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Týždenne do 34 570 domácností

„Já“

kancelárie, chodbu, spoločné priestory a soc. zariadenie

Pekný, už februárový týždeň, vážení čitatelia. A prepáčte český titulok
– názov známej pesničky skupiny
Olympic. V dlhšom tvare znie „Já,
já, já, jenom já“.

41-06

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

INZErCIA

SEKCIOVÉ A DVOJKRÍDLOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY

0908 979 377

VYUŽITE NAŠU PONUKU

41-25
41-107

41-26
41-

temným, zúfalým, až kým vás úplne
nevycicajú, ako upíri. Bezcitne, chladnokrvne. A potom vás odhodia a nájdu
si nový objekt svojho parazitizmu.
Toľko na dlhší úvod a teraz priamo
ku kratšiemu záveru. Dávajte si pozor
„Jájistov“ je okolo nás veľa. Spra- na to, ako narábate s vlastnou dôvevidla si z každého z nás vezmú iba to, rou, buďte obozretní, ak vás zrazu má
čo potrebujú oni, no „odplata“, či od- niekto podozrivo „veľmi rád“, ak sa z
mena za to neprichádza žiadna. Proste, jeho strany sypú k vám milé slová ako
berú si z každého človeka to, čo vyho- „šuter“ z korby nákladniaka. A najmä
vuje im a je prospešné im. Berú si vaše si všímajte a pamätajte, ako takíto ľuvedomosti, vašich priateľov, vaše kon- dia reagujú, keď naznačíte, že práve
takty, často váš čas a ochotu a narábajú vy potrebujete s niečím pomôcť, pos tým ako s vlastným majetkom, výluč- radiť, vybaviť, zariadiť. Obvykle zrazu
ne vo vlastný prospech. Sú aj takí, ktorí nemajú čas, majú milión povinností,
si bez okolkov vezmú vaše peniaze a na veď viete, „život nie je ľahký a treba sa
polícii to obhájia tým, že „veď to nebolo obracať“.
úmyselné a dokáž mi úmysel“. Trestný
V priateľstve nedominuje kvantita,
čin je totiž úmyselný čin. Čo je neúmy- ale kvalita. A pozor, v modernom svete
selné, to je dovolené, aspoň podľa náš- to platí aj pre sociálne siete. A najmä.
ho trestného poriadku. Ale, povieme Tam vás vaši „priatelia“
si, kašľať na peniaze, v živote sú aj iné, dokážu dostať do takých
oveľa dôležitejšie hodnoty. „Jájistom“ malérov, že sa z nich
sa to nepokúšajte vysvetliť, odmietajú budete hrabať do konca
pochopiť. V živote sú na svete iba oni a života. Takže – nech žijú
všetci ostatní pre nich.
priatelia, ale iba takí,
Čím viac takýchto ľudí okolo seba ktorí v rovnováhe
naviažete – práve vašou ochotou, lás- berú i dávajú.
kavosťou, ústretovosťou, tým viac sa
Všetko dobré –
váš život bude stávať bezútešným,
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

AKCIA:

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

od 102 €/t
od 260 €/t
od 195 €/t

ŽALÚZIE VŠETKÝCH
DRUHOV
MARKÍZY A TEXTILNÉ
ROLETKY
ZA NAJNIŽŠIE CENY
V REGIÓNE
Pri predložení konkurenčnej
ponuky Vám vypracujeme
nižšiu cenovú ponuku.
41-0059
41-19

tel. 0908 702 522

63-10

41-16

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

NDŀG¿ģWYUWRN
=ÿ$9$

Svätý Valentín v Delikane!

Hviezdoslavova 310, Senica
8ŀÏRNRVNRURRWY£U£PHQRY«SUHY£G]N\
DMY6HQLFLSUL.DXȵDQGHDYĢDģW¯QH

SE22-05

QDPUD]HQ«WRUW\
Po—Št: 8.00—19.00 hod.
Pia: 8:00 - 20:00 hod.
So: 9:00 - 20:00 hod.
Ne: 10:00 - 19:00 hod.

