
se22-23 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 36 750 domácností 

SENICKO-SKALICKO
č. 23 / 10. jún 2022 / 26. ROčnÍK

E-mail: mampriecky.studio@gmail.com
Tel.č. 0908 404 053

bezplatné 3D návrhy 
 a poradenstvo

  parkovanie pred budovou 
 zadarmo

  doba dodania 4-5 týždňov
  kuchyňa na mieru

kvalitné materiály
 slovenská výroba
 dovoz a montáž

S-STUDIO
Hollého 742
905 01 SENICA 

Ponúkame služby KUCHYNE 
NA MIERU

41
-6

2

6
3

-7
1

6
3

-7
1

6
3

-6
8

4
1

-6
3

Tesárske práce
0948 771 127
piladobr@gmail.com

PREDAJ
REZIVA
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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

„Opri sa o mňa, to ozaj lieči, hodíš 
za seba, všetky zlé veci,“ spieva sa 
v piesni slovenskej skupiny IMT 
Smile a pravdou je, že je nesmier-
ne dôležité mať sa v živote o čo či o 
koho oprieť, mať sa s kým podeliť 
o každodenné radosti aj starosti 
a vedieť, že niekto stojí pri nás, že 
nám načúva.

Pre pokojný a vyrovnaný život 
je priam nevyhnutné mať sa komu 
posťažovať v ťažkých chvíľach, ale 
aj podeliť o radosť, mať pri sebe nie-
koho, kto nás nasmeruje či posunie v 
živote ďalej, kto nás podrží, keď strá-
came pevnú pôdu pod nohami, kto 
nám pomôže niesť ťažké bremeno, 
ktoré nám život nadelil, kto nás vy-
počuje, poradí, kto nám dodá odva-
hu, utvrdí nás v tom, že to, čo robíme, 
robíme dobre, prípadne nás upozorní 
na nesprávny smer, kto nám pomôže 
nabrať novú chuť a energiu do života 
či ponúkne inšpiráciu, motiváciu a 
niekedy tiež užitočný nadhľad, komu 
môžeme zveriť aj svoje najtajnejšie 
túžby.

Jestvuje niekoľko veľmi dôleži-
tých ľudí v našom živote. Častokrát 

nachádzame oporu vo svojich rodi-
čoch, starých rodičoch či súroden-
coch, ktorí pri nás stoja vo všetkých 
chvíľach nášho života, inokedy zasa 
v dobrých priateľoch, ktorí sú nablíz-
ku vždy, keď je to treba a tiež v našich 
životných partneroch, ktorí nám ke-
dykoľvek podržia chrbát.

Mali by sme byť naozaj vďační 
za to, že máme s kým zdieľať svoj 
život a zároveň by sme sa mali usilo-
vať byť aj my sami niekomu oporou. 
Je to skvelý pocit urobiť niečo pre 
iných, byť im nablízku a vedieť pri-
tom, že aj pre nás tu niekto je, pretože 
tak, ako niekedy hľadáme oporu my, 
inokedy sa zasa my stávame nena-
hraditeľnými pre iných. Všetci jedno-
ducho potrebujeme cítiť vzájomnosť, 
pretože ako sa tiež spie-
va v už spomínanom 
songu: „Človeku je 
vtedy dobre, keď sa 
má o koho oprieť.“

Buďme si navzájom oporou

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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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

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 (36.420 domácností)

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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

www.maximapaints.sk
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Bocán s.r.o., 

AKCIA 

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

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ
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DÔVERYHODNÁ 
FIRMA 2021

Hviezdoslavova 309, Senica

ZĽAVA do 35%
Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

Certifikát

0910 902 635•0905 323 022
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Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

ul. pplk. Pľjušťa 1, Skalica, (autobus. stanica)
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VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

0944 716 337
work.byvanie@gmail.com

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie

fasády
murárske a obkladaèské práce

Work
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej dysfunkcie, 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:

