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SENICKO-SKALICKO

Murárske práce
0904 259 971

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
800

449 €

10% ZĽAVA

499 €

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

0903 342 475

rttrade@rttrade.sk

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV
MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov
Tel.: 0907 211 797

www.hydroizolacie-senica.sk

63-06

0910 589 637

699 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-06

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

SKALICA, POTOČNÁ 27

1500

0918 645 802
0907 784 324

63-13

Z TVRDÉHO
DREVA

63-09

Výročia a udalosti
svetová premiéra hry A. P. Čechova Višňový sad v Moskovskom
umeleckom akademickom divadle.

17. január 1904

Parochne, CLIP in vlasy
na predĺženie
a zahustenie, NAJNIŽŠIE
CENY
bižutéria,
TRHU
A
N
doplnky.

2300

za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!

BRIKETY

1500

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

PAROCHŇOVÉ
ŠTÚDIO

PALIVOVÉHO
DREVA

1500

V USA už bol hádam každý a kto
nebol, nič spoločensky neznamená,
je nula. To ale nie je samozrejmosťou
napríklad v prípade Malej Fatry, alebo
Polonín. Hanbím sa, sám seba, ale nádherné lesy na severovýchode Slovenska som ešte nenavštívil. Poznám ich
iba zo statusov náčelníka Lesoochranárskeho združenia Vlk Juraja Lukáča.
Mnohí z nás úplne automaticky
predpokladajú, že žiť, to znamená mať
všetko. Môcť si dovoliť všetko. Dokonca,
aj na úkor iných, bez ohľadu na čokoľvek a kohokoľvek. A čím intenzívnejšie
si to myslia, čím okázalejšie ukazujú,
že na to „majú“, tým viac ich šťastie obchádza. Bez toho, aby si to oni všimli.
Pred takmer sto rokmi, dvaja mladí ľudia, moji dnes už dávno nebohí
starí rodičia, odišli za prácou do Francúzska. Na Slovensku jej nebolo. Dreli
ako vládali, každý zarobený frank
odkladali, aby si na diaľku na Sloven-

sku mohli postaviť domček, z ktorého
píšem túto úvahu. Všetko, čo mali,
nadobudli, bolo výsledkom ich práce.
Teda, skôr ich driny. Síce nelietali do
Hurgady, ani na Manhattan, ale za to
si, milujúc sa navzájom, urobili v nedeľu vždy výlet na bicykloch. Áno, ešte
aj ako dospelí ľudia. S košíkom dobrôt,
ktoré si dovolili pripraviť zo skromného
rozpočtu na nedeľu. Ale – nemali dlhy.
A boli šťastní.
Podarilo sa takýmto ľuďom nájsť
šťastie, kde by ho dnešné generácie vôbec nehľadali. V sebe a v sebe prispôsobených možnostiach a okolnostiach.
Oni vedeli, že nikto im nič nedá, od nikoho nič očakávať nemajú, lebo nikto
im nič nedaruje. Som už na „zaslúženom odpočinku“ a pracujem. Môžem aj
nepracovať, narobil som sa dosť. Ale –
chcem ešte žiť a ak sa dá, aj
šťastne žiť. Tak sa musím
o to sám postarať. Alebo
si fakt myslíte, že v tomto
štáte to urobí niektorý politik za vás?
Pekný pracovitý týždeň -

63-0075
63-01

V posledných rokoch sa u nás zaužíval taký zvláštny zvyk. Mnohí akosi
automaticky očakávajú, že získajú
dobré miesto, dobrý plat, automaticky nakupujú byty na obrovské
dlhy, popri tom lietajú na dve tri dovolenky do roka.

NOVOOTVORENÉ

VÝROBA A PREDAJ

41-12

Nečakajme, že budeme iba dostávať

Týždenne do 34 570 domácností

63-0009
63-07
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Západné Slovensko
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

41-04

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

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

Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

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

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

41-0028
41-11

Východné Slovensko

Jednoradová 34, Skalica
0902 722 455
mail: calunictvo@zoznam.sk
d k
www.calunictvo-skalica.webnode.sk

www.regionpress.sk
SE22-02
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Tešíme sa na Vás

63-15
63-0029

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

služby, zdravie

3

MURÁRSKE
PRÁCE
obklady, dlažby,
rekonštrukcie
domov a bytov

0905 242 263
vladimirplesa63@gmail.com

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

AKCIA január 2022

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

Certiﬁkát

okolo hrobu, doprava, zameranie,
ZADARMO: chodníky
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov
0910 902 635•0905 323 022

41-06

41-0006
41-03

DÔVERYHODNÁ
FIRMA 2021

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

63-22

10%

www.kamenarstvo-bocan.sk

sk

63-003

Výročia a udalosti
oslobodenie Prešova a Košíc sovietskymi
jednotkami.