@delikanasenica
Delikana Senica
delikanasenica
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máme vlastný

e-shop!

www.delikana.cz

63-34

— talianska káva
— zákusky, poháre
— torty na mieru
—FKOHE¯ÏN\
— zmrzlina

SLUŽBY
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INZERCIA

Parochne, CLIP in vlasy
na predĺženie
a zahustenie, NAJNIŽŠIE
CENY
bižutéria,
TRHU
A
N
doplnky.
63-11

www.hydroizolacie-senica.sk

PAROCHŇOVÉ
ŠTÚDIO

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

0908 979 377

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

SKALICA, POTOČNÁ 27

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

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

INZErCIA
63-36

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

MURÁRSKE
PRÁCE

0908 979 377

obklady, dlažby,
rekonštrukcie
domov a bytov

0905 242 263

Stredné Slovensko
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

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

vladimirplesa63@gmail.com

VÝROBA A PREDAJ

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

PALIVOVÉHO
DREVA

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

BRIKETY

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 ...

Z TVRDÉHO
DREVA
41-18

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA
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63-02
63-121

Západné Slovensko

0918 645 802
0907 784 324

41-12

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

41-0028
41-11

Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

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

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

63-13

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

16-0022

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

NOVOOTVORENÉ

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

63-09

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

41-04

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

PRÁCA

SENICKO
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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

SE22-05
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OKNÁ A DVERE, SLUŽBY
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Občianska
riadková
inzercia

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

AKCIA- 20% zľava

na látkové roletky,
interiér. žalúzie a siete

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

AKCIA február 2022

ZĽAVA až do 40%

07 REALITY / iné
63-24

»Mladý pár hľadá na
kúpu garsónku, alebo
jednoizbový byt v Senici, alebo v Skalici. Do 38
000€.Tel. 0904593434
»Mladá rodina s chorým
dieťaťom hľadá na prenájom záhradu alebo
ornú pôdu na pestovanie
zeleniny. Senica a blízke
okolie.Tel. 0915381847
»Predám
rekreačnú
chatku v RO Gazárka v
Šaštíne. Vhodná pre rybárov, na turistiku a pre
rodiny s deťmi. Cena dohodou.Tel. 0907894468

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

63-158

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

67$9(%1e5(=,92

UVTGwPÆMT[VKP[
UVTGwPÆQMP¾
UVCXGDPÆTG\KXQ
EGTVKHKMQXCPÚXÁ\PÊM
QFMXCRQXÆU[UVÆO[
MNCORKCTUMGXÚTQDM[
QUDFQUM[QDMNCF[
NKMXKF¾EKCC\DGUVW

08 STAVBA

09 DOMÁCNOSŤ
»Kúpim staršiu rohovú
súpravu - lavicu. Tel.
0944 966 459



10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»PREDÁM 3-MESAČNÝCH
KRÁLIKOV. Tel. 0904 177
812
41-0006
41-03

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM

Pokračovanie na str. 14

Občianska
riadková
inzercia

*$5Èä29e%5È1<

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV
MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE
0910 589 637

SE22-05

63-0075
63-01

»Predám 2 ks plastové
sudy na víno, 150 l,200l

VUR

VNODGRPY6NDOLFL 5\EQLĀQiEìYDOp263

»Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

13 RôZNE / predaj



63-33

06 POZEMKY / predaj

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
KONTAKT: 0903 607 781

63-23

05 DOMY / predaj

www.kamenarstvo-bocan.sk

Hviezdoslavova 309, Senica

04 BYTY / prenájom

63-003

Bocán s.r.o.,

03 BYTY / predaj

ERPRQWVN
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63-04

»Kúpim do zbierky staré
neplatné CS technické
preukazy auto-moto.Tel.
0940086855
»Kúpim náhr.diely na
Škoda 105 a 120.Tel.
0944082135
»Kúpim starý PIONIER
JAWA 05, JAWA 20, JAWA
21, MUSTANG, MOPED
STADION, JAWA 90 SIMSON ENDURO ELECTRONIC aj pokazené, platím
ihneď, PONÚKNITE.Tel.
0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA. Tel. 0908 205 521

41-02

02 AUTO-MOTO / iné

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

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

01 AUTO-MOTO / predaj

63-0009
63-07

Murárske práce
0904 259 971

ŠKOLA

SENICKO
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Stredná
odborná škola
elektrotechnická
Učňovská 700/6,
908 45 Gbely
SOŠ ELEKTROTECHNICKÁ

GBELY

Otvára v školskom roku
dievčatá:
a
v
co
p
la
ch
re
p
3
2
0
/2
2
2
20
ŠTUDIJNÉ
ODBORY:

Príď medzi nás!

