stredná odborná škola elektrotechnická,
Učňovská 700/6, Gbely
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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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19. októbra 1984   
príslušníci poľského Ministerstva vnútra 
prezlečení za milicionárov prepadli, uniesli 
a pravdepodobne ten istý večer aj zabili 
poľského kňaza Solidarity Jerzyho Po-
piełuszku (* 1947).

Výročia a udalosti
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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

0908 979 377

INZerCIA
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www.facebook.com/cbdexpert.sk

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45
,90
EUR 63

,00
EUR

31
,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE

 a c cete ta  e a com
a  , onta tu te n
a a te au mav

o mien

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

o no  e a a o obne 
a  na e a ni.
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Pomôže CBD aj pri skleróze multiplex?
Sklerózu multiplex volajú chorobou ti-

sícich tvárí. Ako môže pomôcť CBD?

Látka CBD, čiže kanabidiol, získavaná z 
konopy siatej, ovplyvňuje nervovú sústavu. 
Nie je však psychoaktívna, harmonicky pô-
sobí na takzvaný endokanabinoidný systém 
(EKS), ktorý nám príroda „nainštalovala“ do 
tiel. Ako sme písali v predošlých článkoch, 
CBD môže uľahčiť pacientom s Parkinso-
nom či epilepsiou. Keďže CBD vplýva aj na 
imunitný systém, vedci začali skúmať jeho 
vplyv na autoimunitné ochorenia, medzi 
ktoré patrí aj skleróza multiplex.

Organizmus sám sebe nepriateľom

Základnou vlastnosťou imunitného sys-
tému je schopnosť rozlíšiť vlastné bunky 
od cudzích. Princíp je jednoduchý: vlastné 
bunky telo toleruje, cudzie likviduje. Nieke-
dy však dôjde k poruche a imunitný systém 
začne vo veľkej miere reagovať proti vlast-
ným bunkám.

Takto vznikajú autoimunitné alebo auto-
agresívne ochorenia, ktorých je viac ako 80 
druhov. Tieto chronické diagnózy postihujú 
približne päť percent populácie.

Známou autoimunitnou chorobou je roz-
trúsená skleróza alebo skleróza multiplex 
(SM). Pre pestré príznaky ju volajú aj choro-
bou tisícich tvárí. Na svete ňou trpí približne 
dva a pol milióna ľudí a vo výraznej väčšine 
sú to ženy. Ide o zápalové ochorenie cen-
trálneho nervového systému, ktoré spôso-
buje stratu obalu okolo nervových vlákien, 
myelínu. Ten telo využíva na rýchly prenos 

elektrických impulzov pozdĺž nervových 
buniek. Ak je myelín poškodený, impulzy sa 
spomalia.

Príčina SM je dodnes neznáma, môže za 
ňou stáť genetika no aj vplyv vonkajšieho 
prostredia. Jej príznaky taktiež nie je vždy 
ľahké rozpoznať, pretože sú veľmi pestré. 
Najčastejšie ju však charakterizujú ťažkosti s 
rovnováhou či výslovnosťou, dvojité videnie 
alebo ochrnutie tvárového nervu. Pridružu-
je sa tiež tŕpnutie v tvári či končatinách.

Bohužiaľ, SM je dodnes stále nevyliečiteľ-
ná choroba. Napriek tomu však vedci nachá-
dzajú nové spôsoby, ako jej priebeh uľahčiť. 
Prírodným doplnkom k liekom môže byť aj 
CBD, ktorého výhodou je, že nespôsobuje 
výrazné vedľajšie účinky.

CBD a skleróza multiplex

Endokanabinoidný systém v ľudskom sa 
podieľa na regulovaní množstva biologic-
kých procesov, vrátane imunitného. Kana-
bidiol dokáže nepriamo ovplyvniť určité 
receptory tohto systému a tak okrem iného 
potlačiť aj prehnanú imunitnú odpoveď a 
pôsobiť protizápalovo.

Článok z roku 2018 pre vedecký žurnál 
Frontiers in Neurology uvádza, že chronic-
ký zápal a zvýšená aktivita blúdivého nervu 
často stoja za únavou, ktorú pacienti so SM 
pociťujú. CBD môže podľa výskumov zní-
žiť bolesti súvisiace so zápalom, obmedziť 
užívanie opiátov a pomôcť pri nadmernej 
únave.

