
SE22-06 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 34 570 domácností 

SENICKO-SKALICKO
č. 6 / 11. FEbruár 2022 / 26. rOčNÍK

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

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

1
6
-0
0
1
0

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP
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Bocán s.r.o., 

AKCIA  február 2022

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

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO:
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DÔVERYHODNÁ 
FIRMA 2021

Hviezdoslavova 309, Senica

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

Certifikát

0910 902 635•0905 323 022
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Senica
Čáčovská cesta 5315/125

0907 144 225,  milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.hydina.eu
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Od marca predávame mládky pred 

znáškou, brojlerové kurčatá, kaliméra, 
od apríla káčatá, mulardény, húsatá, 

brojlerové perličky a moriakov. 
Predávame aj kŕmne zmesi. 

Po dohode možnosť dovozu!
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie

interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

449 € 499 €

699 €
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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Výroba a predaj brán a zábradlí
Predaj kovaných polotovarov

Info: 0948 220 852
kovacrado@centrum .sk

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

Ruky by mali aj podávať, podržať, 
ruky by mali poskytnúť oporu, po-
hladenie. Žiaľ, čoraz častejšie sa 
stretávam s tým, že mnohé ruky iba 
natŕčajú dlane a daj, dávaj, to sa od 
teba čaká.

Na Slovensku máme veľa bohatých 
a veľa biednych ľudí. Aj keď, mohli by 
sme dlho filozofovať, kto je v skutoč-
nosti bohatý a kto chudobný. Najmä 
duchom, hodnotami, ktorými sa v ži-
vote riadi, ľudskosťou a všímavosťou, 
ochotou pomáhať. Alebo iba vypočíta-
vosťou – brať a zhŕňať pod seba.

Kašlem na boháčov, ich kontá, pa-
láce, frajerky, jachty, na ich „smotán-
ky“. Tí ma nezaujímajú, spoločnosti 
nič nedávajú, obohacujú iba seba. To je 
hodnotový odpad. Konzum v koncen-
trovanej podobe. A na druhý svet pôjdu 
aj tak s tou istou výbavou a „majetkom“ 
ako ja.

Naopak, vôbec nekašlem na bo-
háčov práce. Drú od rána do večera, 
každú voľnú minútu venujú tomu, ako 
sebe a svojej rodine zabezpečiť živoby-
tie, často za prácou cestujú, alebo za ňu 
aj niekoľko mesiacov nedostanú mzdu. 
Týchto ľudí obdivujem, skláňam sa 
pred nimi a hlboko s nimi cítim. Okam-

žite by som prijal zákon, na základe 
ktorého by bolo možné zhabať majetky 
podnikateľovi, ktorý zamestnancom 
nevyplatí mzdu. Lenže, našich poslan-
cov človek práce a najmä chudobný 
človek nezaujíma, nič z neho nedokážu 
vytrieskať, získať. Vyťažiť.

Potom je ešte skupina ľudí, ktorí 
vegetujú tak nejak „medzi“. Chcú pat-
riť k tým materiálne bohatým, kopírujú 
ich spôsob života a s ním, samozrejme, 
spojené aj výdavky, lenže, na tie nema-
jú. Pracovať sa im až tak veľmi nechce, 
najlepšie by sa cítili na nekonečných 
víkendoch, dovolenkách, výletoch, v 
reštauráciách, kinách. Lenže, ako vie-
me, to bez peňazí nejde, a tak natŕčajú 
ruky. Naťahujú ich, „daj“, ak dávaš, si 
kamoš, ak nedávaš, kašlem na teba. 
Fuj.

Ja dávam a budem dávať. Ale iba 
tým, ktorí žijú ako vládzu. A 
ktorí každé svojimi ruka-
mi zarobené euro trikrát 
obrátia, kým ho minú. A 
ktorí zároveň vedia ruku 
aj podať. Tak, ako by 
sme to robiť mali.

Pekný týždeň 
vám... 

Ruky nie sú iba na naťahovanie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

0908 979 377

INZErCIA
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SENICKO-SKALICKO

Erika Herzáňová  0905 915 033
Silvia Lukúvková  0908 979 377
Distribúcia:
Silvia Lukúvková  0908 979 377
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Čáčov, Kunov, 
Senica, Borský Mikuláš, Borský 
Svätý Jur, Čáry, Jablonica, Kúty, 
Moravský Svätý Ján, Rovensko, 
Sekule, Smolinské, Šaštín - Strá-
že, Štefanov, Skalica, Dubovce, 
Gbely, Holíč, Kátov, Kopčany, Mok-
rý Háj, Petrova Ves, Popudinské 
Močidľany, Radimov, Radošovce, 
Trnovec, Unín, Vrádište, Kúty, 
Jablonica  

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

skalicko@regionpress.sk

Redakcia: Potočná 16 
SKALICA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (34.570 domácností)

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425
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Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

ul. pplk. Pľjušťa 1, Skalica, (autobus. stanica)
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KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

MAĽBY A NÁTERY

STAVEBNÉ PRÁCE

0910 589 637
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Zamestnávatelia: Oznámte Sociál-
nej poisťovni typ právneho vzťahu 
zamestnancov do 25. februára.