Tel.: +421 34 66 21 229 E-mail: sougbely@zupa-tt.sk
Prostredníctvom formulára na stránke školy: www.sosegbely.edupage.org
Tel.: +421 34 66 21 229, E-mail: sougbely@zupa-tt.sk, www.sosegbely.edupage.org

SE22-05
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41-05

Dohodni si individuálnu konzultáciu:

SLUŽBY

POHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.

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

ŠAŠTÍN - STRÁŽE

POHREBNÁ SLUŽBA
DOJČ

41-0071
41-10

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

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

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

(v priestoroch tržnice)
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

41-0008
41-08

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

POHREBNÁ SLUŽBA

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

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

Najčítanejšie regionálne noviny

SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

€

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

41-0009
41-09
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FO typ A, B a právnických osôb

Senica | 0911 521 767

Sme plátci
DPH

63-0084
63-28

§

MZDY, PERSONALISTIKA
SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

1500

rttrade@rttrade.sk

63-30

0903 342 475

699 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-06

63-14

75-17

15. 2.

499 €

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

63-06

10%

10% ZĽAVA
2300

AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák
Tel: 0950 735 425

449 €

1500

KÚPIM MALOTRAKTOR

800

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

1500

63-25

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

SE22-05
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ŠKOLA

SENICKO
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Od 1.septembra 2021 sme:

Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč

...................................................................................................................

SOŠ technická Jozefa Čabelku:

SOŠ dopravy a služieb:

Študijné odbory:
4236 M ekonomika pôdohospodárstva
3457 K operátor tlače
3968 M logistika
7661 M sociálno-výchovný pracovník
7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Študijné odbory:
6323 K hotelová akadémia
7237 M informačné systémy a služby
3765 M technika a prevádzka dopravy
Učebné odbory: 3-ročné:
6444 H čašník, servírka
6445 H kuchár
2487 H autoopravár 01 mechanik
2487 H autoopravár 02 elektrikár
Učebné odbory: 2-ročné:
3383 F spracúvanie dreva
3178 F výroba konfekcie
Nadstavbové maturitné štúdium
denné aj externé:
3757 L dopravná prevádzka
6421 L spoločné stravovanie

- DUÁLNE VZDELÁVANIE V ODBOROCH - kuchár, čašník, autoopravár, autoolektrikár.
- Žiak môže dostať za prácu na praktickom vyučovaní vreckové 50 – 250 €.
- Žiak v odbore Technika a prevádzka dopravy a Logistika môže získať vodičské oprávnenie
pre skupinu B zdarma počas štúdia.
- Žiakom v odbore Informačné systémy a služby a Ekonomika pôdohospodárstva bude počas
celej doby štúdia zapožičaný školský NTB zdarma.

SE22-05
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63-31

Spolu
ešte lepší!!!

OKNÁ A DVERE, SLUŽBY
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

splátky od 98 €

splátky od 99 €

splátky od 149 €

NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
V

VYHRAJTE 400 €

22
. 20
5. 2
do 1

ssplátky
sp
plát
átky ood
splátky
odd49€€€

zimné záhrady

prístrešky

iatia
a
pylaptl
Zvľayv
Zľa

balkóny

16-0020

63-30

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

PROGRAM CINEMAX SKALICA

NAJLACNEJŠIA

SOBOTA 05.02.2022
Spievaj 2 13:00, 15:20, Viki a jej Mystery 13:10, Spider-Man:
Bez domova 2D/SD 14:10, Zlato 15:00, Matrix Resurrections
17:10, Spider-Man: Bez domova 2D/ST 17:20, Ulička nočných
môr 17:40, Klan Gucci 20:10, Vreskot 20:20, Moonfall 20:30

ETERNITOVÝCH STRIECH

NEDEĽA 06.02.2022
Spievaj 2 13:00, 15:20, Viki a jej Mystery 13:10, Spider-Man:
Bez domova 2D/SD 14:10, Zlato 15:00, Matrix Resurrections
17:10, Spider-Man: Bez domova 2D/ST 17:20, Ulička nočných
môr 17:40, Klan Gucci 20:10, Vreskot 20:20, Moonfall 20:30

59-037

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

63-17
63-08

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

Frézovanie

komínov

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

PONDELOK 07.02.2022
Zlato 15:00, Spievaj 2 15:20, Matrix Resurrections 17:10,
Spider-Man: Bez domova 2D/ST 17:20, Ulička nočných môr
17:40, Klan Gucci 20:10, Vreskot 20:20, Moonfall 20:30