19. január 1945

63-18

63
63-14

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

63-02
63-121

63-158

63-12

63-11

seniCKO

SE22-02
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šKOlOveda / služby
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Občianska
riadková
inzercia

Kde sa berie zlo v deťoch?
Dá sa s ním bojovať?

01 AUTO-MOTO / predaj

Aj keď šikanovanie v Miloslavove vy- väčší vplyv na mladých ako rodičia, učiostrené médiami nahnevá časť ľudí a telia, kamaráti. Deti sú preto deťmi, lebo
najmä tých nezainteresovaných a sa- nemajú ešte dostatočné schopnosti a skúmozvaných sudcov, treba myslieť na to, senosti, aby vedeli nástrahám odolávať,
že aktéri tohto nešťastia sú neplnoletí primerane reagovať a postupovať racionáltínedžeri.
ne. Nezabudnime na to, že sa to vzťahuje
aj k adolescentom, ktorí sa formujú aj po
Pod vplyvom emócií môžeme vyslo- osemnástke.
viť akýkoľvek súd, môžeme žiadať prísne
Napriek devastačnému vplyvu metresty či ako Boris Kollár „polepšovňu“ do diálnej spoločnosti neznamená, že ako
plnoletosti. Avšak akékoľvek činy detí tre- sprievodcovia našich detí máme rezignoba citlivo posudzovať a až po tom stanoviť vať na ich výchovu. K tej patrí aj primeraná
adekvátny trest či prevenciu. Konštatova- kontrola, rozprávanie sa, pozorovanie, zanie o zlyhaní rodičov či školy je jednodu- ujímanie sa o voľný čas detí a spoznávanie
chou skratkou.
ich kamarátov. V žiadnom prípade takéto
Správanie niektorých detí bolo a „vyzvedanie“ neberme ako zásah do ich
bude problémové. No málokedy sa stáva, súkromia, ako to hovorí liberálna výchože dieťa vyčíňa len tak, bez príčiny. Deti va. Ak si to tak povieme, zanedbáme naše
a mládež podliehajú vplyvom. To je veľká povinnosti byť formujúcim rodičom dieťašanca, ale zároveň riziko. Chtiac-nechtiac ťa. Komunikácia v tom najširšom význame
prijímajú vzorce konania zo sveta dospe- sa musí stať každodenným pravidlom aj v
lých. Aj tie zlé. A keď sa pozrieme na to, aké situácii, keď dieťa komunikovať odmieta.
prototypy osobností máme v súčasnej poli- Dospelý človek, či učiteľ, alebo rodič, musí
tike, pop biznise či medzi bežnými ľuďmi, byť dobiedzavý, nie ľahostajný. Je mnoho
nemožno sa čudovať, že mladí nasávajú spôsobov, ako nájsť tú správnu cestu konegatívne spôsoby správania. A treba spo- munikovať. Pretože na komunikáciu po
menúť aj médiá, ktoré v snahe byť komerč- zlom skutku dieťaťa môže byť neskoro, aj
ne úspešnými negatívne vzorce správania, keď tá ma svoje opodstatnenie.
zlo, násilie, amorálnosť, šikanu, citovú poMožno neporazíme úplne nástrahy
vrchnosť, konzum, tabak, alkohol a drogy, spoločnosti, ale prirodzený a komplexný
sexuálne deviácie denne vysielajú, a tým záujem o dieťa môže predísť tragédiám,
nepriamo propagujú a štandardizujú také- ktoré zničia nie iba jeden mladý život.
to formy prejavov ako bežnú súčasť života.
» PhDr. Ján Papuga, PhD.
Médiá, vrátane internetu, majú oveľa
pedagóg

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Dám do prenájmu 1
izbu v RD v Skalici, zariadená + internet.Tel.
0908648471
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Mladý pár hľadá na
kúpu garsónku, alebo jednoizbový byt v
Senici, alebo v Skalici.
Do 38 000€. Tel. 0904
593 434

POHREBNÁ SLUŽBA
DOJČ

PEKAR SRs s.r.o.