41
-3

2

STANČIAK
AUTODOPRAVA · ZEMNÉ PRÁCE

Stančiak Ladislav, Horská 36, Skalica 909 01, tel.: 0905 494 758

BETÓNOVÉ VÝROBKY
6
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VYUŽITE

REKREAČNÝ

POUKAZ

Tel.: +421 33 775 9962, res.pn@sk.ensanahotels.com
Vyberte si na kupelepiestany.sk

Splendid
Ensana Health Spa Hotel

Dovolenka pre celú rodinu
Užite si rodinný all inclusive pobyt v hoteli Splendid

 s relaxačnými procedúrami pre dospelých
a animáčným programom pre deti počas víkendu.
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We pioneer motion

Operátor výroby
(brúsenie, sústruženie, tvárnenie)
ID číslo žiadostí: 1930  

Miesto výkonu práce: Schaeffler Skalica, spol. s r.o., Ul. Dr. G. Schaefflera 1, 909 01 Skalica

Schaeffler – atraktivita medzinárodnej technologickej skupiny spojená s kultúrou rodinnej firmy.  

Ako partner všetkých významných výrobcov automobilov a mnohých zákazníkov v priemyselnom sekto-

re vám ponúkame dostatok priestoru pre váš osobný rozvoj.

 

Informujte sa osobne  

na recepcii spoločnosti 

Schaeffler, prípadne  

volajte: 034/6961513, 

alebo 034/6961111

Uchádzať sa o pracovnú 

pozíciu môžete cez kariérnu 

stránku Schaeffler:  

jobs.schaeffler.com alebo  

na Profesia.sk

Váš profil:
• vzdelanie ukončené min. výučným listom

• možnosť pracovať na 3-4 zmeny

• zodpovedný prístup, spoľahlivosť

• zmysel pre tímovú prácu

Ponúkame:
• nástupný bonus 700€, nástupná mzda 1 100€ brutto

• 13. a 14. plat

• stabilné zamestnanie

• mzdu tvorí základná mzda 960€ brutto, zmenové a iné 

príplatky

• bonus za hospodárske výsledky

• doplnkové dôchodkové sporenie do výšky 3%

• každoročná valorizácia miezd a prehodnocovanie príplatkov

• zaujímavý sociálny program (stravná jednotka nad rámec legislatí-

vy, športové aktivity, vitamíny, masáže, zdravotná starostlivosť,...)

• závodná reštaurácia, autobusová zastávka priamo pred firmou

• ďalšie príplatky a finančné bonusy

Čakajú na vás vzrušujúce úlohy a vynikajúca perspektíva rozvoja, 
pretože budúcnosť formujeme inováciami.  
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

ZÍSKAJnástupný bonus700€
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We pioneer motion

Nastavovač strojov a zariadení
(brúsenie, sústruženie, montáž, výroba klietok)
ID číslo žiadostí: 5341  

Miesto výkonu práce: Schaeffler Skalica, spol. s r.o., Ul. Dr. G. Schaefflera 1, 909 01 Skalica

Schaeffler – atraktivita medzinárodnej technologickej skupiny spojená s kultúrou rodinnej firmy.  

Ako partner všetkých významných výrobcov automobilov a mnohých zákazníkov v priemyselnom sekto-

re vám ponúkame dostatok priestoru pre váš osobný rozvoj.

 

Informujte sa osobne  

na recepcii spoločnosti 

Schaeffler, prípadne  

volajte: 034/6961513, 

alebo 034/6961111

Uchádzať sa o pracovnú 

pozíciu môžete cez kariérnu 

stránku Schaeffler:  

jobs.schaeffler.com alebo  

na Profesia.sk

Váš profil:
• vzdelanie ukončené min. výučným listom (strojárske 

zameranie výhodou)

• prax v nastavovaní strojov v strojárskej výrobe min. 2 roky

• možnosť pracovať na 3-4 zmeny

• zodpovedný prístup, spoľahlivosť

• zmysel pre tímovú prácu

Ponúkame:
•  nástupný bonus 700€, nástupná mzda 1 400€ brutto

• 13. a 14. plat

• stabilné zamestnanie

• mzdu tvorí základná mzda 1 150€ brutto, zmenové a iné 

príplatky

• bonus za hospodárske výsledky

• doplnkové dôchodkové sporenie do výšky 3%

• každoročná valorizácia miezd a prehodnocovanie príplatkov

• zaujímavý sociálny program (stravná jednotka nad rámec legislatí-

vy, športové aktivity, vitamíny, masáže, zdravotná starostlivosť,...)