ZĽAVAEZ
ER

10-0010

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

UTOROK 08.02.2022
Zlato 15:00, Spievaj 2 15:20, Matrix Resurrections 17:10,
Spider-Man: Bez domova 2D/ST 17:20, Ulička nočných môr
17:40, Klan Gucci 20:10, Vreskot 20:20, Moonfall 20:30

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE

STREDA 09.02.2022
(Predpremiéra) Kingsman: Prvá misia 20:30,
(Predpremiéra) Vezmi si ma 18:00,
Zlato 15:00, Spider-Man: Bez domova 2D/SD 15:00, Spievaj
2 15:20, Matrix Resurrections 17:10, , Ulička nočných môr
17:40, Moonfall 20:10, Vreskot 20:20,

NON STOP

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

SE22-05
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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

SE22-05
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Komunikujem s tínedžermi
Zabúdame s našimi deťmi komunikovať. Aj keď rodičia neraz robia do
večera, treba si nájsť priestor na komunikáciu. A nielen s malými deťmi,
ale aj s tínedžermi.
Isto, puberta, páčiť slová z dospievajúcich je neraz demotivujúce. Ale aj
to je úloha dospelých. Lebo dobrá komunikácia môže predísť problémom i
nástrahám násťročných. Všímať si treba
aj neverbálnu komunikáciu dieťaťa.
Môže sa zdať, že „vypočúvanie“ nášho tínedžera môže byť narušením jeho
súkromia. Ale aj túto oblasť musí rodič
poznať v primeranej miere. Aby nedochádzalo k nežiaducim prejavom správania. Rodič má spoznávať svoje dieťa.
Pravidelná komunikácia s deťmi
rozvíja slovnú zásobu, učí deti vyjadrovať pocity, zážitky, problémy. Ak sa
dieťaťu venujeme, získa istotu, že sa
vám môže „vyrozprávať“ a nehľadá tak
útočisko u iných alebo cudzích ľudí.
Správne nastavená komunikácia
učí deti, ako majú komunikovať s inými ľuďmi. Ak si deti osvoja pravidlá
efektívnej komunikácie bez agresie, s
empatiou a asertivitou, je málo pravdepodobné, že v krízových situáciách v
spoločnosti vyvolajú svojím prístupom
konflikt.
Dá sa využiť aj elektronická komunikácia. Sú situácie, keď sme odkázaní
na zasielanie elektronických správ. Tam
síce nevidíme neverbálne prejavy, no

suplujeme ich rôznymi grafickými prostriedkami. Takáto komunikácia je navyše otvorenejšia a komunikanti si môžu
repliku rozmyslieť.
Aké by mali byť témy rozhovorov?
Nemali by to byť povrchné otázky typu:
ako bolo v škole. Tvorivejšie otázky naznačia väčší záujem o dieťa a rodič sa
dozvie viac: S kým si sa v škole bavil?
Čo sa ti tam nepáčilo? Nenudil si sa? Pochválil ťa niekto? Niečo si nepochopil?
Potešil ťa niekto? Chutil ti obed? Ako si
oddýchneš po škole? Stačí dve-tri otázky na nastolenie úprimného záujmu o
komunikáciu.
Nesmieme vynechať ani tému: kamaráti vášho dieťaťa. Neraz práve tí
rozhodujú o tom, ako sa bude správať.
Nemalo by sa stať, aby rodič nevedel, s
akými ľuďmi sa jeho dieťa stretáva. Zdá
sa, že touto témou zasahujete do súkromia dieťaťa. Ste však zaň zodpovední.
Vopred premyslené otázky pomôžu rodičovi i dieťaťu.
Dôležitý je aj čas, kedy sa pýtame.
Niektorí tínedžeri sa neradi rozprávajú
ráno, tesne po škole alebo večer. Treba
vypozorovať ten správny čas. Určite
neignorovať komunikáciu, ak je dieťa
celý deň nevrlé. Nech sa vám akokoľvek
zdá, že nestojí o komunikáciu, verte,
že opak je pravdou. A vhodnou komunikačnou stratégiou sa vám to časom
potvrdí.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN OD ZAMERANIA

