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SENICKO-SKALICKO
Bocán s.r.o.,
Hviezdoslavova 309, Senica

Život je boj, viem, je to fráza, ale
kto bojuje, iba ten žije. Myslieť si, že
život sú žúrky, párty a dovolenky v
Ománe, to je nezmysel, to je živorenie. Bez boja či inak povedané,
sebazaprenia, tu na tejto Zemičke
nestojí za nič takmer – nič.

sa cez mnohé očakávateľné i neočakávané prekvapenia od života. Dávajú
mi silu, energiu i návod. Keď to zvláda
jeden, dvaja, prečo by som to nemohol
zvládnuť ja?
Stalo sa zlým zvykom obdivovať
takzvanú smotánku. Jednak nie je na
nej čo obdivovať a potom – sú drahé
Život je forma a spôsob bytia. Vi- kabelky, vily v Emirátoch či jachty na
vere est viventibus esse. Žiť znamená Azúrovom pobreží váš cieľ? Vaša pobyť živým. Živoriť, to je iba hra na ži- treba? Ja som dlhé roky obdivoval Grevot. Síce jedna z tých akože „spoločen- gora. Bezdomovca pred pyramídou
ských“, ale zároveň veľmi nebezpeč- rozhlasu v Bratislave, predávajúceho
ných. Živorenie nás vedie k umieraniu NotaBene. Nemal strechu nad hlavou,
zaživa.
mal gangrénu na nohe, ale vždy bol
Žiť znamená neustále vstávať, po- čistý, usmiaty, vždy vedel, po čom túži
kúšať sa vstávať. Aj keď sme často na a čo chce. Napokon sa mu podarilo
kolenách, musíme vstávať. Jednak, na získať bývanie a tuším aj nejakú prátých kolenách hrozia preležaniny a cu. Gregor sa dokázal postaviť. Lebo
potom – ak nebojujeme, zmierime sa. žil a veľmi chcel žiť. Bieda totiž nie je
Zostaneme dolu. Nezdvihneme sa. Žiť konečná. Naopak, bieda je začiatok
znamená nevzdávať sa. Pred nikým a dlhej, namáhavej, statočpred ničím. Zostať sám sebou. Ráno nej a obdivuhodnej cesty
sa zobudiť s celým zoznamom sta- človeka ku konečnému
rostí, ktoré treba „nejako“ počas dňa šťastiu. Živorenie často
vyriešiť, prekonať, zvládnuť. V mojom volí opačný smer ako žiokolí sú prakticky iba takí ľudia, ktorí tie.
už ráno vedia, čo ich čaká, čo musia
Želám vám dozvládnuť a ako sa dopracovať k ďalšie- statok síl do žimu dňu. Učím sa od nich, aj napriek vota
môjmu veku. Učím sa od nich dostávať
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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
DÔVERYHODNÁ
FIRMA 2021

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

VÝROBA A PREDAJ

41-12

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

800
1500

499 €

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

0903 342 475

699 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

SE22-03

63-26

41-06

63-17
63-08

63-04

63-09

10% ZĽAVA
2300

449 €

1500

1500

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

63-0075
63-01

0910 589 637

Z TVRDÉHO
DREVA

www.hydroizolacie-senica.sk



MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE

BRIKETY

*$5Èä29e%5È1<
ERPRQWVN

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

PALIVOVÉHO
DREVA

0918 645 802
0907 784 324

www.kamenarstvo-bocan.sk

Len sa nevzdať!

63-003

Týždenne do 34 570 domácností

41-06
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• kompletné rekonštrukcie
domov a bytov
• sadrokartonárske práce
• zatepľovacie práce
• ploty, zámková dlažba
• obklady, dlažby, sanita
• jadrové vŕtanie
• výstavba RD

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

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

AKCIA- 20% zľava

na látkové roletky,
interiér. žalúzie a siete

63-0009
63-07

2

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

41-02

DISTRIBÚCIA (34.570 domácností)
párny týždeň: Čáčov, Kunov,
Senica, Borský Mikuláš, Borský
Svätý Jur, Čáry, Jablonica, Kúty,
Moravský Svätý Ján, Rovensko,
Sekule, Smolinské, Šaštín - Stráže, Štefanov, Skalica, Dubovce,
Gbely, Holíč, Kátov, Kopčany, Mokrý Háj, Petrova Ves, Popudinské
Močidľany, Radimov, Radošovce,
Trnovec, Unín, Vrádište, Kúty,
Jablonica

