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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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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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Novoročné príhovory majú jeden veľ-
ký nedostatok. Všetci vedia, že musia 
byť, mnohé sú plné neúprimných, no 
vzletných fráz a každý cíti potrebu 
niečím takým sa prezentovať.

Nuž, šéfredaktori spravidla patria 
do skupiny tých, ktorí „musia“. A keď už 
musím (lebo sa to bez irónie patrí), tak to 
naozaj skúsim inak.

Predposledný deň minulého roka 
som bol v miestnych potravinách. Pozná 
ich väčšina z vás, také tie „dedinské“, čo 
v nich nájdete okrem potravín aj metlu či 
dobrotky pre psa. Alebo baterky a handry 
na dlážku. Taký posledný nákup – sen-
dvič, šunka, syr, šalát, zelenina na ob-
lohu. Pani predavačke, ktorá mi rezala 
šunku, som na záver poprial zdravie v 
ďalšom roku. A pani pokladníčke, keď mi 
podávala bloček, zas pokoj, radosť. Obe 
sa na mňa pozreli s pohľadom, plným 
vďačnosti.

Pritom by sme mali byť vlastne my 
všetci vďační im. Predavačkám, čo denne 
slúžia dvanástky v infekčne rizikovom 
prostredí. Matkám, manželkám, dcéram. 
Plným už dva roky strachu z toho, či to 
neprinesú domov, blízkym.

Zabúdame na to, že stále je komu a za 
čo ďakovať, zaželať dobro, vyznať úctu. 

Topíme sa v nadávkach na tých, ktorých 
svet je svetom nadávok a morálnych 
oplzlostí. Nechajme im ten ich svet, oni 
sa v ňom zničia sami. A keď nie, tak sa 
určite dobijú aspoň ako boxeri v ringu. 
Navzájom, aj s podpásovkami.

My ešte stále máme dôvod žiť, teda, 
aspoň sa snažiť žiť, vo svetle dobra, nie v 
tme zla.

Netreba na to veľa, pohľad z utrá-
pených očí do utrápených očí je zázrak, 
trápenie mení na úsmev. Skúste. Uvidíte! 
Dobré slovo rozžiari vaše okolia tak isto 
ako jarné slnko ráno.

Epiktétos bol grécky filozof. Z jeho 
učenia zaznieva posolstvo, že človek sa 
má sústrediť na poznanie bezcennosti vecí 
a otázok, ktoré nie sú v jeho moci riešiť a 
meniť. Niekto si povie, to je porazenectvo. 
Nie, to je iba rozum. Takže ak o niečo na 
prahu roka 2022 prosím, tak 
prosím – usmievajte sa na 
ľudí, ďakujte im, dodávajte 
im energiu dobra!

A všetko dobré vám v 
roku 2022 za všetkých 
kolegov, za celé vy-
davateľstvo praje

Skúsim to inak

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!
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ČALÚNICTVO - SKALICAČALÚNICTVO - SKALICA

Jednoradová 34, Skalica

0902 722 455

mail: calunictvo@zoznam.sk

www.calunictvo-skalica.webnode.sk

OPRAVA NÁBYTKU: stoličiek, sedačiek,
postelí, reštauračného a hotelového
zariadenia
ŠIROKÝ SORTIMENT POŤAHOVÝCH
LÁTOK A KOŽÍ

d k Tešíme sa na Vás
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Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

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

4
1
-0
4

6
3
-0
4

6
3

-0
6

ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 

Sociálna poisťovňa začína v januáro-
vých výplatných termínoch posielať 
dôchodcom vyššie dôchodky a pí-
somné rozhodnutia o ich zvýšení. 

Dôchodkové dávky budú vyššie o 
1,3 percenta mesačnej sumy dôchodku, 
čo predstavuje medziročný rast spot-
rebiteľských cien za domácnosti dô-
chodcov, ktorý je určený Štatistickým 
úradom Slovenskej republiky za prvý 
polrok kalendárneho roka 2021.