Okrem toho tiež CBD spomaľuje produk-

ciu T-buniek. Tieto biele krvinky zodpoveda-
jú za bunkovú imunitu tým, že likvidujú cu-
dzorodé či nádorové bunky. Keď človek trpí 
SM, T-bunky začnú napádať myelínový obal 
na nervových bunkách, čím pacienti strá-
cajú kontrolu nad svojimi svalmi. Problém 
môže čiastočne vyriešiť oslabenie T-buniek. 
Štúdia na zvieratách pre British Journal of 
Pharmacology z roku 2011 potvrdila, že CBD 
brzdí prílišné rozmnožovanie T-buniek, a 
tak spomaľuje postup ochorenia.

Nie všetky produkty obsahujúce CBD sú 
však rovnaké. Pri nákupe preto nezabudnite 
skontrolovať kvalitu produktov. Dôležité sú 
certifikáty o analýze, ktorá potvrdzuje, že 
výrobok bol testovaný v laboratóriu na čis-
totu a bezpečnosť.

Keďže pre SM je nevhodný nadmerný prí-
sun cukru, vyhnite sa CBD vo forme gumo-
vých cukríkov. Lepšou alternatívou sú naprí-
klad oleje, tinktúry či kapsule. » red.

Foto: freepik / jcomp

29,90 €29,90 €
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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

3
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Miesto predaja:
Sobotište - areál družsta Samuela Jurkoviča 

od PONDELKA do PIATKU 
v čase od 8:00 do 16:00 hod.



zemiaky : 0,40 € / kg 
cibuľa : 0,40 € / kg  
mrkva : 0,50 € / kg 

Zeleninu si môžete
objednať aj telefonicky na:
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

16. októbra 1793    
Mária Antoinetta, manželka Ľudovíta XVI. 
bola počas Francúzskej revolúcie sťatá. 

Výročia a udalosti

0908 979 377

INZerCIA
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www.oftalens.sk

Hurbanova 485 (hl. svetelná križovatka), Senica

Záhorácka 15B (oproti AFK), Malacky

OČNÁ OPTIKA

MULTIFOKÁLNE
SKLÁ

DENNE
MERANIE DIOPTRIÍ

OČNÝ LEKÁR
A OPTOMETRISTA

0903 992 874

AKCIA

-50%
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Mzdové podmienky (brutto) 773 - 900 €/mesiac, 
osobné prémie od 50 €, náborový príspevok 100 €, 

letný a zimný plat

Informujte sa osobne: Štefánikova 714/52, Senica,
telefonicky: 034/694 6116 alebo mailom: personalne@ramex.sk

Miesto práce: 
Senica

Druh pracovného pomeru:
plný úväzok

Termín nástupu: 
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

Svet okolo nás je často plný neistoty, 
nedôvery, strachu, nepokoja, kon-
fliktov, bolesti, osamelosti, smútku. 

A médiá nás denne informujú o hád-
kach medzi politikmi, nehodách, agre-
sivite, bojoch, zvyšovaní cien, katastro-
fách, podvodoch a klamstvách. 

Ježiš svojim učeníkov oslovoval slo-
vom šalom, ktoré sa niekedy prekladá 
ako pokoj vám, alebo choďte v pokoji. 
Šalom nevyjadruje iba pokoj a mier, ale 
aj život v plnosti dobra a šťastia, život v 
súlade s Bohom a sebou samým, hlboký 
mier v ľudskom srdci, harmóniu, nepo-
rušenosť a spokojnosť.