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

najlepšie
ceny
v regióne
BEZ

AKCIA

KONKURENÈNÉ

3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

CENY
OKIEN

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

16-00
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Archeologický objav na severe
Slovenska
Po tom, čo na konci roku 2020 objavili
250 metrov nových chodieb a siení v
Demänovskej ľadovej jaskyni, slovenskí jaskyniari si môžu pripísať ďalší
úspech.

stopy po pobyte človeka od staršej doby
kamennej až do novoveku. Či teraz objavená jaskyňa patrí k tzv. pohrebným
jaskyniam alebo sa tu odohrávali iné rituály, ukážu až výsledky výskumu.
Máloktorá krajina je obdarovaná
Ide o unikátny archeologický objav takým množstvom rozmanitých podna severe Slovenska. Pracovníci Sloven- zemných krasových útvarov ako práve
ského múzea ochrany prírody a jasky- Slovensko. U nás možno nájsť vyše 7 500
niarstva (SMOPAJ) pri prechádzke v lese známych jaskýň, pričom dvadsať z nich
objavili na skalnej terase vo vápencovom aj navštíviť. Medzi tie najvýznamnejšie a
masíve niekoľko jaskýň.
najcennejšie patria jaskyne Slovenského
Jaskyne sú známe tým, že ozajstná krasu a Dobšinská ľadová jaskyňa, ktoré
krása sa ukrýva vo vnútri. Tentokrát však boli zapísané do Zoznamu svetového dejaskyniari neobjavili unikátnu kvapľovú dičstva UNESCO. Unikátnu hodnotu má
výzdobu. Najmenej prístupná jaskyňa predovšetkým Ochtinská aragonitová
vydala hodnotné archeologické nálezy jaskyňa, jediná svojho druhu v Európe.
staré asi 5000 rokov. Jaskyniari SMOPAJ- Jej vzácne podzemné priestory sú zdo-u tu našli nepoškodené nádoby baden- bené kryštálmi aragonitu miestami sforskej kultúry. Súčasťou objavu sú aj ľudské movanými do podoby krehkých koralov
pozostatky a veľké množstvo zvieracích či snehovo bielych kríčkov. V Domici,
kostí. Podľa odborníkov pochádzajú z najväčšej známej jaskyni Slovenského
obdobia 3000 rokov pred Kristom. Pri krasu, možno zažiť atraktívnu plavbu na
následnom archeologickom prieskume loďkách po riečke Styx.
odkryli aj rôzne predmety.
Výskum teda bude pokračovať,
pamiatkari, archeológovia a antropológovia majú za úlohu zistiť funkciu nájdených predmetov a nájsť odpovede na
otázky, aké obrady sa odohrávali v týchto
jaskynných priestoroch.
Územie Slovenska je mimoriadne
bohaté na krasové javy a jaskyne. Z vyše
7000 jaskýň v mnohých nachádzame
» Zdroj + foto MŽP SR
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Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč
ní Štefánia Haramachová zo Štefanova za dielo Cesta
z kláštora, Mgr. Alena Kováčová zo Senice za nefiguratívne asambláže, Mgr. AMI – Anna Miľanová zo Senice
za experiment v ilustrácii a Jaroslav Salay z Holíča za
Bohaté zastúpenie námetov, pocitov, fantázie a farieb akryl Na holíčskej lúke. Kategóriu kresba a grafika vo