Dôchodca o zvýšenie dôchodku 
nemusí žiadať, Sociálna poisťovňa ho 
valorizuje automaticky bez osobitnej 
žiadosti. Poberateľom dôchodkov zašle 
o jeho zvýšení aj písomné rozhodnutie. 
Zvýšené dôchodky Sociálna poisťovňa 
dôchodcom prvý raz vyplatí v ich vý-
platnom termíne v januári 2022 spolu s 
doplatkom zvýšenia od 1. januára 2022 
do dňa predchádzajúceho výplatnému 
termínu v januári 2022. Výplatné ter-
míny majú dôchodcovia určené v pár-
ne dni od 2. do 24. dňa kalendárneho 
mesiaca. Ak bol pôvodný dôchodok aj 
po valorizácii nižší ako minimálny dô-
chodok, dôchodcovi sa naďalej vypláca 
minimálny dôchodok, keďže je pre neho 
výhodnejší.

Zníženie sumy exekučných zrážok 
sa týka dôchodcov, ktorým sa z dô-
chodku vykonávajú zrážky na úhradu 
neprednostných pohľadávok alebo po-
hľadávok výživného na maloleté dieťa 
(ak sa základná suma zvyšuje na vyživo-

vanú osobu).
Ak ide o neprednostnú pohľadávku, 

základná suma sa od 1. januára 2022 zvy-
šuje z doterajších 218,06 eur na 305,28 
eur, čo je 140 percent životného minima. 
Na každú osobu, ktorej poberateľ dô-
chodku poskytuje výživné, mu musí zo-
stať ďalších 50 percent z tejto sumy, čiže 
152,64 eura mesačne. K základnej sume 
na povinného (dlžníka) sa pripočíta zvý-
šenie na vyživovanú osobu.

Zmena sa týka aj poberateľov dô-
chodkov, ktorým sa vykonáva zrážka 
na úhradu pohľadávky výživného na 
maloleté dieťa. Základná suma na po-
vinného (dlžníka) ostáva nezmenená a 
predstavuje 91,58 eura. Zvyšuje sa však 
základná suma na vyživovanú osobu, 
ktorá sa pripočítava k základnej sume 
na povinného, a to na 76,32 eura mesač-
ne zo súčasných 38,15 eura mesačne.

V dôsledku zmeny základnej sumy, 
ktorú nie je možné z dôchodku zraziť, 
dôchodcom, ktorým sa vykonáva zráž-
ka z dôchodku na neprednostnú po-
hľadávku alebo na výživné na maloleté 
dieťa (ak sa základná suma zvyšuje na 
vyživovanú osobu), sa po prepočte od 1. 
januára 2022 suma zrážky zníži alebo sa 
zrážky prestanú vykonávať.

Sociálna poisťovňa v januári 2022 
zašle všetkým dôchodcom, ktorých sa 
to týka, písomnú informáciu o znížení 
ich exekučnej zrážky alebo o ukončení 
exekučných zrážok.

Zvýšené dôchodky a znížené exekúcie

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

9. januára 1913 
sa narodil Vladimír Sýkora, slovenský dramatik, divadelný kritik a 
režisér; známejší ako Peter Zvon († 1942).

Výročia a udalosti

11. januára 1922    
v Toronte bol k liečbe diabetu prvýkrát po-
užitý inzulín.

Výročia a udalosti
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Strážme výšku verejných dlhov
V EÚ prebieha debata o tom, �i by sme mali u�ah�i� zadlžovanie �lenských štátov a Únie. 
Vä�šina serióznych ekonómov je presved�ená, že v krízach sa štáty môžu zadlži�, ale v 
dobrých �asoch musia poži�ané vráti�. V budúcnosti nás �akajú ve�ké výdavky spojené so 
starnutím obyvate�stva, s klimatickou zmenou a ur�ite aj s krízami, ktoré ešte nepoznáme. 
Som presved�ený, že na budúcnos� sa musíme pripravi� nízkym verejným dlhom.

Eugen Jurzyca
poslanec Európskeho parlamentu za SaS

120 %

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Verejný dlh 10 najvä�ších 
vyspelých krajín 
(% HDP)
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SKALICA, POTOČNÁ 27

Parochne, CLIP in vlasy
na predĺženie
a zahustenie,
bižutéria,
doplnky. 

