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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 
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

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

Pred pár dňami mi vyrazili zo zeme 
snežienky. Už som ich čakal. Také 
slabé, tenučké, akoby nesmelé. 
Dobre vedeli, že príde sneh. Že ešte 
príde.

Nepatrím k nadšencom snehovej 
periny. Stačí raz za rok vidieť, najlepšie 
v čase Vianoc a potom nech už dá po-
koj. A tak som to nedeľné ráno, keď zno-
va napadal, stratil náladu. Na chvíľu. 
Kým som si neuvedomil, že na svete 
sú aj deti, ktoré majú radi sneh vždy a 
že na svete sú aj tí, ktorí doslova rátali 
dni do jarných prázdnin a primeriavali 
ten počet k snehovej pokrývke. Lebo sa 
radi lyžujú.

Svet okolo nás nie je dobrý alebo 
zlý iba preto, že ho tak vnímam ja. 
On nemôže byť taký, aký ho chce mať 
(vlastniť) niekto. Na svoj obraz, na svo-
je potreby, na svoje želanie či skôr roz-
kaz. Svet nie je vlastníctvo, aj keď by ho 
mnohí radi medzi niečo také zaradili. 
Mať ho, ovládať ho, vnucovať ho. Na-
šťastie. To, čo chcem ja, nemusíš ešte 
hneď chcieť ty či on, alebo oni. A ak si 
niekto myslí, že to tak má alebo dokon-
ca musí byť, je chorý. Nikoho k niečo-
mu takému neoprávňuje nič. Ani jeho 
dočasne nadradené postavenie, ani 

jeho stranícka či iná pozícia. Dokonca 
ani jeho bludný vnútorný priestor, plný 
zla, tmy a egoizmu. Nie, nič nikoho k 
tomu neoprávňuje!

Človek, ktorý je empatický, ro-
zumie emóciám druhých. Dokáže ich 
vnímať a pochopiť. Prejavuje sa to na 
jeho postoji a správaniu sa k druhým. 
Človek s nižšou empatiou nehľadí na 
následky svojich rozhodnutí či činov. 
Málokedy bude brať ohľad na pocity 
človeka, ktorému uštedrí ranu pod 
pás.  Empatiu, jej mieru, však možno 
ovládať a dokonca aj pestovať. Ak má 
o to človek sám záujem. A ak je to pre 
neho jedna z najdôležitejších hodnôt, 
ovplyvňujúcich medziľudské správa-
nie. Ak je to proste človek.

Áno, dosť ma naštval ten sneh, za-
krývajúci snežienky. Nuž ale iní práve 
balia na hory. Ak majú kedy a za čo. 
Tak veľa pekných zážitkov! 
Mimochodom, meteo-
rologická zima sa práve 
skončila a tak možno 
oprávnene zvolať – jar 
je tu! Konečne! Pekný 
„prvý“ jarný týž-
deň.

Tento svet nie je len o nás

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

2. marca 2007  
výbuch delaboračného skladu v Novákoch po ktorom zostal na 
mieste delaboračnej haly 20-metrový kráter.

Výročia a udalosti

Strešná lata 
0,87 €/bm  morená
Tesárske práce
0948 771 127
piladobr@gmail.com

PREDAJ REZIVA
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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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Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

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

Okná plné nápadov

CIA PLAST s.r.o 0910 168 661 holic@incon.eu
Bližšie informácie a kontakt:
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SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

§

€

MZDY, PERSONALISTIKA

VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

Sme plátci
DPH

FO typ A, B a právnických osôb

Senica | 0911 521 767
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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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Sociálna poisťovňa v týchto dňoch 
už poskytuje seniorom potvrdenia o 
vyplatených dôchodkových dávkach. 
Najmä pracujúci dôchodcovia ich 
potrebujú k daňovému priznaniu za 
predchádzajúci kalendárny rok. 

Seniori by si vyžiadanie potvr-
denia, najmä v súčasnej nepriaznivej 
epidemiologickej situácii, nemali ne-
chávať na poslednú chvíľu. Využívať 
treba predovšetkým telefonickú a ma-
ilovú komunikáciu. Dôchodcovia tak 
stihnú lehotu na podávanie daňových 
priznaní do konca marca a Sociálnej 
poisťovni to pomôže plynule vybavovať 
ich žiadosti.