Prev.: è. 444, Dojè doèasne uzatvorená, objednávky
pohrebov, výkopových prác a i. vybavuje Ing. Hovanèíková, na Obec. úrade Dojè, na adrese è. 125, Dojè.
tel.: 0908 109 406, prev. doba: PO – ŠT: 900–1500 h,
PIA: 800–1200 h, poludòajšia prestávka: 1200–1300 h.
www.pohrebnesluzby-dojc.sk
Komplexné pohrebné služby, maloobchod,
svieèky, kahance, vence, ikebany, vázy a i.
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

0907 928 212, 0915 732 830

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
(v priestoroch tržnice)
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

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

PEKARr s.r.o., Skalica
tel.: 034 / 651 14 11

*$5Èä29e%5È1<

v Dome smútku v Skalici
sviečky, kahance, kvety, venčeky, ikebany...
Stála služba pri
prevoze zosnulých 0907 928 212, 0915 732 830

08 STAVBA

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

InZErCIa

09 DOMÁCNOSŤ

ERPRQWVN



63-04

»Predám starožitnú
komódu, 4 zásuvky,
rozmer 2130 x 100 cm.
Tel. kontakt 0346 647
030
»Predám drevenú postel, masív, rozmer
90 x 140 cm. Tel. 0346
647 030

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

0908 979 377

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám orechy vlašské, lúpané. Tel. 0346
683 034

InZEráT,
KTOrÝ
PrEDáVa

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj

16-0003

Občianska
riadková
inzercia

SE22-02

41-0009
41-09

»ČZ-JAWA
Odkúpim
Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA. Tel.
0908205521
»Kúpim staršiu Octaviu combi 1.6 benzin,
STK. Tel. kontakt 0944
634 153
»Kúpim starý PIONIER
MUSTANG
STADION
SIMSON TATRAN aj pokazené, nekompletné.
Tel. 0915215406

ŠAŠTÍN - STRÁŽE

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

41-0071
41-10

02 AUTO-MOTO / iné

POHREBNÁ SLUŽBA
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41-0008
41-08
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šKOla, služby, OKná a dvere

seniCKO
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LUX JR Sobotište
NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

RÁMOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY
AKCIOVÉ CENY NA NOVOSTAVBY V HLINÍKOVOM
PROFILE ALUPROF + PLASTOVOM PROFILE
SALAMANDER BLUEVOLUTION - NERECYKLOVANÝ

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

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF

SEKCIOVÉ A DVOJKRÍDLOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY

AKCIA:

TEPLÝ
MEDZISKLENNÝ
RÁMIK
ZDARMA
Sobotište 314, objekt reštaurácie MATULŮV DVŮR
sobotiste@lux-sobotiste.sk

komínov

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

0908 979 377

ZĽAVAEZ

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

tel. 0908 702 522

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ
10-0010

N A N ER

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

AKCIA- 20% zľava

na látkové roletky,
interiér. žalúzie a siete

41-02

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

63-22

63-17
63-08

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

Pri predložení konkurenčnej
ponuky Vám vypracujeme
nižšiu cenovú ponuku.
41-0059
41-19

Frézovanie

ŽALÚZIE VŠETKÝCH
DRUHOV
MARKÍZY A TEXTILNÉ
ROLETKY
ZA NAJNIŽŠIE CENY
V REGIÓNE

SE22-02
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stavba,služby, OKná a dvere
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Občianska
riadková
inzercia
14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»40 ročný zabezpečený muž hľadá ženu aj
slobodnú mamičku na
vzťah. Skalica, Senica.
Tel. kontakt 0949 018
660
»Sympatická si hľadá
priateľa nefajčiara
od 47r do 55r na zoznámenie. Len SMS.
Tel. kontakt: 0951 794
407

InZEráT,
KTOrÝ
PrEDáVa
10-0008

Chcete si
podať
inzerát?

NOVOOTVORENÁ

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SE medzera
Číslo rubrikymedzera
Text inzerátu

PROGRAM CINEMAX SKALICA

Pestovat�ľsk� pálenic�

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

Rohožní�
Roho
ožní�

nEDEĽa 16.01.2022
PREDPREMIÉRA Spider-Man: Bez domova 3D/SD 14:00, Spider-Man: Bez domova 2D/SD 19:30, Spider-Man: Bez domova
2D/ST 17:10, 20:20, Rodina Addamsovcov 2 2D 13:10, Tri oriešky pre Popolušku 14:20, King Richard 15:10, Klan Gucci 16:20,
20:30, Želanie pre Ježiška 18:10

16-0009

Rad� Vá� privítam�
v pestovat�ľske� pálenic�,
� moderno� technológio�
(300 � koto�, rektiﬁkačn�
kolón�) � skúsený�
personálo�.