• závodná reštaurácia, autobusová zastávka priamo pred firmou

• ďalšie príplatky a finančné bonusy

Čakajú na vás vzrušujúce úlohy a vynikajúca perspektíva rozvoja, 
pretože budúcnosť formujeme inováciami.  
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

ZÍSKAJnástupný bonus700€
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Občianska
riadková
inzercia

»Predám motor Jawa 
250, motor s prevo-
dovkou 1202, prednú 
nápravu 1202, nápravu 
PV3S s uzávierkou.Tel. 
0944634153 
»Kúpim starého PIONIE-
RA JAWA 20,21,05 JAWA 
MUSTANG alebo SIMSON 
ENDURO ELECTRONIC STE-
LU MOPED STADION aj po-
kazené, dlho odstavené. 
Platím ihneď. Ponúknite.
Tel. 0915215406

»Dám do prenájmu 
2-izbový byt v Holí-
či, prerobený, voľný 
ihneď. 0948797242. Tel. 
0910289118

»Dám do prenájmu ga-
ráž pre motocykel v Ska-
lici, celoročne. Tel. 0904 
278228 
»Predáme súbor nehnu-
teľností, dve stavby s 
priľahlými pozemkami 
v obci Čáry, okres Seni-
ca. Cena dohodou.Tel. 
0915174471 
»Kúpim dom do 55000,- 
€.Tel. 0949375038 
»Kúpime záhradu/po-
zemok v Kunove alebo 
Sobotišti. Tel. 0915 408 
308

»Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

»Predám sporák Mora 
celoplynový na ZP ale-
bo PB, starší zachovalý, 
cena 50€, 2,5 kw piecka
Mora do komína na zem

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie

interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

499 € 549 €

769 €
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE

0910 589 637
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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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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

1
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NON STOP

KRTKOVANIE

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

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP
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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    

Občianska
riadková
inzercia

 
SI InZERÁTUVOLAjTE

0905 915 033

 
  PRE PODAnIE
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ný plyn, cena 30€. Ska-
lica. Tel. 0903 428 843 
»Predám amatérský 
kompresor na 230 V 
bez vzdušníka, cena 
30€, trafo zváračku 
MEZBrumov RTB-2 na 
380 V, cena 50€. Skali-
ca.Tel. 0903428843 
»Predám staré tehly 
vhodné na stavbu vin-
nej pivnice, altánku.
Tel. 0907152378

»Kúpim po starenke 
z húre staré sukne, 
škrobenice vlňáky, 
blúzky. Veci ku krojom, 
konopné veci, taniere, 
hrnky, sošky a iné.Tel. 
0904582551 

»53. r. mladšieho 
vzhľadu hľadá sympa-
tickú štíhlu priateľku. 
Foto na výmenu.Tel. 
0915700845 
»Sympatická 56 r,  hľa-
dá priateľa na zozná-
menie. Tel. 0907 277 
466

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 ne-
funguje u operátorov O2 a 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

InZERCIA

0905 915 033
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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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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

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

Predaj 13-20 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT 
8.30 - 8.45 h.

9.00 - 9.30 h.

Lozorno 7. a 28. 6.
/trhovisko/
Malacky 7. a 28. 6.
/trhovisko/

sk
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14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871
0940 098 504

vaskovicadam@gmail.com
fb: Kamenarstvo Adam ruza

AKCIA
JÚN – JÚL

2022

● Nové pomníky - žula, terazzo
● Krycie dosky, sekanie písma
● Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
● Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
● Dlažba, betónové chodníky

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA
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KAMENÁRSTVO

0948 650 959 | jankebis@gmail.com | www.kamenarjanko.estranky.sk

Záhorácka 30 (AFK), Malacky
Po–Pia: 10–15, So: 9–12

Radi Vás privítame v našej
kancelárii. Vyberte si VZORKY kameňa a doplnkov.