Okná plné nápadov
slovenský výrobca s 22-ročnou tradíciou výroby
predajne, montáž a servis na celom Slovensku
okná v energetickej triede A
celé okno Uw≥0,72 W/m2K
nemecké proﬁly s 3 tesneniami, kovanie
Winkhaus
40 farieb a imitácií dreva
stavebná hĺbka 76 a 84 mm
pri 100% predplatbe ďalšie skonto z ceny
5-ročná záruka na okná
pozáručný servis plastových okien – všetkých
proﬁlov a kovaní

nepárny týždeň: Čáčov, Kunov,
Senica, Cerová, Častkov, Dojč,
Hlboké, Hradište pod Vrátnom,
Jablonica, Koválov, Kúty, Osuské,
Plavecký Peter, Prievaly, Rohov,
Rovensko, Rybky, Smrdáky, Sobotište, Šajdíkove Humence, Šaštín
- Stráže, Štefanov, Skalica, Brodské, Dubovce, Gbely, Holíč, Kátov,
Kopčany, Lopašov, Mokrý Háj, Popudinské Močidľany, Radošovce,
Trnovec, Unín, Vrádište

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

CIA PLAST s.r.o0910 168 661holic@incon.eu

63-0019
63-27

41-0006
41-03

Bližšie informácie a kontakt:

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
86.750
87.350
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

63-25

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

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

Východné Slovensko

41-04

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

SE22-03
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63-22

63-06

senICko

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP

63-11

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

16-0010

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

63-14

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

SE22-03

16-0003

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

41-0028
41-11

Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

3

služby
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»ČZ- JAWA Odkúpim
Motocykel/Diely - SERIÓZNA DOHODA.Tel. 0908
205 521
»Kúpim do zbierky staré neplatné CS technické preukazy automoto. Tel. č. 0940 086
855
»Kúpim starý PIONIER
MUSTANG STADION SIMSON TATRAN aj pokazené nekompletné.Tel.
0915 215 406

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Dám do prenájmu 1
izbu v RD v Skalici, zariadená + internet.Tel.
0908648471

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

PROGRAM CINEMAX SKALICA
HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF
AKCIA:

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

ŽALÚZIE VŠETKÝCH
DRUHOV
MARKÍZY A TEXTILNÉ
ROLETKY
ZA NAJNIŽŠIE CENY
V REGIÓNE
Pri predložení konkurenčnej
ponuky Vám vypracujeme
nižšiu cenovú ponuku.

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

tel. 0908 702 522

»Mladý pár hľadá na
kúpu garsónku, alebo
jednoizbový byt v Senici, alebo v Skalici. Do 38
000 €.Tel.0904593 434

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie.
Tel. 0908532682

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám starožitnú komódu, 4 zásuvky, rozmer 2130 x 100 cm.Tel.
0346647030
»Predám
drevenú
postel, masív, rozmer 90 x 140 cm.Tel.
0346647030

NOVOOTVORENÁ

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

Rohožní�
Roho
ožní�

UTOROK 25.01.2022
West Side Story 15:00, Viki a jej Mystery 15:30, Spider-Man: Bez domova 2D/ST 17:10, 20:20, Macher na
30 dní 17:30, Spencer 18:10, Spider-Man: Bez domova
2D/SD 19:30, Klan Gucci 20:30

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

Výročia a udalosti

krvavá nedeľa v Petrohrade

S

»Predám
orechy
vlašské, lúpané. Tel.
0346683034
»Predám lúpané vlašské orechy 1kg / 12
€.Tel. 0907780472
»Kúpim vzduchovku
československej výroby Slávia a podobne, aj
nefunkčná. Tel. 0903
275 140
Pokračovanie na str.8

STREDA 26.01.2022
West Side Story 15:00, Viki a jej Mystery 15:30, Spider-Man: Bez domova 2D/ST 17:10, 20:20, Macher na
30 dní 17:30, Spencer 18:10, Spider-Man: Bez domova
2D/SD 19:30, Klan Gucci 20:30