O potvrdenie môžu seniori požia-
dať Informačno-poradenské centrum 
telefonicky na bezplatnej linke 0800 
123 123 alebo elektronicky prostredníc-
tvom formulára na webovej stránke So-
ciálnej poisťovne Formulár pre otázky, 
prípadne na mailovej adrese podatel-
na@socpoist.sk. Pri telefonickej a ma-
ilovej požiadavke dostane dôchodca 
potvrdenie poštou na adresu bydliska.

Dôchodca, ktorý má zriadenú e-
-schránku na portáli www.slovensko.
sk, môže o potvrdenie požiadať aj pro-
stredníctvom nej a potvrdenie dostane 
touto cestou.

Pobočky a klientske centrá Soci-
álnej poisťovne pripravujú na žiadosť 

dôchodcu potvrdenia zväčša na poč-
kanie. Ak bol však dôchodok priznaný 
v predchádzajúcom roku alebo bola 
vykonaná zmena v jeho vyplácaní, prí-
prava potvrdenia trvá dlhšie. Ústredie 
Sociálnej poisťovne ho v takom prípa-
de posiela dôchodcovi na adresu jeho 
bydliska poštou. Aj preto je vhodné, 
aby klient o dokument požiadal v ča-
sovom predstihu. Ak ho žiada osobne 
v pobočke, je potrebné sa preukázať 
občianskym preukazom. Pobočka 
môže potvrdenie v záujme ochrany 
osobných údajov vydať len konkrét-
nemu dôchodcovi. Inej osobe ho môže 
poskytnúť len na základe predložené-
ho splnomocnenia.

Potvrdenia o poberaní dôchodku 
(bez uvedenia výšky dôchodku) pre 
bezplatné cestovanie vlakom vyhoto-
vuje Sociálna poisťovňa seniorom vždy 
na počkanie vo svojich pobočkách a v 
Informačno-poradenskom centre.

Potvrdenie o vyplatených 
dôchodkoch pre daňové účely 

» red
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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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Občianska
riadková
inzercia

»Predám Citroen C3, 
2010, 1,4 benzín,servisná 
knižka.Tel. 0911615665

»ČZ 175, JAWA 90, PIONIER, 
STADION, MUSTANG, SIM-
SON, BABETA, Kúpim tieto 
motorky.Tel. 0915215406 
»Kúpim do zbierky staré 
neplatné CS technické 
preukazy auto-moto.Tel. 
0940086855

»Prenajmem 2-izbový 
byt vo Veľkých Levá-
roch, novostavba, vhod-
ný pre 1 až 2 osoby.Tel. 
0911615665 
»Dám do prenájmu 1 
izbu v RD v Skalici, za-
riadená + internet.Tel. 
0908648471

»Mladý pár hľadá na 
kúpu jednoizbový byt 
alebo garsónku v Seni-
ci / Skalici.Tel. kontakt 
0904593434

»Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

»Predám lúpané vlaš-
ské orechy z poslednej 
úrody, 1 kg / 8 €.Tel. 
0907780472

»Predám hoblovačku, 
dĺžka noža 300mm+pre-
ťahovačka. Kladívkový 
šrotovník, mixér na ovo-
cie a repu.Tel. 0911907461 
»Predám bicykel  trojkol-
ku.Tel. 0915096035 
»Predám rakúsko-uhor-
skú šablu, napoleónsky 
meč. Tel. 0915 096 035 
»Predám list na cir-
kulár priemer 60. Tel. 
0915096035 
»Predám elektrický ká-
bel 35 m na 380 V. Tel. 
0915 096 035
Pokračovanie na str. 8

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    

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
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Bocán s.r.o., 

AKCIA  marec 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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KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

MAĽBY A NÁTERY

STAVEBNÉ PRÁCE

0910 589 637
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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Výroba a predaj brán a zábradlí
Predaj kovaných polotovarov

Info: 0948 220 852
kovacrado@centrum .sk

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

28. februára 1914  
začala sa prevádzka električiek poháňaných elektrickým prúdom v Košiciach, 
čím sa ukončila prevádzka košickej konskej železnice a parných električiek.

Výročia a udalosti
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Ku každej objednávke darček  
|  Možnosť splátok s 0% úrokom

BALKÓNY •  TERASY • PRÍSTREŠKY

splátky od 149 €

VÝHODNÉ JARNÉ  ZĽAVY ! VYHRAJTE 400 €

splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové prístrešky bioklimatické pergolyzasklievanie terás

splátky od 98 € splátky od 99 €
splátky od 149 €

Kontakt: 0948 787 777 www.balkona.eu

ZIMNÉ
.........................

splátky od 149 €

ZÁHRADY
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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)
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DREVENÉ
BRIKETY 0905 496 263

valcové a tehlové

Studienka 29
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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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»Štíhly abstinent 52 r. 
hľadá sympatickú štíhlu 
priateľku na zoznáme-
nie. Tel. 0915 700 845 
»Sympatická 56 r. hľadá 
priateľa na zoznámenie.
Tel. 0944 724 181

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP PB 12 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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, PB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

16 ZOZNAMKA    
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KONTAKT: 0903 607 781

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

BRIKETY
Z TVRDÉHO 

DREVA

 VÝROBA A PREDAJ

PALIVOVÉHO
DREVA

6
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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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SBS
LAMA SK
príjme bezpečnostných 
pracovníkov v obchodných 
prevádzkach 

v Holíči a Skalici

0914 333 342

850€ brutto/ mesiac
POS nutný!
Nástup IHNEĎ!

1. marca 1953  
Josif Vissarionovič Stalin utrpel mozgovú porážku, na následky 
ktorej o štyri dni zomrel.

Výročia a udalosti
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Stačí zavolať a my vás navštívime.

Skalica, ul. Horská
0902 624 774

www.kamenarstvostapav.sk

Môžete si vybrať
asi zo 130 druhov
pomníkov a podľa
vlastného výberu!

Vystavené sú nové druhy materiálu. Najlepšie ceny v Skalici a okolí.

Pomníky sú vystavené

priamo v areáli firmy

NAŠA FIRMA MÁ 31 ROKOV 
BOHATÉ  SKÚSENOSTI

Príďte sa presvedčiť

DVOJHROB od 2000€ 
NA KOMPLET

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

7
5
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1

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

9.50 - 10.00 h.
9.00 - 9.15 h.

9.45 - 10.00 h.
10.15 - 10.30 h.

Kúty - potraviny Polák  16. 3.
Dojč PD  18. 3.
Vradište - Jednota  18. 3.
Skalica parkov. za Lidlom  18. 3. 

Predaj 16 týždňových kuričiek DOMINANT
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NON STOP

KRTKOVANIE

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

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP
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× STAVBA RD
× ZATEPLOVANIE

MONTÁŽ × DEMONTÁŽ

STAVEBNÉ PRÁCE

PRENÁJOM
LEŠENIA

0910 620 160

4
7
-0
3
8

26. februára 1815    
Napoleon Bonaparte ušiel z vyhnanstva 
na ostrove Elba.

Výročia a udalosti 4. marec 1877    
premiéra baletu Labutie jazero od Pjotra 
Iľjiča Čajkovského v Moskve.

Výročia a udalosti
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 Skalická kaviareň