Od 1. marca 2022 sa stáva účinným 
zákon o podpore v čase skrátenej prá-
ce, tzv. kurzarbeit. Preto je potrebné, 
aby zamestnávatelia prostredníctvom 
e-Služieb poskytli Sociálnej poisťovni 
informáciu o type právneho vzťahu 
ich zamestnancov. Od typu právneho 
vzťahu je odvodená aj zmena pri plate-
ní poistného do Sociálnej poisťovne a 
financovanie podpory v čase skrátenej 
práce. V tejto súvislosti sa Sociálna po-
isťovňa obracia na tých zamestnávate-
ľov, ktorí tak doteraz neurobili, aby naj-
neskôr do 25. februára 2022 oznámili 
typ právneho vzťahu každého zamest-
nanca v záujme korektných údajov a 
platenia poistného v správnej výške 
podľa nového zákona.

Ako už Sociálna poisťovňa kon-
com minulého roku informovala, pre 
zabezpečenie výkonu zákona o pod-
pore v čase skrátenej práce (kurzarbeit) 
potrebuje súčinnosť zamestnávateľov, 
ktorí majú potrebné údaje o svojich za-
mestnancoch. V spoločnom záujme za-
mestnávateľov i Sociálnej poisťovne je, 
aby zamestnanci boli naďalej aj podľa 
nového zákona správne v Sociálnej 
poisťovni evidovaní a mali odvedené 
poistné v správnej výške.

Sociálna poisťovňa v uplynulom 
čase urobila viacero krokov pre uľah-

čenie evidencie, ktorú zamestnávate-
lia pravidelne odosielajú do Sociálnej 
poisťovne. Keďže táto evidencia sa 
vykonáva prostredníctvom e-Služieb 
Sociálnej poisťovne, niet pochýb, že 
zamestnávatelia, ktorí s nimi pracujú, 
sa v súboroch obsahujúcich zoznamy 
zamestnancov dobre orientujú a rých-
lo porozumejú aj doplneným prvkom v 
tejto evidencii. Zamestnávatelia si tam 
najnovšie nájdu možnosť exportu sú-
boru, ktorý obsahuje výlučne zoznam 
zamestnancov so stĺpcom „kurzbeit“. 
Tento súbor je pre nich novou pomôc-
kou, ktorá im uľahčí plnenie povinnos-
tí a kontrolu zamestnancov, ktorí platia 
poistné na podporu v čase skrátenej 
práce.

Úplná a presná evidencia v Soci-
álnej poisťovni, okrem plnenia povin-
ností podľa zákona, bude v budúcnosti 
znamenať aj bezproblémové a rýchle 
vybavenie finančnej podpory. 

Dôležité pre zamestnávateľov

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

0905 915 033

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

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

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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SKALICA, POTOČNÁ 27

Parochne, CLIP in vlasy
na predĺ ž e n i e
a  z a h u s t e n i e ,
b i ž u t é r i a ,
d o p l n k y .  

PAROCHŇOVÉ
ŠTÚDIO

NAJNIŽŠIE
CENY

NA TRHU

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

Murárske práce

0904 259 971
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MURÁRSKE 
PRÁCE

0905 242 263
vladimirplesa63@gmail.com

obklady, dlažby, 
rekonštrukcie 
domov a bytov
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

Tel.: 0907 211 797
www.hydroizolacie-senica.sk

0908 979 377

INZErCIA
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Občianska
riadková
inzercia

»Kúpim Starý Traktor Ze-
tor 25 - Super 50 , Škoda 
30, Slavia, Svoboda, Auto, 
Jawa - Pionier - Babeta 
- Bolgar, Ostrowek, Bie-
lorus, V3S + N. Diely.Tel. 
0908146946 
»KÚPIM STARÝ PIONIER 
JAWA 05, JAWA 20, JAWA 
21, MUSTANG, MOPED STA-
DION, JAWA 90 SIMSON 
ENDURO ELECTRONIC aj 
pokazené, platím ihneď,  
ponúknite. Tel. 0915 215 
406

»Dám do prenájmu 3-iz-
bový byt v Skalici, Záhrad-
ná 2.Tel. 0948546255

»Predám rekreačnú chat-
ku v RO Gazárka v Šaští-
ne. Vhodná pre rybárov, 
na turistiku a pre rodiny s 
deťmi. Cena dohodou.Tel. 
0907894468 
»Mladý pár hľadá na 
kúpu jednoizbový byt 
alebo garsónku v Senici / 
Skalici.Tel. 0904593434

»Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

»Predám vykrmené ošípa-
né domáceho chovu-váha 
170-240kg, cena 1,80€/
kg, aj polovice-2,30€/kg. 
Prepravu zabezpečím.Tel. 
0907146998 
»Predám zemiaky malé 
12 €/ 100kg,veľké 25 €/ 
100kg.Tel. 0944634153

»Kúpim retro šlapacie au-
tíčko Moskvič a podobne. 
Kludne aj v horšom stave.
Tel. 0908464997

»Predám 2 ks plastové 
sudy na víno, 150 l, 200 
l.Tel. 0902234292 
»Predám vojenskú ter-
monádrž 800lt.z pv3s do 
-30 st.,alebo vymením za 
staré elektromotory.Tel. 
0944634153

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    
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žalúzie · siete · rolety · roletky
 roletky deň a noc · okná · dvere  

zasklenie balkónov · zimné záhrady

POBOČKA  ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

Krátke dodacie termíny, široký sortiment kvalitných výrobkov. 
Moderné vonkajšie žalúzie na staršie domy - manuál, vypínač,

 alebo diaľkové ovládanie - všetko je s nami možné !

na látkové roletky, 
interiér. žalúzie a siete   AKCIA-   20% zľava 

4
1
-0
0
0
6

41
-0

3

6
3

-3
3

4
1
-1
2

0918 645 802
0907 784 324

BRIKETY
Z TVRDÉHO 

DREVA

 VÝROBA A PREDAJ

PALIVOVÉHO
DREVA

0908 979 377
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Stredná 

odborná škola 

elektrotechnická 
Učňovská 700/6, 
908 45 Gbely

Príď medzi nás!