22. januára 1905

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

11 HOBBY A ŠPORT

NEDEĽA 23.01.2022
PREDPREMIÉRA Spievaj 2 2D 15:10, Tri oriešky pre Popolušku 13:00, Viki a jej Mystery 13:10, Spider-Man:
Bez domova 3D/SD 14:00, West Side Story 15:00, Spider-Man: Bez domova 2D/ST 17:10, 20:20, Macher na
30 dní 17:30, Spencer 18:10, Spider-Man: Bez domova
2D/SD 19:30, Klan Gucci 20:30
PONDELOK 24.01.2022
West Side Story 15:00, Viki a jej Mystery 15:30, Spider-Man: Bez domova 2D/ST 17:10, 20:20, Macher na
30 dní 17:30, Spencer 18:10, Spider-Man: Bez domova
2D/SD 19:30, Klan Gucci 20:30

16-0009

07 REALITY / iné

SOBOTA 22.01.2022
PREDPREMIÉRA Spievaj 2 2D 15:10, Tri oriešky pre Popolušku 13:00, Viki a jej Mystery 13:10, Spider-Man:
Bez domova 3D/SD 14:00, West Side Story 15:00, Spider-Man: Bez domova 2D/ST 17:10, 20:20, Macher na
30 dní 17:30, Spencer 18:10, Spider-Man: Bez domova
2D/SD 19:30, Klan Gucci 20:30

SEKCIOVÉ A DVOJKRÍDLOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
KONTAKT: 0903 607 781

3

7
4

U1
D7 3 1

Výročia a udalosti
23. januára 2006
slovenský štátny smútok, ktorý oficiálne začal o 12:00 h a skončil 24. januára 2006 o 12:00, kvôli havárii lietadla AN-24, ktorá sa stala 19. januára 2006
Výročia a udalosti
Thomas Alva Edison a Alexander Graham Bell vytvorili Oriental Telephone Company

25. januára 1881

SE22-03

4

63-05
63-23

02 AUTO-MOTO / iné

NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

63-24

01 AUTO-MOTO / predaj

LUX JR Sobotište

41-0059
41-19

Občianska
riadková
inzercia
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We pioneer motion

Pre náš závod v Skalici hľadáme nového kolegu
na pozíciu HR Business partner
Váš profil:
• ukončené VŠ vzdelanie I., príp. II. stupňa
• aktívna znalosť anglického jazyka
podmienkou, min. úroveň B2
• znalosť práce v MS Oﬃce, SAP výhodou
• profesijná prax a skúsenosti z oblasti
ľudských zdrojov podmienkou
• praktické skúsenosti s aplikovaním
Zákonníka práce a pracovného práva
podmienkou
• komunikatívnosť, prezentačné zručnosti
• schopnosť samostatne vyhodnotiť a riešiť
vzniknuté problémy
• zmysel pre tímovú prácu, ﬂexibilita

Ponúkame:
• nástupná mzda brutto 1 500-2 000 €/
mesiac (ponúkaná mzda v závislosti od
seniority a odbornosti kandidáta)

•
•
•
•
•
•
•

stabilné zamestnanie
príspevok na bývanie
jazykový príplatok
jazykové kurzy
doplnkové dôchodkové sporenie 3%
odmena za zlepšovacie návrhy
zaujímavý sociálny program

Tešíme sa na vás
Uchádzať sa o pracovnú pozíciu
môžete cez kariérnu stránku Schaeﬄer
https://jobs.schaeﬄer.com/ alebo
na Profesia.sk, prípadne Kariéra.sk
Môžete sa informovať aj telefonicky na tel. číslach
+421 34 6961513 alebo +421 34 6964459.

41-23

www.schaeﬄer.sk

SE22-03

5

služby, práCa

Najčítanejšie regionálne noviny

52-0001-10

6

Frézovanie

komínov

10-0008

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

Výročia a udalosti
v Bratislave sa uskutočnilo nepolitické
protestné zhromaždenie Protest Gorila