ponúka regionálna súťažná výstava neprofesionálnej veku nad 25 rokov oboslalo deväť výtvarníkov s 21 vývýtvarnej tvorby Výtvarná Senica 2021/2022 nainšta- tvarnými prácami. Z nich odborná porota ohodnotila
lovaná v oboch výstavných sálach Záhorského osveto- cenou Michala Kindera z Kútov za perokresbu Spoveď
a čestným uznaním Libušu Csernákovú z Gbiel za iluvého strediska v Senici.
Je potešiteľné, že pandemická situácia, v ktorej už dlhý stratívne spracovanie vidieckych motívov. V kategórii
čas žijeme, negatívne neovplyvnila autorov výtvar- priestorová tvorba boli udelené dve ocenenia. Jana
ných diel, a tak sme koncom minulého roka s rados- Hajdinová zo Smrdák si odniesla diplom a cenu za koťou privítali tridsiatich šiestich výtvarníkov z miest lekciu šperkov a Peter Pollák z Kopčian čestné uznanie
a obcí okresov Senica a Skalica, ktorí sa do súťaže za kolekcie dezertných súprav.
zapojili so 115 dielami. Odborná porota v zložení doc. Na Výtvarnej Senici vystavuje 36 autorov 87 výtvarakad. maliar Milan Rašla, vysokoškolský pedagóg ných diel. Návštevníci tu majú možnosť vidieť maľbu,
VŠMU v Bratislave, Mgr. art. Peter Žúrek, pedagóg kresbu, grafiku, keramiku i šperky. Z techník sú zastúStrednej školy priemyselnej a umeleckej v Hodoníne pené monotypia, akryl, olej, tempera, kombinovaná
a Mgr. art. Marko Vrzgula, maliar z Bratislavy odbor- technika, ceruzka, perokresba, Tiffany technika, pane zhodnotila predložené výtvarné práce a navrhla verpol. Kurátorom výstavy je Mgr. art. Peter Žúrek. Výudeliť 15 ocenení. Mladšiu vekovú kategóriu autorov tvarné diela ocenených autorov postúpia do krajskej
od 15 do 25 rokov zastupovala Laura Rehušová zo Se- súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Trnavského
nice, ktorá získala čestné uznanie za grafiky Les I. – II. kraja Výtvarné spektrum do Dunajskej Stredy.
Najpočetnejšie bola už tradične zastúpená veková ka- Súťaž a výstavu organizačne pripravilo Záhorské osvetegória autorov nad 25 rokov. V maľbe cenu za kolekciu tové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti
nefiguratívnych diel dostala Zuzana Hodáňová z Holí- Trnavského samosprávneho kraja. Výtvarnú Senicu
ča, za dielo Súmrak Miroslav Kinder z Brodského, za 2021/2022 finančne podporilo Národné osvetové cenakryl Tradície III. Monika Sabo z Cerovej, za výtvarnú trum v Bratislave, ktoré je jej vyhlasovateľom a odboranalýzu zátiší Mgr. Miloslav Šimek z Kuklova, za olej ným garantom a Coop Jednota, SD Senica. Navštíviť
Liečivá rieka Mgr. Zuzana Šmehylová z Čárov a za ju môžete v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici,
obrazy s krajinárskou tematikou Kamila Učníková zo Vajanského ulica do 18. februára 2022 v pracovných
Skalice. Čestným uznaním boli v tejto kategórii ocene- dňoch od 8,00 do 15,30 hodiny. Vstup je možný v režime OP – kompletne očkovaní alebo po prekonaní