SOBOTa 15.01.2022
PREDPREMIÉRA Spider-Man: Bez domova 3D/SD 14:00, Spider-Man: Bez domova 2D/SD 19:30, Spider-Man: Bez domova
2D/ST 17:10, 20:20, Rodina Addamsovcov 2 2D 13:10, Tri oriešky pre Popolušku 14:20, King Richard 15:10, Klan Gucci 16:20,
20:30, Želanie pre Ježiška 18:10

Rohožník, Na Barine 412, tel.: 0944 116 636, 0905 571 794

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE

uTOrOK 18.01.2022
Tri oriešky pre popolušku 15:00, 17:40, Ron má chybu 15:20,
Rodina Addamsovcov 2 2D 16:00, Klan Gucci 17:10, 19:40,
20:20, Želanie pre Ježiška 18:10, King Richard 20:30

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

16-0010

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP

POnDELOK 17.01.2022
Tri oriešky pre popolušku 15:00, 17:40, Ron má chybu 15:20,
Rodina Addamsovcov 2 2D 16:00, Klan Gucci 17:10, 19:40,
20:20, Želanie pre Ježiška 18:10, King Richard 20:30

STrEDa 19.01.2022
Tri oriešky pre popolušku 15:00, 17:40, Ron má chybu 15:20,
Rodina Addamsovcov 2 2D 16:00, Klan Gucci 17:10, 19:40,
20:20, Želanie pre Ježiška 18:10, King Richard 20:30

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 98 €

prístrešky

splátky od 99 €

V
NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

zimné záhrady

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

0948 787 777 | www.balkona.eu Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

SE22-02
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63-22
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balkóny

služby, reality, zdravie

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
KONTAKT: 0903 607 781
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63-05
63-23

seniCKO

InZErCIa

IDEAL Automotive Malacky, s.r.o.
Výrobný závod výrabajúci obloženia batožinového
priestoru automobilov

0905 915 033

HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV / KOLEGYNE DO NÁŠHO TÍMU
Pracovná pozícia:

OPERÁTOR vo VÝROBE

» Miesto výkonu práce: MALACKY, Priemyselná ulica
» Nástupná mzda: 750,- € brutto, výrazné navýšenie
po skúšobnej dobe: 892,- € brutto, dochádzkový
a mesačný bonus + ostatné benefity, letný bonus
a zimný bonus
» Moderné pracovné prostredie

» Stravovanie vo vlastnej jedálni
» Práca vhodná pre mužov aj ženy
» Dlhodobá a stabilná práca na
hlavný pracovný pomer
» Viaczmenná prevádzka

+ 421 34 323 5220, +421 34 323 5222

33-0006

Doprava zabezpečená zo smerov: 1. Brodské – Čáry – Šastín-Stráže- Kuklov – Borský Svätý Jur
– Sekule – Moravský Svätý Ján – Závod – Veľké Leváre – Malacky • 2. Senica – Jablonica – Cerová –
Prievaly – Pl. Peter – Pl. Mikuláš – Pl. Podhradie – Sološnica – Rohožník – Kuchyňa – Pernek - Malacky

10-0022

ia-kariera.sk@ideal-automotive.com | www.ideal-automotive.com
IDEAL Automotive Malacky, s.r.o., Priemyselná 6000, Malacky

SE22-02
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SBS PROFI V+K

PRÁCA V SENICI

prijme

ČLENOV STRÁŽNEJ
SLUŽBY

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

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

na objekty v Skalici

t prevádzkový zámočník

(výrobný podnik)
Preukaz odbornej spôsobilosti
3,72€ až 4,38€ brutto + príplatky

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

PRACOVNÍKOV MONTÁŽE
V BICYKLOVEJ VÝROBE

volať po - pia: od 8 - 14 hod.

63-20

0903 435 184
0903 918 949

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

034 6967330, 0914 222 739

41-01

Prosím kontaktujte nás na
personalne@grafobal.sk

0908 979 377

OPERÁTOR/KA
BALENIA

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

nenáročná práca - Malacky

DOPRAVA ZDARMA smer: Senica,
Skalica, Kúty, Vysoká pri Morave
PRÁCA: na 12 hod. zmeny, víkendy voľné
MZDA: 4,44 €/hod. bru�o (4,59 €/hod.
po 3 mes.) + príplatky + bonusy
+ stravné lístky 3,83 €

15. január 1971

10-0020

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

Požiadavky:
- zodpovedný prístup k práci
- Ochota a chuť pracovať
- Práca vhodná aj pre ženy

41-07
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Výročia a udalosti

George Harrison vydal svoj singel My
Sweet Lord, na celom svete sa ho predalo
viac ako 5 mil. kusov, neskôr sa stal predmetom žaloby majiteľov autorských práv
skladby He´s So Fine.