27. januára 2012

ZĽAVAEZ
ER

28. januára 1945

Výročia a udalosti

sovietska armáda oslobodila Poprad

10-0010

tel: 0948 787 777

10%

63-22

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

ČALÚNICTVO - SKALICA

Tešíme sa na Vás

SE22-03

sk

63-15
63-0029

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

6

63-18

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

práCa

senICko
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We pioneer motion

Pre náš závod v Skalici hľadáme
nových kolegov na pozíciu Operátor výroby
(brúsenie, sústruženie, montážne pracoviská)
Váš profil:
•
•
•
•

vzdelanie ukončené min. výučným listom
možnosť pracovať na 3-4 zmeny
zodpovedný prístup, spoľahlivosť
zmysel pre tímovú prácu

Ponúkame:
• stabilné zamestnanie
• nástupná mzda brutto 900 € (so zmenovými
príplatkami od 1 014 € brutto)
• ďalšie príplatky a ﬁnančné bonusy,
13. a 14. plat
• každoročná valorizácia miezd
a prehodnocovanie príplatkov

• doplnkové dôchodkové sporenie 3%
• odmena za zlepšovacie návrhy
• zaujímavý sociálny program

Tešíme sa na vás
Uchádzať sa o pracovnú pozíciu
môžete cez kariérnu stránku Schaeﬄer
https://jobs.schaeﬄer.com/ alebo
na Profesia.sk, prípadne Kariéra.sk
Môžete sa informovať aj telefonicky na tel. číslach
+421 34 6961513 alebo +421 34 6964459.

41-23

www.schaeﬄer.sk

SE22-03

7
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

splátky od 98 €

splátky od 99 €

NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
V

zimné záhrady

splátky od 149 €

022
1. 2
31.

ssplátky
sp
plát
átky ood
splátky
odd49€€€

prístrešky

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

VYHRAJTE 400 €
Občianska
riadková
inzercia

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

• VODIČ "C"

Priemerná mzda 1.700,- € brutto

• PILČÍK

Priemerná mzda 1.000,- € brutto
Zimná údržba ciest a komunikácií v BA

0948 612 123, 0948 916 727 zichova@aii.sk

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj

94-???

UBYTOVANIE ZDARMA

63-22

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

14 RôZNE / iné

OKrESnÝ SÚD SKaLICa,

»Kúpim po starenke z
húre staré sukne a vlňáky, cena za kus 10 €. Tel.
0904582551

Námestie slobody 15, Skalica
vyhlásil výberové konanie na obsadenie: jedného
voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii

15 HĽADÁM PRÁCU

štátny radca – vyšší súdny úradník

»Hľadám si prácu na
4 hod., na upratovanie, napr. vo výrobnej
hale. Holíč, Skalica.Tel.
0903288642

v dočasnej štátnej službe
Hrubá mzda 1.036 €/mes.

16 ZOZNAMKA

41-20
41-0050

Podrobnosti nájdete
na stránke www.justice.gov.sk

»Štíhly abstinent 52.r.,
hľadá sympatickú štíhlu
priateľku. Tel. 0915 700
845

PRÁCA V SENICI
na jednozmennú prevádzku

Chcete si
podať
inzerát?

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

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

VÝSTUPNÁ KONTROLA
BICYKLOV
Náplň práce:

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

- 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

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.

Ponúkame:

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

41-07

- 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

SE22-03
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SBS PROFI V+K

PRÁCA V SENICI

prijme

ČLENOV STRÁŽNEJ
SLUŽBY
na objekty v Skalici

t elektromechanik

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

volať po - pia: od 8 - 14 hod.

63-20

0903 435 184
0903 918 949

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

PRIJMEME
VODIČA NA
NÁKLADNÉ VOZIDLO
+ PLACHTOVÝ NÁVES
Mzda 1200 €/mes. brutto
+ variabilná zložka

tel. 0903 218 947

Prosím kontaktujte nás na
16-0016

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

SBS
LAMA SK

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

v Holíči a Skalici
850€ brutto/ mesiac
POS nutný!
Nástup IHNEĎ!