Na Výtvarnej Senici
vystavuje 36 autorov

SE22-05
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ochorenia COVID-19 (nie dlhšie ako 180 dní) a s respirátorom. Výstavu si môžete pozrieť aj vo virtuálnej
podobe na stránke Záhorského osvetového strediska
v Senici https://osveta-senica.sk/vytvarna-senica2022-vyhodnotenie/.
Jaroslava Slezáková, ZOS Senica
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V pondelok 14.2. sa začína
Národný týždeň manželstva
Národný týždeň manželstva (NTM)
propaguje manželstvo ako vzácnu
hodnotu, ktorá obohacuje jednotlivcov aj celú spoločnosť. Prináša párom
inšpiratívne podnety pre ich vzťah,
pripravuje a ponúka zaujímavé aktivity na národnej aj lokálnej úrovni
s cieľom podnietiť dvojice venovať
svojmu vzťahu náležitú pozornosť.

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA
Montáž
aj u zákazníka

www.taznezariadenie.eu

0904 832 593

16-002

vyzývavo pôsobiaci slogan poukazuje,
je fakt, že niekedy sa manželia vo vzťahu
„zaseknú“ a potrebujú pomoc zvonka. Sú
situácie, keď je potrebné hľadať pomoc
u skúsenejšieho manželského páru, prizvať poradcu, možno duchovnú autoritu.
Nie je hanba, či zbabelosť požiadať o pomoc skôr, ako bude neskoro.
Už je takmer pravidlom, že organizátori každý rok prinesú nejaký malý, ľahko
Ak má byť vzťah dostatočne pevný šíriteľný symbol, pomocou ktorého sa
aby odolal prichádzajúcim nástrahám, môžu jednotlivci aj celé skupiny viditeľne
vyžaduje primeranú starostlivosť. Jed- prihlásiť k myšlienke a odkazu Týždňa
ným zo zámerov je povzbudiť manželské manželstva. Tento rok sa takým symbodvojice k tomu, aby svoj vzťah urobili svo- lom stal kovový odznak s logom NTM. Injou prioritou a oddelili si dostatok času formácie o tom, ako sa k odznaku dostať
pre prehĺbenie vzájomnej blízkosti. NTM sa nachádzajú na webe NTM, dokonca je
je pozitívna iniciatíva, ktorá pripomína k tomu možné získať aj niečo navyše.
dôležité hodnoty a zásady, na ktorých
V aktuálnom veľmi neistom panstoja dlhodobé vzťahy.
demickom období sa mnohé aktivity
NTM je súčasťou medzinárodného NTM veľmi prirodzene presúvajú z verejzdruženia The Marriage Week Interna- ných spoločenských podujatí do on-line
tional, avšak na Slovensku (podobne ako priestoru alebo do prírody. Pripravované
v každej ďalšej členskej krajine) funguje aktivity Národného týždňa manželstva
ako autonómny projekt.
budú postupne zverejňované na weboNosným motívom NTM je myšlien- vej stránke NTM a sociálnych sieťachešte
ka, že „Dobré manželstvo nie je samo- pred spustením Týždňa manželstva.
zrejmosť ale vzťah, o ktorý sa potrebuNárodný týždeň manželstva prebehjeme starať“. Téma aktuálneho ročníka ne už tradične vo valentínskom týždni od
formou geometrického útvaru v podobe pondelka do nedele; tento rok je to v tertrojuholníka zdôrazňuje 3 piliere, na míne 14.- 20.februára.
ktorých stojí každý dobrý vzťah a tými
Viac informácií o Národnom týždni
sú: oddanosť, blízkosť a vášeň. Ďalším manželstva nájdete na www.ntm.sk
» Vladimír Sochor, koordinátor
aspektom, na ktorý tento možno trocha

Výročia a udalosti
do kín bol uvedený vôbec posledný nemý ﬁlm Moderná doba od
Charlieho Chaplina.

5. februára 1936

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

OPRAVÁR BICYKLOV

Narodeninový bronz
V nedeľu 30. januára sa Bratislave, v hale ELÁN konali Halové majstrovstvá SR veteránov. Aj holíčski pretekári mali po dlhšej odmlke svoje zastúpenie. A podarilo sa

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

INZErCIA
0905 915 033

Ponúkame:

Výročia a udalosti
samovražedný útok si v Ruskom metre vyžiadal 40 obetí a 129 zranených. Vina je pripisovaná Čečenským separatistom.

6. februára 2004

SE22-05

V prípade záujmu zasielajte žiadosti
s profesným životopisom
na e-mail: mokosak@dema.sk
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im priviezť dve cenné medaily. Rudolf Roučka, v deň svojich 83.narodenín, vybojoval
v silnej konkurecii 3. miesto vo vrhu guľou výkonom 8,72 m(v prepočte k hlavnej kategórii 14,07m).Mária Gálisová pridala zlato za výkon 10,65 v behu na 60 m.
M.G.

- 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

PRÁCA

SENICKO
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GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica prijme do pracovného
pomeru zamestnancov na špecializované pozície :

• Elektromechanik

• Robotník v expedícii, skladník

Mzda od 800€ do 1200€

Mzda od 700€ do 1000€

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)
• príplatky aj nad rámec zákona ( príplatok za 2-zmennú,
3-zmennú prevádzku, príplatky za nadčas v sobotu a nedeľu)
• 13. a 14 plat

Požiadavky:
• SŠ vzdelanie, práca s počítačom, práca s čítacím zariadením,
preukaz VZV
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. a 14 plat

• Obsluha polygraﬁckého stroja
Mzda od 700€ do 1250€

• Prevádzkový zámočník
Mzda od 800€ do 1200€

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)
• príplatky aj nad rámec zákona ( príplatok za 2-zmennú,
3-zmennú prevádzku, príplatky za nadčas v sobotu a nedeľu)
• 13. a 14 plat

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. a 14 plat

Ďaľšie beneﬁty pre zamestnancov:
• sociálny program
• stravovanie v závodnej jedálni,
zamestnanec platí 1,20€ za obed
• príspevok za dochádzku
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
• odmeny za zlepšovateľské hnutie
• odmeny pri pracovných jubileách
• odmena za nájdenie nového zamestnanca

Prosím kontaktujte nás
na email: personalne@grafobal.sk
alebo na telefónnych číslach:
41-01

034 6967330, 0914222739

SE22-05
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17 SPOMIENKA
»Odišiel si od nás ako
krásny deň, nepovedal si
„už viac neprídem“. Nám
v srdciach zostal len bôl,
žial a tiché spomínanie.
Dňa 18. 2. 2018 nás navždy opustil vo veku nedožitých 52. narodenín
náš milujúci syn, otec,
brat a dedko MILAN DRINKA zo Skalice. S láskou a
úctou spomína celá rodina. Kto ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú
spomienku.