Toto všetko si prajú ľudia v pozdrave, 
ktorý nám zanechal Ježiš keď povedal: 
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám 
dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet 
dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a 
nestrachuje. (Ján 14:27).“ 

Pokoj, dôvera a spolupráca sú od 
Boha, nepokoj, rozdeľovanie a hádky od 
Zlého. Starý indián raz rozprával svojmu 
vnukovi príbeh o tom, že v každom z nás 
žijú dvaja vlci, medzi ktorými prebieha 
boj. Jeden z nich je zlý. Je to hnev, závisť, 
žiarlivosť, trápenie, smútok, chamtivosť, 
arogancia, sebeckosť, vina, nenávisť, 
pocit menejcennosti, falošnosť, namys-

lenosť, nadradenosť a ego. Druhý vlk je 
dobrý. Je to radosť, pokoj, láska, nádej, 
vyrovnanosť, pokora, láskavosť, zhovie-
vavosť, empatia, štedrosť, pravda, súcit 
a dôvera. Keď starý otec dorozprával 
svoj príbeh, vnuk sa ho spýtal ktorý vlk 
nakoniec vyhrá. Ten, ktorého kŕmiš, od-
povedal mu múdry starec.

Ježiš nám daroval pokoj preto, aby 
sme ho obnovovali a šírili ďalej. Pokoj 
znamená uzdravenie, nepokoj je ne-
-moc. Ne-mocní ľudia odovzdávajú moc 
nad sebou nenávisti a zlu. Ježiš nám 
zanechal aj návod na dosiahnutie po-
koja: Otče náš, ktorý si na nebesiach, 
posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo 
Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v Nebi tak i na 
Zemi, chlieb náš každodenný daj nám 
dnes a odpusť nám naše viny ako i my 
odpúšťame svojim vinníkom, a neopusť 
nás v pokušení, ale 
zbav nás od zlého. 
Môžeme sa sami roz-
hodnúť, čo budeme 
prijímať do seba a 
rozširovať do svojho 
okolia - zlo, hnev a 
nemoc, alebo 
pokoj, dobro 
a zdravie.

Šalom

» Ján Košturiak

20. októbra 1740   
nastúpila na trón Mária Terézia, rakúsko-uhorská cisárovná, „Mat-
ka Európy“.

Výročia a udalosti

Verejný strelecký pretek 
v streľbe na asfaltové terče B-100 
Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici pre  okresy Myjava  a Senica uspo-
riadala na strelnici RgO SPZ v Senici časť Čáčov dňa 09. októbra 2021
Verejný strelecký pretek v streľbe na olympijskej batérii. 
Zahájenie sa uskutočnilo hneď po vylosovaní poradia, nakoľko bolo prihlásených 
42 pretekárov, čo je maximálny možný počet , ktorý dovoľuje časovo toto strelecké 
podujatie  zvládnuť.

Samotná účasť strelcov zo Slovenska i českej republiky nasvedčuje o tom, že stre-
lecké súťaže poriadané RgO SPZ so sídlom v Senici  majú vždy veľmi dobrú organi-
záciu a vysokú úroveň, čo sa potvrdilo i v tomto prípade. 
Súťažilo sa v štyroch kolách po dvadsaťpäť terčov, takže mohli dosiahnuť  maxi-
málny počet 100 terčov, o konečnom poradí na druhom a treťom mieste musel roz-
hodnúť rozstrel systémom KO. 
Nad regulérnosťou tohto posledného streleckého podujatia v roku 2021 dohliadal zbor 
rozhodcov na čele s hlavným rozhodcom Jozefom Bebčákom z Myjavy, MVDr. Petrom 
Bettáko zo Smolinského a Jozefom Bachratým zo Senice. 
RgO SPZ Senica zabezpečila pre strelcov sponzorsky hodnotné ceny  pre prvých dvadsať 
strelcov. Pre obmedzený priestor uvádzam poradie na 1-10 mieste  nasledovne: 
Víťazom preteku sa stal Jozef Rak z Nevšovej ČR, na druhom mieste skončil Ján Milo-
ševič z Veľkého Biela, na treťom mieste skončil Milan Zábranský z Nitry, štvrtý skon-
čil Andrej Tóth  z Galanty, piaty skončil Michal Pikus zo Senca, na šiestom mieste sa 
umiestnil Imrich Sabadoš zo Šamorína, siedmy skončil Jozef Mancír z Nitry, na ôs-
mom mieste skončil  Martin Olejník z Kuklova, deviaty skončil Miroslav Beitl z Ma-
laciek na desiatom mieste sa umiestnil Stanislav Pospíšil z Lipova ČR. 
Počasie bolo pekné i keď trochu chladnejšie, o dobrú pohodu strelcov sa podá-
vaním poľovníckych špecialít v bufete postaral Ivan Mertel z PZ Senica – ba-
žantnica. Po odovzdaní cien bolo spoločná fotografia ukončením tohto vyda-
reného streleckého podujatia na strelnici RgO SPZ Senica časť Čáčov. 