Otvára v školskom roku 

2022/2023 pre chlapcov a dievčatá:

Dohodni si individuálnu konzultáciu: 
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 

ŠTUDIJNÉ
ODBORY:

SOŠ ELEKTROTECHNICKÁ

GBELY
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SobotišteLUX JR
NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

 tel. 0908 702 522

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

SEKCIOVÉ A DVOJKRÍDLOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY

AKCIOVÉ CENY NA NOVOSTAVBY V HLINÍKOVOM
PROFILE ALUPROF + PLASTOVOM PROFILE

SALAMANDER BLUEVOLUTION - NERECYKLOVANÝ

RÁMOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

ŽALÚZIE VŠETKÝCH
DRUHOV

MARKÍZY A TEXTILNÉ
ROLETKY

ZA NAJNIŽŠIE CENY
V REGIÓNE

AKCIA:
TEPLÝ

MEDZISKLENNÝ
RÁMIK

ZDARMA

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF

Pri predložení konkurenčnej
ponuky Vám vypracujeme

nižšiu cenovú ponuku.

Sobotište 314, objekt reštaurácie MATULŮV DVŮR
sobotiste@lux-sobotiste.sk

...stačí 2x zazvoniť a my zavoláme, prídeme a urobíme bezplatnú ponuku...
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

FEBRUÁROVÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

 50%

Zľavy platia do 28. 2. 2022

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €

Ukazujeme na druhých, že sú zlí. Ale 
nebráni nám to byť dobrými. Radi kri-
tizujeme lenivosť alebo nekvalitnú prá-
cu druhých. My však môžeme usilovne 
pracovať a dosahovať dobré výsledky. 

Radi nadávame na vládu, ministrov, 
starostov a poslancov, že krajina nefun-
guje podľa našich predstáv. Ale nikto 
nám nebráni zorganizovať si ľudí a zme-
niť veci, ktoré sa nám nepáčia. Nepotre-
bujeme na to meniť ústavu ani schvaľovať 
nové zákony alebo vyhlášky. Namiesto 
plytvania časom na to, ako zmeniť iných, 
by sme sa mali zamerať sami na seba. Ka-
marát ma pozval na duchovnú obnovu 
zvanú Exodus 90. Nie je to ani tak pôst, 
ako dobrovoľné vzdanie sa rôznych zá-
vislostí na svetských veciach (pitie alko-
holu, maškrtenie, nákupy, sledovanie te-
levízie a hranie sa na internete) a získanie 
času pre Boha a seba (modlitba, kontem-
plácia, telesné cvičenia a otužovanie). Je 
to podobné ako keď Boh pozval Mojžiša 
s Áronom, aby vyviedli svoj ľud z egypt-
ského otroctva.

Kto vyvedie náš ľud z otroctva svárov, 
závisti a nenávisti? Čo keby sme začali na-
miesto nadávania niečo užitočné robiť? 
Môžeme opraviť starú budovu, pomáhať 
s deťmi v škole alebo v športe, venovať sa 

opusteným a chudobným, vyvíjať nové 
výrobky a technológie, poskytovať ľuďom 
prácu, zlepšovať služby a pod.

Nikto nám nebráni robiť dobré a 
užitočné veci. Tak prečo sa zaoberáme 
ľuďmi, ktorí to nerobia? Iba strácame 
energiu a čas. Nie oni, ale ja môžem veľa 
zmeniť - seba, ľudí vo svojom okolí aj 
prostredie, v ktorom žijem. A keď sa nám 
naša práca podarí, možno inšpirujeme aj 
ďalších, ktorí na to nenašli odvahu. 

Založili sme sieť Inovato - www.ino-
vato.sk. Sú v nej mnohí podnikatelia, ino-
vátori, firmy aj Dobrý Pastier. Vznikajú 
skupiny expertov pre energetiku, mikro-
elektroniku, autonómne poľnohospodár-
stvo, automatizáciu, zdravotníctvo, bio-
technológie, sociálne služby, cirkulárnu 
ekonomiku a i. Sú to akčné skupiny, ktoré 
vyvíjajú prototypy nových riešení, zakla-
dajú firmy a menia starý 
svet na nový. Nečaká-
me, že príde niekto 
zhora. Inovatívne a 
autonómne regióny 
si vytvoríme sami. A s 
Božou pomocou vy-
vedieme náš 
ľud z otroctva. 

Nie oni, ale ja

» Ján Košturiak
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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.

www.schaeffler.sk

We pioneer motion

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

41
-2

3
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»Kúpim staré spojárske 
káble tenké aj hrubé s fa-
rebnými drátkami na ople-
tanie aj väčšie množstvo.
Tel. 0944634153

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

»Štíhly abstinent 52.r., 
hľadá sympatickú štíhlu 
priateľku.Tel. 0915700845 
»Hľadám priateľku 
od 42 do 48 rokov.Tel. 
0915204433

»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. na-
rodenín náš milujúci syn, 
otec, brat a dedko MILAN 
DRINKA zo Skalice. S lás-
kou a úctou spomína celá 
rodina. Kto ste ho poznali, 
venujte mu s nami tichú 
spomienku. 