PAROCHŇOVÉ
ŠTÚDIO

NAJNIŽŠIE
CENY

NA TRHU

NOVOOTVORENÉ
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10. januára 1901    
v Texase bolo objavené prvé ložisko ropy 
(tzv. spindletopský vrt)

Výročia a udalosti
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

Tel.: 0907 211 797
www.hydroizolacie-senica.sk
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od 102 €/t
od 260 €/t

 od 195 €/t

VYUŽITE NAŠU PONUKU
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KONTAKT: 0903 607 781

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
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0918 645 802
0907 784 324

BRIKETY
Z TVRDÉHO 

DREVA

 VÝROBA A PREDAJ

PALIVOVÉHO
DREVA
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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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Občianska
riadková
inzercia

»Kúpim Fiat scudo, 
Renault trafic, VW 
transporter po STK. Tel. 
0944634153 
»ČZ 175, JAWA 250, 350, 
PIONIER, STADION, JAWA 
90, SIMSON, Kúpim 
tieto motorky, platím 
ihneď. PONÚKNITE. Tel. 
0915 215 406 
»Kúpim Pragu V3S , 
Starý Traktor Zetor 
25 - Super 50 , Škoda 
30, Slávia, Svoboda, 
Staré auto, Jawa - Pio-
nier - Babeta - Bolgar, 
Ostrowek, Bielorus, Ná-
hradné Diely. Tel. 0908 
146 946

»Mladý pár hľadá na 
kúpu garsónku, ale-
bo jednoizbový byt v 
Senici, alebo v Skalici. 
Do 38 000€. Tel. 0904 
593434 
»Kúpim 1000 L kadu 
plastovú, čistú. Tel. 
0944634153

»Hľadám kamarátku,  
mám 53 r. , od 48 do 
58r .Tel. 0907369234 
»Sympatická si hľadá 
priateľa nefajčiara, 

01 AUTO-MOTO / predaj        

od 47r do 55r, na zo-
známenie, len SMS.Tel. 
0951794407 
»40 ročný, zabezpeče-
ný muž, hľadá ženu na 
vzťah. Skalica,  Senica.
Tel. 0949018660

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.

02 AUTO-MOTO / iné 

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    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

0908 979 377

InZErCIa
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MURÁRSKE 
PRÁCE

0905 242 263
vladimirplesa63@gmail.com

obklady, dlažby, 
rekonštrukcie 
domov a bytov
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie

interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

449 € 499 €

699 €
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

MAĽBY A NÁTERY

STAVEBNÉ PRÁCE

0910 589 637
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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.: 034 / 651 14 11

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

0907 928 212, 0915 732 830
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ŠAŠTÍN - STRÁŽE
Prev.: Štúrova 958, Šaštín-Stráže, tel.: 0907 186 222

www.pohrebnasluzba-sastinstraze.sk

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

POHREBNÁ SLUŽBA

DOJČ
Prev.: è. 444, Dojè doèasne uzatvorená, objednávky
pohrebov, výkopových prác a i. vybavuje Ing. Hovan-
èíková, 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

PEKAR SRs s.r.o.
POHREBNÁ SLUŽBA

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

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

0907 928 212, 0915 732 830
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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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13. januára 1928    
narodil sa Karol Machata, slovenský herec 
(† 2016).

Výročia a udalosti
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Chceš vyrábať lietadlá na Slovensku – na letisku v Senici/LZSE/? 

Chceš byť súčasťou jedinečného svetového projektu? Nebojíš sa tvrdej práce, tvrdých podmienok?  
 
SHARK tím je kolektív mladých kreatívnych ľudí, ktorý potrebuje doplniť od 1. 2. 2022 v jednozmennej 

prevádzke tieto pozície: 
 

Elektrikár montáže lietadiel: nástupná mzda od 1.100 €/brutto/mesiac 
 

Pracovník montáže lietadiel: nástupná mzda od 850 €/brutto/mesiac 
 

Laminovač: nástupná mzda od 850 €/brutto/mesiac    
 

Lakovač:  nástupná mzda od 850 €/brutto/mesiac 

 

 

 

Kontakt www.shark.aero:  

Ing. Vladimír Pekár; Tel.: 0903 655 977; shark@shark.aero alebo 

Ing. Barbora Gálová; Tel.: 0911 164 541; b.galova@shark.aero 

 

Spoločnosť SHARK.AERO 

Výrobná prevádzka: Letisko Senica, 906 31 Hlboké 406 
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Bocán s.r.o., 

AKCIA  január 2022

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

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO:
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DÔVERYHODNÁ 

FIRMA 2021

Hviezdoslavova 309, Senica

ZĽAVA až do 40%
Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

Certifikát

0910 902 635•0905 323 022
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GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica
prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozíciu:

Mzda od 700 € do 1250 €  (z toho základná zložka mzdy 646 €)

Ponúkame: prácu na hlavný pracovný pomer (2, 3-4 zmenná prevádzka)

 príplatky aj nad rámec zákona (príplatok za 2-zmennú, 3-zmennú a 4-zmen- 

nnú 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 doplnkové dôchodkové 

sporenie  odmena za zlepšovacie návrhy  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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GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica
prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozíciu:

Mzda od 700 € do 1000 €  (z toho základná zložka mzdy 646 €)

Ponúkame: prácu na hlavný pracovný pomer (2, 3 zmenná prevádzka)

 príplatky aj nad rámec zákona (príplatok za 2-zmennú, 3-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 doplnkové dôchodkové 

sporenie  odmena za zlepšovacie návrhy  odmeny pri pracovných jubileách

personalne@grafobal.sk              034 6967330, 0914 222 739       

Prosím kontaktujte nás na 

   odmena za nájdenie nového zamestnanca

robotník v expedícii, skladník

Požiadavky: stredoškolské vzdelanie, práca s počítačom

práca s čítacím zariadením, preukaz VZV
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 prevádzkový zámočník

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

personalne@grafobal.sk              034 6967330, 0914 222 739        

Prosím kontaktujte nás na 

Ponúkame: prácu na hlavný pracovný pomer (2, 3- zmenná prevádzka)

 príplatky aj nad rámec zákona (príplatok za 2-zmennú, 3-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 doplnkové dôchodkové 
sporenie  odmena za zlepšovacie návrhy  odmeny pri pracovných jubileách

   odmena za nájdenie nového zamestnanca

Mzda od 800€ do 1200€  (z toho základná zložka mzdy 700€)
Požiadavky: SŠ vzdelanie s technickým zameraním, prax v opravovaní 
mechanických častí strojných zariadení vítaná, manuálna zručnosť,

Práca s PC /MS Office, MS Windows
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12. januára 2016  
posledná rozlúčka s kňazom a politickým väzňom Antonom Srhol-
com v Bratislave a Skalici.

Výročia a udalosti

0908 979 377
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 elektromechanik

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

personalne@grafobal.sk              034 6967330, 0914 222 739        

Prosím kontaktujte nás na 

Ponúkame: prácu na hlavný pracovný pomer (2, 3- zmenná prevádzka)
 príplatky aj nad rámec zákona (príplatok za 2-zmennú, 3-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 doplnkové dôchodkové 
sporenie  odmena za zlepšovacie návrhy  odmeny pri pracovných jubileách

   odmena za nájdenie nového zamestnanca

Mzda od 800€ do 1200€  (z toho základná zložka mzdy 700€)
Požiadavky: SŠ vzdelanie s maturitou v odbore elektrotechnického zamerania,
základné znalosti elektromechanických a automatizačných prvkov, prax 

v odbore vítaná, platné osvedčenie min. §21 (vyhláška 508/2009 Z.z.), §22, §23, 

práca s PC /MS Office, MS Windows
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Firma Bike Mate s.r.o.
prijme do pracovného pomeru na pozíciu

PRÁCA V SENICI

Náplň práce: 

Ponúkame:

VÝSTUPNÁ KONTROLA
BICYKLOV

na jednozmennú prevádzku

- Kontrola súladu s technologickým postupom

- Úplná fyzická a vizuálna kontrola funkčnosti bicyklov, 

  prípadné donastavenie jednotlivých 

  komponentov – mechanických aj elektrických

- Upozornenie na opakované chyby konkrétnych 

  pracovníkov, prípadné názorné predvedenie 

  bezchybnej montáže

- Základná hrubá mesačná mzda 1.000,- EUR 

- Po zapracovaní trvalý pracovný pomer

- Možnosť profesného rastu

- Nákup tovaru v spoločnosti DEMA Senica a.s. 