Jozef Bachratý tajomník  RgO SPZ v Senici
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PONUKA PRÁCE VODIČA

Info: 0948  427 428

JIT (práca na zmeny) // MKD (kolečká SK-D,
víkend doma) // Mzda 623 € brutto

+ variabilná zložka (netto od 1800 €) //  
Nástupný bonus 200 € // Zálohy
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OPERÁTOR/KA
BALIACEJ LINKY

• práca na 3 zmeny
• mzda 4,82 €/h bru�o (po 3 mes. navýšenie
   na 5,15 €/h bru�o) + príplatky + bonusy 10%
• možnosť záloh • stravné lístky 3,83 €
• doprava zo smerov: Holíč, Šaš�n-Stráže,
    Plavecký Peter

MALACKY • 4,82 € / h bru�o

valachovicova@prorsum.sk
0914 350 301 • www.prorsum.sk
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HĽADÁME
UPRATOVAČKU/ČA 
do objektu v Senici 

Mzdové ohodnotenie: 623 €/brutto + odmeny
Pracovná doba: ranná, poobedná

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ

V prípade záujmu volajte

na tel. č. 0905 348 509 
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Rakúska firma ponúka prácu

roznos letákov a novín
vo Viedni
Info v slov. jazyku: 
A. Fratrik
mail: filiale03@feibra.at
tel.: +43 676 838 84650
(po-pia 8:00 - 16:00 h)

Mzdové podmienky (brutto) 823 - 1000 €/mesiac, 
osobné prémie od 50 €, náborový príspevok 100 €, 

letný a zimný plat

Informujte sa osobne: Štefánikova 714/52, Senica,
telefonicky: 034/694 6116 alebo mailom: personalne@ramex.sk

Miesto práce: 
Senica

Druh pracovného pomeru:
plný úväzok

Termín nástupu: 
ihneď
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Wir sind ein produzierendes Unternehmen 

mit 150 Mitarbeitern und Sitz in Parndorf.

Wir suchen einen 

Instandhaltungstechniker 

für den 3-Schichtbetrieb.

Ihre Aufgaben

● Wartung  und Reparatur von verketteten Anlagen
● Selbstständige Dokumentation bei Instandsetzung- und 
  Instandhaltungstätigkeiten
● Eigenständige Störungsbehebungen
● Mechanische Anfertigungen/Schlosserarbeiten
● Mitarbeit an Projekten und selbstständige Umsetzung von 
  Verbesserungen

Ihr Profil
● Abgeschlossene Lehre als Elektrotechniker/Mechatroniker oder
  einem verwandten Beruf ( z.B. Instandhaltungstechniker)
● Kenntnisse in Steuerungs- und Regelungstechnik bzw. SPS von Vorteil 
● Saubere und gewissenhafte Arbeitsweise 
● Kommunikations- und Teamfähigkeiten
● Belastbarkeit und flexibel

Für diese spannende Aufgabe bieten wir Ihnen ein attraktives Entgelt 
ab € 33600 p.a./Jahr, mit umfassenden Sozialleistungen, das Ihrer 
Qualifikation und Erfahrung sowie Ihrer individuellen Leistung entspricht.
Großzügige Überzahlung nach Qualifikation und Erfahrung,
Firmenhandy.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte schriftlich an Fa. Interpane Isolierglas-

gesellschaft mbH & Co KG, Heidegasse 45, 7111 Parndorf, Frau Dagmar 

Kremener oder per Mail an dagmar.kremener@interpane.com.
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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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Stavbári
   a lešenári pozor!

Volajte:+421 948 672 122
+421 907 780 698

www.alukogroup.com/nabor
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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 
 

m rtner r ú ríž

máme stále ponuky aj pre mužov!
14-dňo y, r ť

Honorár 1 200 až 1 800 € 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 dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU