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera SE medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, SE zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Občianska
riadková
inzercia

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

17 SPOMIENKA    
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PEKARr s.r.o., Skalica

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

Stála služba pri
prevoze zosnulých

tel.: 034 / 651 14 11

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

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

www.pohrebnasluzba-sastinstraze.sk

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

POHREBNÁ SLUŽBA

DOJČ
Prev.: è. 444, Dojè doèasne uzatvorená, objednávky
pohrebov, výkopových prác a i. vybavuje Ing. Hovan-
èíková, na Obec. úrade Dojè, na adrese è. 125, Dojè.
tel.: 0908 109 406, prev. doba: PO – ŠT: 900–1500 h,
PIA: 800–1200 h, poludòajšia prestávka: 1200–1300 h.

www.pohrebnesluzby-dojc.sk

PEKAR SRs s.r.o.
POHREBNÁ SLUŽBA

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

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

0907 928 212, 0915 732 830
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POHREBNÁ SLUŽBAZÁHORIE s. r. o.

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

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

Komplexné pohrebné - cintorínske službymaloobchod - sviečky, kahance, kvety, urny...medzinárodná preprava zosnulých
41
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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KONTAKT: 0903 607 781

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
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DREVENÉ
BRIKETY 0905 496 263

valcové a tehlové

Studienka 29

„Viera mi povedala, že 
má nejakú chorú nohu, 
preto nosí zdravotné pa-
puče.“
„Zaujímavé, podľa mňa 
by mala nosiť zdravotné 
čiapku.“

Múdrejší ustúpi ... to 
vysvetľuje celosvetovú 
nadvládu hlupákov.

Nový vynález môjho 
priateľa - veľká kovová 
krabica sa štrbinou na 
stene. A na nej nápis: 
Chcete vedieť, ako veľmi 
ste naivný? 
Vhoďte dovnútra päťsto 
korún a dozviete sa to.

„S idiotmi sa nebavím,“ 
vraví pán Novák. 
„Veľmi skoro s nimi totiž 
nájdem spoločný jazyk 
- a potom z toho mám 
depresie.“

VTIPY
na tento týždeň 
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Často diskutujem o školstve a dávam 
o tejto téme vyjadrenia médiám. Ve-
rím, že aj takto sa mení školstvo k lep-
šiemu. O to  viac ma mrzí, keď ako otec 
zažívam veci, ktoré by sa v modernej 
škole nemali vyskytovať. 

Čo som zažil? Bol polrok, uzatvára-
nie známok. Prebiehal v zložitej situácii 
žiakov i učiteľov. Ako rodič netlačím na 
známky, uvedomujem si možnosti svoj-
ho syna. Záleží mi iba na tom, aby som 
bol informovaný o domácich úlohách a 
písomkách, aby som mohol dozrieť na sy-
novu prípravu. Plne si uvedomujem záťaž 
učiteľov, avšak zapísať plánované formy 
skúšania do e-systému má byť prvora-
dou povinnosťou. V triede sa môže stať 
čokoľvek, čo dieťaťu zabráni zapamätať 
si alebo zapísať nariadenú prácu. Bez 
tejto informácie neviem, na čo mám do-
hliadnuť. Následkom môže byť zbytočne 
zlá známka. Nie všetci učitelia využívajú 
portál Edupage na informovanie rodičov. 

Druhá vec, ktorá sa mi nepáčila, bolo 
to, že práve v čase uzatvárania známok, 
zadali učitelia minimálne päť písomiek 
do 2. polroka. V čase, keď by si žiaci, a 
opakujem, aj učitelia, mali vydýchnuť. 
Takže tá slávnostná chvíľa, ktorá mala 
nasledovať po 1. polroku najmä v týchto 
časoch, nebola, nahradila ju opäť tvrdá 
školská príprava. Isto, zadané písomky 
boli aj tzv. malé. No aj príprava na ne 

musí byť u niektorých detí veľká. Takúto 
záťaž odmietam ako rodič, ale aj ako skú-
sený pedagóg. Nepochopil som toto love-
nie známok. Podľa metodických poky-
nov stačí žiaka hodnotiť 2 - 3 známkami. 
Hodnotenie síce môže narušiť dištančné 
štúdium. No aj v rámci neho je veľa mož-
ností, ako hodnotiť. Mrzí ma, že sa niekde 
vytratila empatia školy k žiakom. 

Samozrejme, za svoje názory, ktoré 
sú ústretové k žiakom, schytávam aj kri-
tiku. Najčastejšie sa objavuje „argument“ 
typu, že zvládli sme aj my, zvládnu aj 
oni, aj tak sa nič neučia. Také tvrdenie 
považujem za neznalosť pedagogické-
ho diskurzu. Deti sú iné. Pozrite, v akej 
spoločnosti vyrastajú. Na jednej strane 
nenávisť, napätie, zhubný vplyv médií 
a pochybných celebrít, na druhej strane 
explózia informácií, neuveriteľné mož-
nosti na sebarozvoj, rôzne aktivity, ne-
konečné možnosti poznávania. V tejto 
situácii mať zo žiakov encyklopédie je 
regresom.