Dali sme si stretko k“ bláboleniu „v kaviarni a zišli sme sa traja,tak ako to býva 
väčšinou,lebo niekedy je nás i viac. Pretože som urobil chybu a cestou som si ju 
uvedomil,že som si zabudol rúško,tak som sa musel vrátiť a vyštartovať znovu,čím 
sa stalo že som meškal asi štvrť hodiny. S príchodom do kaviarne som sa ospravedl-
nil s konštatovaním že-“čas sú peniaze.“Fero,jeden zo spoločníkov prijal osprave-
dlnenie a pokračoval vlastne ďalším porekadlom že-“Kto neskoro chodí sám sebe 
škodí.“ Na moju otázku ako to je myslené my povedal že sa v mojej neprítomnosti 
uzniesli na objednaní kávy pre troch a k tomu tri whisky a že to hradí ten neskoro 
prichádzajúci.
Zobral som to s nadhľadom a povedal som si že tento návrh má-“hlavu i pätu.“ 
Tým pádom sme mali úvod nášho stretnutia za sebou a dohodli sme sa,že i napriek 
všelijakým svetovým problémom spôsobených ľuďmi sa budeme ďalej rozprávať 
práve o všelijakých porekadlách,keď už sme s tým začali.Laco hodil na stôl jedno 
a to-“vyviesť bez rebríka na pôjd“,Fero pokračoval-“upliesť z lajna byč,“ a ja som 
hodil-“uvariť z vody polievku.“ Všetky tieto porekadlá majú-“hlavu i pätu“ a vy-
jadrujú zhruba rovnaké a to -vyťažiť z minima maximum alebo v ekonomickom 
zmysle-efektivitu v konaní človeka o čo sa určite každí snaží ale nie každému sa 
to vždy darí pretože sú aj takí ktorí vo svojom snažení napríklad zbankrotovali,čo 
príjemné nie je.
Ďalším tromfom bolo porekadlo z iného súdku a to bolo staroveké porekadlo baby-
loňanov-“oko za oko,zub za zub,“ vtedy používané pravidlo ,ktoré sa takto uložilo 
preto že nikto vtedy nemal na ružiach ustlané a každý prečin sa trestal spôsobom-“ 
akú dostaneš,takú daj.“
Opakom predošlého porekadla je kresťanské-“ kto do teba kameňom,ty do neho 
chlebom“.Toto kresťanské porekadlo bolo myslené dobre,ale vzhľadom k vývoju 
vecí svetových je dobrou teóriou avšak v praxi stráca zmysel ,čo je škoda ,avšak 
má pod dohľadom vyvolených ,šancu sa do bežnej praxe dostať. Uvidíme ,-“nádej 
umiera posledná.“
Máme tu ďalšie porekadlo.-“ ako sa do hory volá,tak sa z nej ozýva.“Je to porekadlo 
ktoré dokumentuje akustické pravidlo-volania do hory,v tomto prípade s možnos-
ťou prenosu do medziľudských vzťahov kde sa tiež potvrdzuje -“ty mňe,ja tebe.“
Usrknutím si whisky sme mali v práci následujúce.“Keby hlúposť kvitla,si ako 
súkvetie.“ Toto sme rozoberali dosť dlho aj s rôznymi príkladmi, ktoré nemôžeme 
zverejniť na základe platnosti -zákona o utajení osobných údajov ale sme záverom 
skonštatovali, že toto pravidlo používajú najviac Tí, ktorí sú najkvetnatejší.Samo-
zrejme,-okrem nás.
Ja som zo skúsenosti dal porekadlo z minulých čias-“kto nepracuje nech neje.“To 
sme rozobrali tiež pomerne dôkladne a výstupom bolo,že kedysi sa plnil plán na 

120% a stačilo to len na to jedlo a niečo k tomu. Dnes sú mnohí ktorí nepracujú len 
trepú a žerú ako zvieratá a na súputníkov si ani nespomenú.Tak nejako sa tá spo-
ločnosť vyvíja.Čo už.Čas ukáže.
Zapracovali sme do témy ešte také pravdy ako-“ tak dlho sa chodí so džbánom po 
vodu až sa džbán rozbije“,“mať rád ako koza nôž,“ starého psa novým kúskom ne-
naučíš,“čas sú peniaze,“účel svätí prostriedky,“ čumíš ako teľa na nové vráta,“-ko-
mu nieje rady tomu nie je pomoci.“Všetky tieto pravdy sú pravdy svetové platné aj 
na Slovensku ale na Slovensku -ako sa hovorí je všetko inak.
Záverom opakujem ešte jedno pravidlo.-“Komu nie je rady tomu nie je pomoci.“
Ukončili sme posedenie v kaviarni zaplatením účtu zopár Eur s konštatovaním-“za 
málo peňazí -málo muziky,“ ale i tak to bolo príjemné. Dohodli sme sa na ďalšej 
slezine bez určenia tém pretože dovtedy sa môže stať všeličo,čo budeme musieť vy-
hodnotiť.                                                                                                                              Karel Řepa

NEDEĽA 27.02.2022
Tajomstvo starej bambitky 2 13:00, Spievaj 2 13:10, Spider-Man: Bez domova 
SD 15:10, V lete ti poviem ako sa mám 13:20, 15:40, 18:00, 20:20, Veľký červený 
pes Clifford 15:30, Uncharted ČD 17:40, Mimoriadna udalosť 18:20, Smrť na Níle 
20:10, Belfast 20:30

PONDELOK 28.02.2022
Spider-Man: Bez domova SD 15:10, V lete ti poviem ako sa mám 15:40, 18:00, 
20:20, Veľký červený pes Clifford 15:30, Uncharted ČD 17:40, Mimoriadna uda-
losť 18:20, Smrť na Níle 20:10, Belfast 20:30

UTOROK 01.03.2022
Spider-Man: Bez domova SD 15:10, V lete ti poviem ako sa mám 15:40, 18:00, 
20:20, Veľký červený pes Clifford 15:30, Uncharted ČD 17:40, Mimoriadna uda-
losť 18:20, Smrť na Níle 20:10, Belfast 20:30