Firma Bike Mate s.r.o.
09-27

prijme do pracovného pomeru na pozíciu

VÝSTUPNÁ KONTROLA
BICYKLOV

SBS
LAMA SK

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

príjme bezpečnostných
pracovníkov v obchodných
prevádzkach

0914 333 342

- 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

Prijmeme

prijme

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

ČLENOV STRÁŽNEJ
SLUŽBY

X5MCNKEKC*QNÍïK
/\FC€JDTWVVQ
2150760½0ÁUVWRKJPGü
uCPFTGLMCEGT@IWCTFKPIUM

Výročia a udalosti
do platnosti vstúpila nová slovenská
mena – slovenská koruna.

8. februára 1993

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

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

na objekty v Skalici

36-0003

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

čašníka/čašníčku
do hostinca
v Kuklove
a herne v Kútoch
Tel: 0948 002 614

SBS PROFI V+K

RTÍLOGUVTÁëPKMQXPCRTGXÁF\M[

8QNCėXRTCEQXPÉFPKQFJFQJ

PRACOVNÍKOV MONTÁŽE
V BICYKLOVEJ VÝROBE

850€ brutto/ mesiac
POS nutný!
Nástup IHNEĎ!

SBS GUARDING s. r. o.
Chcete si
podať
inzerát?

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

v Holíči a Skalici

Ponúkame:

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

PRÁCA V SENICI

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

41-07

»Štíhly abstinent 52.r.,
hľadá sympatickú štíhlu
priateľku.Tel. 0915700845
»Sympatická 57r, hľadá
priateľa na zoznámenie.
Tel. 0944724181

na jednozmennú prevádzku

0903 435 184
0903 918 949
volať po - pia: od 8 - 14 hod.

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.

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

• VODIČ "C"

Priemerná mzda 1.700,- € brutto

• PILČÍK

Priemerná mzda 1.000,- € brutto

UBYTOVANIE ZDARMA
Zimná údržba ciest a komunikácií v BA
0948 612 123, 0948 916 727 zichova@aii.sk

SE22-05
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16 ZOZNAMKA

PRÁCA V SENICI

36-0003

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

Info: 0948 427 428

41-24

15 HĽADÁM PRÁCU

63-20

14 RôZNE / iné

JIT (práca na zmeny)
MKD (kolečká SK-D, víkend doma)
Mzda 623 € brutto + variabilná zložka
(netto 1800 – 2100 €) // Zálohy
16-0029

Tel. kontakt: 0902 234
292

PONUKA PRÁCE VODIČA

41-07

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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Nástupná
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Stabilné
Nástupná
790
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Nástupná
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(nie
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sporenie
Príplatky
rámec
Zákonníka práce
Stravovanienad
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Eissmann Automotive Slovensko s.r.o.| Lesná 880/1| 90851 Holíč
Kontaktná osoba: Ing. Eva Beneková, Mgr.
Katarína
Krchňavá
Lesná
880/1
Holíč
Lesná
Holíč
Lesná 880/1
880/1
Holíč
Telefón:
+421
907
962
902,
+421
907
880
779
Lesná
880/1
Holíč
Kontaktná
osoba
Ing.
Eva
Beneková,
Mgr.
Katarína
Krchňavá
Kontaktná
Kontaktnáosoba
osoba Ing.
Ing.Eva
Eva Beneková,
Beneková, Mgr.
Mgr. Katarína
KatarínaKrchňavá
Krchňavá
praca@eissmann.com;
eva.benekova@eissmann-smp.com
Kontaktná
osoba Ing. Eva
Beneková, Mgr. Katarína Krchňavá
ó
óó
katarina.krchnava@eissmann-smp.com
ó
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TURNING IDEAS INTO EXCITEMENT.
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ZDRAVIE / SLUŽBY
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
• 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!

Kritériá
pre spoluprácu :

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci.

Facebook: aiwsk

32-0002

www.aiw.sk

0800 24 24 44

87-0012
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