Žiaci sa potrebujú vyznať v infor-
máciách, vedieť ich triediť a využívať, 
musia sa učiť prežiť v ťažkom, ale aj prí-
ležitosťami naplnenom živote. O to viac, 
že pribúdajú problémy, ktoré sťažujú ich 
výchovu a vzdelávanie. Slabší, ale aj tí 
šikovní potrebujú pomoc. A učiteľ na to 
musí reagovať.       

Neraz chýba citlivejší prístup 
k dnešným žiakom 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN OD ZAMERANIA

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

najlepšie
ceny

v regióne

3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
AKCIA

BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN

VOLAJTE: 
0908 979 377, 0905 915 033

Redakcia Skalicko
skalicko@regionpress.sk

PIATOK 11.02.2022
Tajomstvo starej bambitky 2 15:10, Spievaj 2 15:30, Klan Gucci 17:20, Spider-
Man: Bez domova ST 17:30, Vezmi si ma 17:50, Kingsman: Prvá misia 20:20, 
Moonfall 20:30, Vreskot 20:40

SOBOTA 12.02.2022
Tajomstvo starej bambitky 2 13:00, 15:10, Spievaj 2 13:10, 15:30, Spider-Man: 
Bez domova SD 14:10, Klan Gucci 17:20, Spider-Man: Bez domova ST 17:30, Vez-
mi si ma 17:50, Kingsman: Prvá misia 20:20, Moonfall 20:30, Vreskot 20:40

NEDEĽA 13.02.2022
(Predpremiéra) Veľký červený pes Clifford 13:00,
Tajomstvo starej bambitky 2 15:10, Spievaj 2 13:10, 15:30, Spider-Man: Bez do-
mova SD 14:10, Klan Gucci 17:20, Spider-Man: Bez domova ST 17:30, Vezmi si 
ma 17:50, Kingsman: Prvá misia 20:20, Moonfall 20:30, Vreskot 20:40

PONDELOK 14.02.2022
(Predpremiéra) V lete ti poviem, ako sa mám 18:00, 
Tajomstvo starej bambitky 2 15:10, Spievaj 2 15:30, Spider-Man: Bez domova 
SD 15:00, Vezmi si ma 17:50, Kingsman: Prvá misia 20:20, Moonfall 20:30, 
Vreskot 20:40

UTOROK 15.02.2022
(Babská jazda) V lete ti poviem, ako sa mám 18:00, 
Tajomstvo starej bambitky 2 15:10, Spievaj 2 15:30, Klan Gucci 17:20, Vezmi si 
ma 17:50, Kingsman: Prvá misia 20:20, Moonfall 20:30, Vreskot 20:40

STREDA 16.02.2022
(Predpremiéra) Uncharted 20:30, 
Tajomstvo starej bambitky 2 15:10, Spievaj 2 15:30, Klan Gucci 17:20, Spider-
Man: Bez domova ST 17:30, Vezmi si ma 17:50, Kingsman: Prvá misia 20:20, 
Vreskot 20:40

PROGRAM                        SKALICA
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Duričské skúšky v PZ Bukovec 
Slovenská poľovnícka komora, organizačná zložka Obvodná poľovnícka komora 
Myjava a Senica v rámci Plány kynologických podujatí na rok 2021 usporiadala v 
dňoch  26. - 27. decembra 2021 duričské skúšky. 
Organizáciou tohto náročného dvojdňového kynologického podujatia poverila  Po-
ľovnícke združenie  „ Kršlenica „ Bukovec v okrese Myjava. 
Duričské skúšky boli zahájené zatrúbením poľovníckych signálov a fanfár , ktoré 
uvítali účastníkov skúšok a spoločnej poľovačky  na diviačiu zver, ktorá bola sú-
časťou prvého dňa týchto skúšok. 

Na skúšky bolo prihlásených 14 vodičov, nastúpilo 11. Samotné skúšky zahájil 
predseda PZ Kršlenica Bukovec Mgr. Milan Kubovčiak, ktorý všetkých účastníkov 
v mene PZ Kršlenica Bukovec privítal , po ňom vystúpil zástupca OPK Myjava a Se-
nica Jozef Bachratý, ktorý v príhovore poďakoval  poriadajúcemu PZ Bukovec  za 
uskutočnenie vykonať duričské skúšky v poľovnom revíri Kršlenica Bukovec, na 
ktorých prihlásení psy a suky majú možnosť získať predpísanú poľovnú upotrebi-
teľnosť a oprávnenie účasti na spoločných poľovačkách na diviačiu zver, ktoré sú 
najúčinnejším spôsobom znižovanie početných stavov diviačej zveri na Slovensku 
a tým zabrániť šíreniu nebezpečnej nákazy „ Afrického moru ošípaných“, ktorý je 
obrovskou hrozbou pre veľkochovy s ošípanými. 
Následne predstavil hlavného rozhodcu delegovaného ústredím SPK Ing. Jozefa 
Sedlačka z Piešťan. Posledné slovo na zahájení skúšok mal poľovnícky hospodár 
pán Miroslav Gavlas, oboznámil  s pokynmi a priebehom spoločnej poľovačky, kto-
rou boli duričské skúšky zahájené.  O tom, že v PR Bukovec sa členovia zodpovedne 
starajú svedčí i stav, že v každom pohone bolo dostatok zveri a na slávnostnom 
výrade  po poľovačke skončilo deväť kusov diviačej zveri . Po spoločnej poľovač-
ke rozhodcovský zbor odskúšal takzvané drobné disciplíny,  ktorými bol prvý deň 
ukončený. Druhý deň v pondelok 27.2.2021 duričské skúšky pokračovali skúškou 
odvahy pri ktorej štvornohý zverenci museli preukázať svoje vlohy na diviačom 
oplôtku, ktorý vlastní PZ Turá Lúka a správcom je Bc. Ján Smolíček. 