STREDA 02.03.2022
DRSNÁ JAZDA – Batman 19:30, Belfast 16:00, V lete ti poviem ako sa mám 16:40, 
18:10, Veľký červený pes Clifford 15:30, Uncharted ČD 17:40, Smrť na Níle 20:10, 
Mimoriadna udalosť 20:30

PROGRAM                               SKALICA
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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

Kyberšikana je vo všetkých svo-
jich podobách nebezpečná a môže 
mať katastrofálne následky, a to 
napríklad aj v podobe pokusu o sa-
movraždu. Je dôležité vzdelať deti 
a mladých ľudí tak, aby dokázali 
kyberšikanu rozpoznať a rodičia by 
mali včas zasiahnuť. 

Pripomína to spoločnosť Uniqa, 
ktorá eviduje nárast hlásení súvisia-
cich s kyberšikanou.

„Šikana cez internet sa deje naj-
častejšie cez hanlivé komentáre k fo-
tografiám, zastrašovanie a vydieranie 
cez správy, či neoprávnené zverejňo-
vanie intímnych fotografií i videí na 
internete. Ďalej je to kradnutie identity, 
posielanie správ z falošného profilu, 
tvorba posmešných stránok o šikano-
vanej osobe, ale aj vytváranie skupín 
na sociálnych sieťach proti šikanova-
nej osobe,“ uviedol Zdeněk Hruška z 
poisťovne.

Spoločnosť vymenovala viacero 
druhov kyberšikany, medzi nimi na-
príklad kyberharašenie, pri ktorom ide 
o neustále kontaktovanie cez SMS, e-
-maily a iné platformy. Ide o najčastejší 
druh. Obete môžu byť vystavené aj ky-
berstalkingu (sledovanie a narúšanie 
súkromia), kybergroomingu (nútenie 
k osobnej schôdzke), flamingu (slovné 
napádanie), či sextingu (posielanie a 
zverejňovanie textov, fotografií alebo 
videí so sexuálnou tematikou).

Kyberšikana pritom môže viesť k 
depresiám, poruchám spánku, poci-
tom menejcennosti, strachu, ba aj k 
samovražde alebo k pokusom o ňu. 
Psychologička Inka Grohoľová upozor-
ňuje, že rodičia by nemali nútiť deti, 
aby takýmto problémom čelili samé, 
treba pri nich stáť. „Vyslovte svojmu 
dieťaťu podporu a ubezpečte ho, že sa 
na vás môže spoľahnúť v každej situá-
cii,“ vyzdvihla psychologička.

Odborníci teda radia - v prvom 
rade rozhovorom so šikanovaným zis-
tiť stupeň závažnosti. Ďalej treba uložiť 
komunikáciu, ktorá sa deje v príslušnej 
skupine a viesť si podrobné záznamy. 
„Kyberšikana je trestný čin, okamžite 
ju ohláste polícii,“ dodali tiež odborní-
ci. Na šikanujúcu osobu netreba reago-
vať, vyvolalo by to ďalšie kolo urážok. 
Šikanovanému dieťaťu je zase dobré 
poskytnúť psychologickú pomoc.

Pomôcť môže aj poistenie kyber-
netického rizika, pri ohlásení udalosti 
totiž poisťovňa vie zabezpečiť odstrá-
nenie alebo vytesnenie takýchto infor-
mácií z internetu.

Kyberšikana detí – ako na ňu?

» red
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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
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€
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Kontakt: Tomáš Ficek
+421 904 700 727

tomas.ficek01@iacgroup.com

Poďte s nami vyrábať interiérové obloženia
do luxusných automobilov
Hľadáme skúsených naťahovačov na projekt Audi Q7

Spoločnosť IAC Lozorno naberá
ľudí na naťahovanie kože

Nástupná mzda: 788,61  € + 13,5% dochádzkový bonus (106 €)
+ príplatky už pri nástupe od 250 €, čo je 1150 €

BENEFITY: letný a zimný bonus | 5 dní dovolenky nad rámec zákona |
až 13% mesačný výkonnostný bonus | zabezpečená doprava až do
Holíča | možnosť ubytovania | príspevok do 3. piliera | cafetéria | práca
v stabilnej medzinárodnej spoločnosti | možnosť kariérneho rastu
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OKRESNÝ SÚD SKALICA, 
Námestie slobody 15, Skalica

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

štátny radca – vyšší súdny úradník 

Podrobnosti nájdete 
na stránke www.justice.gov.sk

v dočasnej štátnej službe 
Hrubá mzda 1.036 €/mes.
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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

4
1
-3
4

Naši zamestnanci pracujú

 

PRACOVAŤ VO VAILLANT GROUP. 
STARÁME SA O LEPŠIU KLÍMU. 
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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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Všetky zaujímavé ponuky z nášho

regiónu odteraz nájdete

nielen v poštovej, ale aj

v e-mailovej schránke

Newsletter SKALICKO-SENICKO

REALME 8, 

smartfónu s top parametrami.