Staň sa súčasťou
najlepšej ﬁrmy

PRACOVNÍK V PIVOVARE

0908 979 377

Práca v Holíčskom pivovare Wywar. Ponúkame prestížnu prácu
v malom remeselnom pivovare, možnosť kariérneho rastu,
dlhodobá istota práce. Individuálny prístup.
Požadujeme:
pracovitosť, zodpovednosť, manuálnu zručnosť
Pracovná náplň:
obsluha plniacej linky /plnenie ﬂiaš, stáčanie a pretlačenie
piva, sanitácie technologického zariadenia a KEG sudov, čistenie
pivovaru, zásobovanie a rozvoz piva, prezentácia pivovaru na
pivovarských akciách - stánkový predaj, údržba zariadení
Požiadavky na zamestnanca:
pozitívny vzťah k pivu, zodpovednosť, pracovitosť, mechanická
zručnosť a logické uvažovanie, znalosť práce s ručným náradím,
vodičský preukaz B
Mesačná mzda: 900 €, po zapracovaní 1000€

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

robotník v expedícii, skladník
Mzda od 700 € do 1000 € (z toho základná zložka mzdy 646 €)
Požiadavky: stredoškolské vzdelanie, práca s počítačom
práca s čítacím zariadením, preukaz VZV
Ponúkame: prácu na hlavný pracovný pomer (2, 3 zmenná prevádzka)
t príplatky aj nad rámec zákona (príplatok za 2-zmennú, 3-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 doplnkové dôchodkové
sporenie t odmena za zlepšovacie návrhy t odmeny pri pracovných jubileách
t odmena za nájdenie nového zamestnanca

034 6967330, 0914 222 739

SE22-02

41-01

personalne@grafobal.sk

Svoj životopis zasielaj na
praca@holicskypivovar.sk, tel: 0903 481 450

8

63-19
63-0074

~ PROFESIONALITA ~ RODINNÉ HODNOTY ~ ISTOTA ~

Prosím kontaktujte nás na

práCa

seniCKO
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práCa

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica

prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozíciu :

t elektromechanik

prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozíciu:

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

Mzda od 700 € do 1250 € (z toho základná zložka mzdy 646 €)
Ponúkame: prácu na hlavný pracovný pomer (2, 3-4 zmenná prevádzka)
t príplatky aj nad rámec zákona (príplatok za 2-zmennú, 3-zmennú a 4-zmennnú 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 doplnkové dôchodkové
sporenie t odmena za zlepšovacie návrhy t odmeny pri pracovných jubileách
t odmena za nájdenie nového zamestnanca

Prosím kontaktujte nás na

personalne@grafobal.sk

034 6967330, 0914 222 739

SBS
LAMA SK

OKrESnÝ SÚD SKaLICa,

Námestie slobody 15, Skalica

príjme bezpečnostných
pracovníkov v obchodných
prevádzkach

vyhlásil výberové konanie na obsadenie: jedného
voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii

štátny radca – vyšší súdny úradník

v Holíči a Skalici

v dočasnej štátnej službe
Hrubá mzda 1.036 €/mes.

SE22-02
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850€ brutto/ mesiac
POS nutný!
Nástup IHNEĎ!
41-20
41-0050

Podrobnosti nájdete
na stránke www.justice.gov.sk

41-01

Prosím kontaktujte nás na

41-01

034 6967330, 0914 222 739

41-17
41-103

personalne@grafobal.sk

Najčítanejšie regionálne noviny

0914 333 342

36-0003
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Hľadáme pre závod v Holíči, Slovensko:

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.
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
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.

63-166

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

41-22

PRÁCA V SENICI
na jednozmennú prevádzku
Firma Bike Mate s.r.o.

Chceš vyrábať lietadlá na Slovensku – na letisku v Senici/LZSE/?
Chceš byť súčasťou jedinečného svetového projektu? Nebojíš sa tvrdej práce, tvrdých podmienok?

prijme do pracovného pomeru na pozíciu

VÝSTUPNÁ KONTROLA
BICYKLOV

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

Náplň práce:

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

- 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

Laminovač: nástupná mzda od 850 €/brutto/mesiac
Lakovač:

nástupná mzda od 850 €/brutto/mesiac

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

- 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

63-08

Spoločnosť SHARK.AERO
Výrobná prevádzka: Letisko Senica, 906 31 Hlboké 406

Výročia a udalosti
Elvis Presley prijal svoj povolávací rozkaz
do americkej armády.

20. január 1958
41-07

V prípade záujmu zasielajte žiadosti
s profesným životopisom
na e-mail: mokosak@dema.sk

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

SE22-02
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Výročia a udalosti
nacistické vojská spáchali masaker v Kľakovskej doline.

21. január 1945

zdravie / služby

12
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