Nakoľko všetci psy a suky v tejto disciplíne obstáli , mohli absolvovať poslednú  
skúšku, ktorou bolo dohľadávka diviaka na nepofarbenej  umelo založenej 500 
krokov dlhej stope. Pri úspešnej dohľadávke každý vodič podľa poľovníckych tra-
dícií obdržal zálomok, ktorý si vodič zastrčí za klobúk, je to správa pre ostatných 
účastníkov, že dohľadávka bola úspešná. Tieto zálomky obdržalo všetkých jede-
násť vodičov , čo je veľký úspech a vizitka pre vodičov, že svojich zverencov na tieto 
duričské  skúšky  dobre pripravili. 
Poľovnícke združenie Kršlenica Bukovec pre prvých troch vodičov pripravilo ceny 
– športové poháre, ktoré odovzdal predseda kynologickej komisie OPK Myjava 
a Senica  Viliam Masár  z Hradišťa pod Vrátnom nasledovne: 
Na prvom mieste skončil pes AJD RIO z Vickova, I.C. s vodičkou Veronikou Zá-
mečníkovou z Kostolného, na druhom mieste skončila suka slovenského kopova  
BRITA spod Mníchovej úboče I.C. s vodičom Viliamom Masárom z Hradišťa pod 
Vrátnom, tretia skončila suka slovenského kopova ERA Lubrami I.C. s vodičom Du-
šanom Matejkom z Liptovskej Kokavi. 
Odovzdaním cien a diplomov hlavný rozhodca  Ing. Jozef Sedlačko poďakoval OPK 
Myjava a Senica a hlavne poriadajúcemu PZ Kršlenica Bukovec za uskutočnenie  
tejto náročnej kynologickej akcie, ktorá prebehla na vysokej organizačnej úrovni 
pri dodržaní poľovníckych zvykov a tradícií.          

Jozef Bachratý podpredseda OPK 

H
oci sa teraz tešíme zo zim-
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Mzda od 700€ do 1250€  
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 benefi ty 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

Mzda od 800€ do 1200€  
Požiadavky:
• SŠ vzdelanie s technickým zameraním, prax v opravovaní me-
chanických častí strojných zariadení vítaná, manuálna zručnosť, 
práca s PC/MS Offi  ce, 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

Mzda od 700€ do 1000€  
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

Mzda od 800€ do 1200€  
Požiadavky:
• SŠ vzdelanie s maturitou v odbore elektrotechnického zame- 
rania, základné znalosti elektromechanických a automatizač-
ných prvkov, prax v odbore vítaná,platné osvedčenie min.§21 
(vyhláška 508/2009 Z.z.), §22, §23, práca s PC/MS Offi  ce, 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

• Elektromechanik • Robotník v expedícii, skladník

• Prevádzkový zámočník

• Obsluha polygrafi ckého stroja

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

034 6967330, 0914222739

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

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

Zi m ná ú d r ž ba c ie st a komu ni k ác i í v BA 
0 9 4 8  6 1 2  1 2 3 ,  0 9 4 8  9 1 6  7 2 7  z ichova@ai i . sk

• VODIČ "C" 
Priemerná mzda 1.700,- € brutto

• PILČÍK 
Priemerná mzda 1.000,- € brutto

UBYTOVANIE ZDARMA

94
-?
??

1
0
-0
0
2
0

OPERÁTOR/KA
BALIACEJ LINKY

• práca na 3 zmeny
• mzda 5,06 €/h bru�o (po 3 mes. navýšenie
   na 5,39 €/h bru�o) + príplatky + bonusy
• možnosť záloh • stravné lístky 3,83 €
• doprava zdarma zo smerov: Holíč,
   Šaš�n-Stráže, Plavecký Peter

MALACKY • 5,06 € / h bru�o

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

3
6
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SBS GUARDING s. r. o.

@

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

PRÁCA V SENICI

Náplň práce: 

Ponúkame:

VÝSTUPNÁ KONTROLA
BICYKLOV

na jednozmennú prevádzku

- Kontrola súladu s technologickým postupom

- Úplná fyzická a vizuálna kontrola funkčnosti bicyklov, 

  prípadné donastavenie jednotlivých 

  komponentov – mechanických aj elektrických

- Upozornenie na opakované chyby konkrétnych 

  pracovníkov, prípadné názorné predvedenie 

  bezchybnej montáže

- Základná hrubá mesačná mzda 1.000,- EUR 

- Po zapracovaní trvalý pracovný pomer

- Možnosť profesného rastu

- Nákup tovaru v spoločnosti DEMA Senica a.s. 

  za zvýhodnené ceny

- Príjemný kolektív

V prípade záujmu zasielajte žiadosti 

s profesným životopisom 

na e-mail: mokosak@dema.sk

4
1
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Požiadavky: 