  za zvýhodnené ceny

- Príjemný kolektív

V prípade záujmu zasielajte žiadosti 

s profesným životopisom 

na e-mail: mokosak@dema.sk
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Požiadavky: 

- Zodpovedný prístup k práci

- Ochota a chuť pracovať

- Práca vhodná aj pre ženy

Ponúkame:

- Základná hrubá mesačná mzda 762,- EUR

  + výkonnostné prémie

- Začiatok pracovného pomeru - ihneď

- Po zapracovaní trvalý pracovný pomer

- Možnosť profesného rastu

- Nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.

   za zvýhodnené ceny

- Príjemný kolektív

PRACOVNÍKOV MONTÁŽE

V BICYKLOVEJ VÝROBE

V prípade záujmu sa môžete informovať priamo
v sídle spoločnosti DEMA Senica a.s., Dlhá 248/43,

905 01 Senica v prevádzke výroba bicyklov. 
tel. 034/6945202, mobil: 0915/780887 do 15:00 h

e-mail: mokosak@dema.sk

Firma Bike Mate s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

PRÁCA V SENICI
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Pre viac informácií kontaktujte:
Jana Valachovičová, tel.: 0917 862 281
jana.valachovicova@fortacogroup.com
alebo osobne na adrese: Staničná 788/11, Holíč

 

Hľadáme pre závod v Holíči, Slovensko:

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 zákazní-
kov.  Naše výrobné závody sa nachádzajú v Estónsku, Fínsku, 
Maďarsku, Poľsku a na Slovensku. Zamestnávame 2100 ľudí

Finančné ohodnotenie (brutto):
Zvárač od 5,62 €/hod. + bonusy (živnostník 
od 8 -10 €/hod. + bonusy), 
Montážnik od 4,68 €/hod., Autoelektrikár od 5,22 €./hod, 
Product development engineer: 1400 € brutto.
Je možná dohoda vyššej nástupnej mzdy na každej pozícii.
 
Zamestnanecké výhody, benefity:
• dochádzkový bonus 350 € + 5 dní dovolenky navyše 
  pri splnení interných podmienok
• odborný rozvoj
• príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
• stravovanie vo vlastnej jedálni za 0,60 €
• odmeny za odpracované roky, za životné jubileá
• náborový príspevok vyplatený 
  po 3, 6 a 12 odpracovaných mesiacoch
• 2-zmenná prevádzka

 

MONTÁŽNIK / MONTÁŽNIČKA
ZVÁRAČ (aj na živnosť)
AUTOELEKTRIKÁR
PRODUCT DEVELOPMENT ENGINEER, MECHANICS

Ponúkame zaujímavú prácu v medzinárodnej fabrike 
a dobré príležitosti pre rozvoj profesionálnych 
schopností v modernom pracovnom prostredí.
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Prijmeme
vodičov MKD
na prácu SK, CZ, DE

Práca pondelok–piatok,
víkendy voľno. Plat 750 €

mesačne brutto + odmeny +
bonusy, spolu 1500–2200 €.
0948 534 542 / sídlo Malacky
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Nástupná mzda 790€

Dochádzkový bonus 50€

Výkonnostná odmena 100€

Hľadáme 

Operátorov výroby

Interiéry áut z prírodnej a syntetickej kože

Eissmann SMP Automotive Interieur Slovensko, s.r.o. 

Lesná 880/1, 908 51 Holíč, Kontaktná osoba: Ing. Eva Beneková 
tel: +421 34 69 00 604, +421 907 962 902, Mgr. Katarína Krchňavá
tel: +421 34 69 00 602, +421 907 880 799, praca@eissmann.com
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14. januára 1301    
smrťou uhorského kráľa Ondreja III. vy-
mrela dynastia Arpádovcov.

Výročia a udalosti

11. januára 1922    
v Toronte bol k liečbe diabetu prvýkrát po-
užitý inzulín.

Výročia a udalosti

InZEráT,KTOrÝ
PrEDáVa

0908 979 377

InZErCIa
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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 
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok

� Vynikajúca kvalita prevedenia
�  Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
�  Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
�  Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!