Prihláste sa na stránke

sutaz.senicko.sk

a hrajte o nový super
výkonný mobil.

NEWSLETTRA

 6,4"
 Android 11

 5 000 mAh
 2× Nano SIM

 128 GB
 64 + 8 + 2 + 2 Mpx

 LTE
 Micro SD

Od posledného februárového dňa sa ru-
šia režimy OTP, OP aj OP+. Zvýšia sa aj 
kapacity pri nízko a stredne rizikových 
podujatiach. Druhá fáza uvoľňovania sa 
začne od 28. marca, keď sa zrušia kapa-
citné obmedzenia a upraví sa povinnosť 
nosenia respirátora či rúška. 

Od 28. februára to bude vlastne bez re-
žimov, ostane len „základ“. Takisto sa ruší 
povinnosť karantény žiakov, ktorí boli v v 
škole v kontakte s pozitívnym, prevádzkové 
hodiny služieb sa predĺžia do 24.00. K na-
výšeniu kapacity príde aj pri vysoko riziko-
vých podujatiach. Uvoľnenie sa má dotknúť 
aj oblastí športu, wellnessu či gastra.

Od 28. marca by sa mal život vrátiť do sta-
vu pred pandémiou. Zrušia sa kapacitné ob-
medzenia, obmedzenia prevádzkových ho-
dín a upraví sa aj povinnosť nosenia rúšok. 

Podľa návrhu, ktorý predstavil riaditeľ 
Inštitútu zdravotných analýz MZ SR Matej 
Mišík, sa pri nízkych a stredne rizikových 
podujatiach (napr. bohoslužby, športové 
podujatia, kultúrne akcie) od 28. februára 
má zvýšiť maximálna kapacita na 500 osôb 
alebo maximálne na 50 percent kapacity. 
„Pri vysoko rizikových podujatiach ako so-
báše či kary bude kapacitné maximum 50 
osôb, v oboch prípadoch bude platiť režim 
„základ“,“ uviedol Mišík.

Režim základ sa bude uplatňovať aj pri 
športových súťažiach a tréningoch s kapa-
citným obmedzením do 100 športovcov.

Bez ohľadu na očkovanie a testovanie 
bude mať verejnosť prístup aj do prevádzok 
fitness, wellness, akvaparku či kúpeľov, 
platiť pre nich bude kapacitný limit 50 osôb 
alebo pravidlo jedna osoba na 15 m2 krytej 
plochy.

Základ by mal od konca februára platiť 
aj pre múzeá, galérie, výstavné siene či uby-
tovacie zariadenia, využívanie spoločných 
priestorov sa bude riadiť pravidlami pri hro-
madnom podujatí.

Reštaurácie budú takisto otvorené pre 
všetkých, povolené bude len sedenie a ob-
sluha pri stoloch, vrátane terás. Mimo sto-
lov bude povinný respirátor.

Bez obmedzení to bude aj v diaľkovej 
doprave, v prostriedkoch verejnej dopravy 
bude stále povinný respirátor. Testy môžu 
byť naďalej vyžadované v špecifických prí-
padoch, napríklad pri návšteve nemocnice 
alebo zariadenia sociálnych služieb. Tieto 
zariadenia by preto mali fungovať od 28. 
februára v OTP alebo „základ“ podľa roz-
hodnutia riaditeľa a zriaďovateľa.

Od 28. marca spolu so zrušením kapa-
citných obmedzení i obmedzení prevádzko-
vých hodín by sa mala upraviť aj povinnosť 
nosenia rúšok a respirátorov. Od konca 
marca by sa tiež mala zrušiť karanténa pri 
úzkom kontakte s pozitívnou osobou. Má 
ju nahradiť povinnosť nosiť respirátor desať 
dní po styku s pozitívnou osobou.

Začalo sa uvoľňovanie 
pandemických opatrení

» red
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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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+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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