- Zodpovedný prístup k práci
- Ochota a chuť pracovať

- Práca vhodná aj pre ženy

Ponúkame:

- Základná hrubá mesačná mzda 762,- EUR

  + výkonnostné prémie

- Začiatok pracovného pomeru - ihneď

- Po zapracovaní trvalý pracovný pomer

- Možnosť profesného rastu

- Nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.

   za zvýhodnené ceny

- Príjemný kolektív

PRACOVNÍKOV MONTÁŽE

V BICYKLOVEJ VÝROBE

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

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

e-mail: mokosak@dema.sk

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

PRÁCA V SENICI

4
1
-0

7

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

PRÁCA V SENICI

Náplň práce: 

Ponúkame:

OPRAVÁR  BICYKLOV

na jednozmennú prevádzku

- Kontrola súladu s technologickým postupom

- Úplná fyzická a vizuálna kontrola funkčnosti bicyklov, 

  prípadné donastavenie jednotlivých 

  komponentov – mechanických aj elektrických

- Upozornenie na opakované chyby konkrétnych 

  pracovníkov, prípadné názorné predvedenie 

  bezchybnej montáže

- Základná hrubá mesačná mzda 1.000,-  až 1200,- EUR 

- Po zapracovaní trvalý pracovný pomer

- Možnosť profesného rastu

- Nákup tovaru v spoločnosti DEMA Senica a.s. 

  za zvýhodnené ceny

- Príjemný kolektív

V prípade záujmu zasielajte žiadosti 

s profesným životopisom 

na e-mail: mokosak@dema.sk

Prijmeme 
čašníka/čašníčku 

do hostinca 
v Kuklove

a herne v Kútoch
Tel: 0948 002 614

4
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Náplň práce: pomocné práce pri poplastovacej linke, 
príprava materiálu a výrobkov Práca na 3 zmeny 
( denná, poobedná, nočná ) 
Platové podmienky: 5,30 € v hrubom + príplatky
Termín nástupu: možný ihneď
Kontakt na pohovor: 
+421 905 219 043 volať po.-pia.v čase 8:00-16:00 h.
Adresa: Športová 5410/51, Senica - Čáčov
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SBS
LAMA SK
príjme bezpečnostných 
pracovníkov v obchodných 
prevádzkach 

v Holíči a Skalici

0914 333 342

850€ brutto/ mesiac
POS nutný!
Nástup IHNEĎ!

17. februára 1904    
v milánskej La Scale mala premiéru opera 
Giacoma Pucciniho Madama Butterfly.

Výročia a udalosti 18. februára 1885    
po prvý raz vyšla kniha Dobrodružstvá 
Huckleberryho Finna od Marka Twaina.

Výročia a udalosti

0908 979 377

INZErCIA
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•
•

• spoľahlivosť
• Manuálna zručnosť

• Nástupná 790 EUR
• Stabilné agentúru)
• Dochádzkový bonus 50€
• Výkonnostná odmena až do 100€
• Nárast zapracovaní
• odporučenie
• odpracované
• Príspevok 1% na doplnkové dôchodkové
sporenie

• 0,80€/ jedlo
• Príplatky nad rámec Zákonníka práce
(poobedná €/hod)

• Možnosť kariérneho
• Bohatý sociálny
• zlepšovateľstvo

Už každý deň že skutočné remeselné najindividuálnejších
požiadaviek stanovené výrobcami luxusných, prémiových športových
zakotvené našej skutoční noví sledovať pomáhať
formovať schopní implementovať úplne nové riešenia spojením veľmi kompetencií
technológií premieňame zložité výzvy skutočné nadšenie Staňte súčasťou tímu

NA POZÍCIU ŠIČKA PONÚKAME:

• úplné zaškolenie trvaní týždňov
• možnosť individuálnej úpravy

pracovného času

Lesná 880/1 Holíč
Kontaktná osoba Ing. Eva Beneková, Mgr. Katarína Krchňavá

ó

O P E R Á T O R  V Ý R O B Y

Š I Č K A

R E K VA L I F I K Á C I A N A 
P O Z Í C I U  Š I Č K A 

•
•

• spoľahlivosť
• Manuálna zručnosť

• Nástupná 790 EUR
• Stabilné agentúru)
• Dochádzkový bonus 50€
• Výkonnostná odmena až do 100€
• Nárast zapracovaní
• odporučenie
• odpracované
• Príspevok 1% na doplnkové dôchodkové
sporenie

• 0,80€/ jedlo
• Príplatky nad rámec Zákonníka práce
(poobedná €/hod)

• Možnosť kariérneho
• Bohatý sociálny
• zlepšovateľstvo

Už každý deň že skutočné remeselné najindividuálnejších
požiadaviek stanovené výrobcami luxusných, prémiových športových
zakotvené našej skutoční noví sledovať pomáhať
formovať schopní implementovať úplne nové riešenia spojením veľmi kompetencií
technológií premieňame zložité výzvy skutočné nadšenie Staňte súčasťou tímu

NA POZÍCIU ŠIČKA PONÚKAME:

• úplné zaškolenie trvaní týždňov
• možnosť individuálnej úpravy

pracovného času

Eissmann Automotive Slovensko s.r.o.| Lesná 880/1|  90851 Holíč
Kontaktná osoba: Ing. Eva Beneková, Mgr. Katarína Krchňavá
Telefón: +421 907 962 902, +421 907 880 779

praca@eissmann.com; eva.benekova@eissmann-smp.com

katarina.krchnava@eissmann-smp.com

Š I Č K A

R E K VA L I F I K Á C I A N A 
P O Z Í C I U  Š I Č K A 

TURNING IDEAS INTO EXCITEMENT.