0914 333 342

034 6967330, 0914 222 739

Výrobný závod výrabajúci obloženia batožinového
priestoru automobilov

36-0003

41-07

Matej Korvín sa stal kráľom Uhorska

personalne@grafobal.sk

IDEAL Automotive Malacky, s.r.o.

príjme bezpečnostných
pracovníkov v obchodných
prevádzkach

Výročia a udalosti

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

41-01

PRACOVNÍKOV MONTÁŽE
V BICYKLOVEJ VÝROBE

24. januára 1458

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

» 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

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

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

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

Najčítanejšie regionálne noviny

Staň sa súčasťou
najlepšej ﬁrmy
41-17
41-103

PRACOVNÍK V PIVOVARE

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:

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

034 6967330, 0914 222 739

SE22-03

41-01

personalne@grafobal.sk

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

10

63-19
63-0074

~ PROFESIONALITA ~ RODINNÉ HODNOTY ~ ISTOTA ~

Prosím kontaktujte nás na

práCa
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GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica

prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozíciu :

prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozíciu:

t prevádzkový zámočník

robotník v expedícii, skladník

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

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

Prosím kontaktujte nás na

Prosím kontaktujte nás na

034 6967330, 0914 222 739

Výročia a udalosti
Uskutočnila sa posledná rozlúčka so 42 obeťami leteckej havárie
lietadla Antonov An-24 v prešovskej mestskej hale.

26. januára 2006

41-01

personalne@grafobal.sk

034 6967330, 0914 222 739

InZErCIa

PRÁCA V SENICI

0905 915 033

na jednozmennú prevádzku
Firma Bike Mate s.r.o.
prijme do pracovného pomeru na pozíciu

OPRAVÁR BICYKLOV
Náplň práce:
- 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

Ponúkame:

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

41-07

- Základná hrubá mesačná mzda 1.000,- až 1200,- EUR
- Po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- Možnosť profesného rastu
- Nákup tovaru v spoločnosti DEMA Senica a.s.
za zvýhodnené ceny
- Príjemný kolektív

OPERÁTOR/KA
AUTOMATICKEJ LINKY
MALACKY

41-22

balenie komponentov pre nábytkársku
spoločnosť • DOPRAVA ZDARMA smer: Senica,
Skalica, Kúty, Vysoká pri Morave • práca na
12 h zmeny • mzda 5,89 €/h bru�o (po 3 mes.
navýšenie na 6,12 €/h bru�o) + príplatky +
bonusy • stravné lístky 3,83 €

SE22-03
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valachovicova@prorsum.sk
0914 350 301 • www.prorsum.sk

10-0020

personalne@grafobal.sk

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

41-01

senICko

zdravIe / služby
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Kobukrav vám daruje e-knihu o sebaobrane „Bráňte sa“.
Bezplatne si môžete stiahnuť v 12 jazykových verziách
z našej webstránky: www.kobukrav.sk

PonÚkame

� Antigénne testy - ceny od 1,60 € / ks
� Testy na protilátky cena od 2,50 € / ks
� SOS produkty ktoré vám môžu zachrániť život
� FFP2 respirátory - ceny od 0,10 € / ks
� Online video kurz sebaobrany pre začiatočníkovv
čovania
ovania
� Živé kurzy sebaobrany pre žiakov a pedagógov počas vyučovania
� Pamätné bankovky venované obetiam koronavírusu
� Kobutan - najúčinnejšia sebaobranná pomôcka

Bližšie informácie - objednávky: www.kobukrav.sk
UŽ O

91-0020

Kúpou našich produktov podporíte náš boj proti detskej šikane.
ne ĎĎakujeme.
akujeme
k

D

319 €

PNEUMATIKY
UMATIKY
CEZ
Z

+ TERMÍN DO SERVISU

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

ANTIGÉNOVÉ
A RT-PCR TESTOVANIE
PRE SAMOPLATCOV

• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

� AG Test – objednávka

cez Momky.sk –

14,99 €
� PCR Test – klasický – 49,99 €
alebo kloktací – 54,99 €
na mieste –

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

0800 24 24 44

· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci.

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

Holí�
Hollého 3507

Skalica
Tehe��� 1984/39

Otváracia doba:
08.15 – 13.15 hod. (pondelok – piatok)
08.15 – 11.15 hod. (sobota – nede��)

Otváracia doba:
08.00 – 11.00 hod.
(pondelok – nede��)

Senica
Hviezdoslavova 2556/63

94-0005

· opatrovateľský kurz a prax

32-0002

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

9,99 €

� AG Test – platba

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Kritériá
pre spoluprácu :

461220007

DOPRAVA ZADARMO
VŠETKO SKLADOM

Otváracia doba:
08.30 – 13.00 hod. (pondelok – nede��)

SE22-03
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37-014

ONLINE!