Váš profil

• Stredoškolské vzdelanie výhodou
• Prax v automobilovom priemysle
výhodou

• Zodpovedný prístup a spoľahlivosť
• Manuálna zručnosť

Vaše benefity

• Nástupnámzda od 790 EUR
• Stabilné zamestnanie (nie cez agentúru)
• Dochádzkový bonus 50€
• Výkonnostná odmena až do 100€
• Nárastmzdy po zapracovaní sa vo funkcii
• Odmena za odporučenie nového kolegu
• Vernostné za odpracované roky
• Príspevok 1% na doplnkové dôchodkové
sporenie

• Stravovanie - 0,80€/ jedlo
• Príplatky nad rámec Zákonníka práce
(poobedná zmena 0,17€/hod)

• Možnosť kariérneho rastu
• Bohatý sociálny program
• Odmeny za zlepšovateľstvo

Už viac ako 55 rokov každý deň dokazujeme, že skutočné remeselné umenie a plnenie najindividuálnejších
požiadaviek - tak, ako sú stanovené výrobcami luxusných, prémiových a športových automobilov - sú pevne

zakotvené v našej DNA. Ako skutoční noví myslitelia nechceme iba sledovať trendy, ale pomáhať im ich aj

formovať. Sme schopní implementovať úplne nové riešenia spojením veľmi rozdielnych kompetencií a

technológií. A premieňame zložité výzvy na skutočné nadšenie. Staňte sa súčasťou tímu:

KANDIDÁTOM BEZ SKÚSENOSTÍ 
NA POZÍCIU ŠIČKA PONÚKAME:

• úplné zaškolenie v trvaní 4-6 týždňov
• možnosť individuálnej úpravy

pracovného času

Lesná 880/1 Holíč
Kontaktná osoba Ing. Eva Beneková, Mgr. Katarína Krchňavá

ó

Š I Č K A

R E K VA L I F I K Á C I A N A 
P O Z Í C I U  Š I Č K A 

•
•

• spoľahlivosť
• Manuálna zručnosť

• Nástupná 790 EUR
• Stabilné agentúru)
• Dochádzkový bonus 50€
• Výkonnostná odmena až do 100€
• Nárast zapracovaní
• odporučenie
• odpracované
• Príspevok 1% na doplnkové dôchodkové
sporenie

• 0,80€/ jedlo
• Príplatky nad rámec Zákonníka práce
(poobedná €/hod)

• Možnosť kariérneho
• Bohatý sociálny
• zlepšovateľstvo

Už každý deň že skutočné remeselné najindividuálnejších
požiadaviek stanovené výrobcami luxusných, prémiových športových
zakotvené našej skutoční noví sledovať pomáhať
formovať schopní implementovať úplne nové riešenia spojením veľmi kompetencií
technológií premieňame zložité výzvy skutočné nadšenie Staňte súčasťou tímu

KANDIDÁTOM BEZ SKÚSENOSTÍ 
NA POZÍCIU ŠIČKA PONÚKAME:

• úplné zaškolenie trvaní týždňov
• možnosť individuálnej úpravy

pracovného času

Lesná 880/1 Holíč
Kontaktná osoba Ing. Eva Beneková, Mgr. Katarína Krchňavá

ó

Š I Č K A

R E K VA L I F I K Á C I A N A 
P O Z Í C I U  Š I Č K A 

•
•

• spoľahlivosť
• Manuálna zručnosť

Vaše benefity

• Nástupná 790 EUR
• Stabilné agentúru)
• Dochádzkový bonus 50€
• Výkonnostná odmena až do 100€
• Nárast zapracovaní
• odporučenie
• odpracované
• Príspevok 1% na doplnkové dôchodkové
sporenie

• 0,80€/ jedlo
• Príplatky nad rámec Zákonníka práce
(poobedná €/hod)

• Možnosť kariérneho
• Bohatý sociálny
• zlepšovateľstvo

Už každý deň že skutočné remeselné najindividuálnejších
požiadaviek stanovené výrobcami luxusných, prémiových športových
zakotvené našej skutoční noví sledovať pomáhať
formovať schopní implementovať úplne nové riešenia spojením veľmi kompetencií
technológií premieňame zložité výzvy skutočné nadšenie Staňte súčasťou tímu

NA POZÍCIU ŠIČKA PONÚKAME:

• úplné zaškolenie trvaní týždňov
• možnosť individuálnej úpravy

pracovného času

Lesná 880/1 Holíč
Kontaktná osoba Ing. Eva Beneková, Mgr. Katarína Krchňavá

ó

Š I Č K A

R E K VA L I F I K Á C I A N A 
P O Z Í C I U  Š I Č K A 
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PREDAJ HUDOBNÝCH
NÁSTROJOV, OZVUČOVACEJ

A SVETELNEJ TECHNIKY
A PRÍSLUŠENSTVA

PREVÁDZKA:
ŠAŠTÍN-STRÁŽE

0948 740 840
Hudobniny HS Šaštín
info@hudobninysastin.sk
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