ZĽAVY
AŽ DO 50 %

na vybrané
kamene

do 31. 6. 2022

Pri objednaní kompletného pomníka
ZÁMKOVÁ DLAŽBA OKOLO
HROBU, DOPLNKY A SEKANIE
PÍSMA ZDARMA
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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

6
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www.regionpress.sk

14. júna 1942
Anna Franková si začala písať denník

Výročia a udalosti

13. júna 1968  
vládnym nariadením č. 70/1968 Zb. bola opätovne legalizovaná 
činnosť Gréckokatolíckej cirkvi v Česko-Slovensku

Výročia a udalosti

InZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0905 915 033
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NAJPRESNEJŠIE
MERANIE ZRAKU

SKVELÉ CENY A AKCIE

0948 777 971

OČNÝ LEKÁR
OPTOMETRISTA

DENNE

-30%
multifokálne sklá

VARILUX
PHYSIO

Hurbanova 485 (hl. svetelná križovatka), Senica

Záhorácka 5478/15B (oproti AFK), Malacky

OČNÁ OPTIKA
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Africké dovolenkové destinácie sa 
v posledných rokoch tešia veľkej ob-
ľube aj u Európanov, teda aj u turis-
tov zo Slovenska. Najnovšie pribudla 
vďaka cestovnej kancelárii Hydrotour 
na dovolenkovú mapu ďalšia unikát-
na krajina plná farieb, kontrastov                          
a jedinečných zážitkov – Senegal.

Do Senegalu sa lieta priamo z Bra-
tislavy, a to od apríla do júla, preto 
ak dnes uvažujete o letnej dovolenke, 
možno Vás inšpirujú nasledujúce riad-
ky venované práve čarovnému Senega-
lu.  Zažite vďaka cestovnej kancelárii 
Hydrotour Afriku, zažite Senegal a jeho 
výnimočnosť na vlastnej koži. V prvom 
rade Vás tam čakajú veľmi príjemní, 
priateľskí ľudia. Terranga – to je typic-
ká senegalská pohostinnosť a stretnete     
sa s ňou na každom kroku.   

Senegal sa nachádza na západe 
Afrického kontinentu. Atlantický 
oceán obmýva západné brehy Senega-
lu a vytvára tak viac ako 500 km nád-
herného pobrežia. Senegal je vďaka 
tropickej klíme a príjemnej teplote mora 
i vzduchu vhodný na návštevu po celý 
rok. Priemerná ročná teplota vzduchu 
dosahuje 30-32 stupňov, ale zažijete tu 
aj 40-ky. 

Neopakovateľné zážitky majú tu-
risti, ktorí radi leňošia na pláži či pri 
bazénoch, avšak predovšetkým tí, ktorí 
radi spoznávajú nové miesta, pamiatky, 
históriu, kultúru či rôznorodú gastro-
nómiu. Všadeprítomná dobrá nálada, 
hudba, tanec, tradičné bubny a k tomu 
unikátna a rozmanitá príroda sú garan-
ciou príjemne strávenej dovolenky pre 
všetky vekové kategórie.  Okrem pobre-
žia Atlantiku si v Senegale môžete po-
zrieť bažiny s mangrovníkmi, mohutné 
rieky či plantáže baobabov. Strom ba-
obab sa považuje za symbol Senegalu, 
charakterizuje silu a dlhovekosť. Naj-
staršie senegalské baobaby dosahujú 
vek až 1000 rokov.  Niektoré sú dokonca 
posvätné a do ich kmeňov pochovávali 
rozprávačov príbehov, tzv. griotov. 

Čo Vás čaká na exotickej dovo-
lenke v Senegale? Nezabudnuteľná 
exotická dovolenka v srdci Afriky, nové 
moderné hotely s exkluzívnymi all in-
clusive službami, unikátne pieskové 

pláže, zábava, zážitkové výlety, pestrá 
a chutná africká kuchyňa a, samozrej-
me, veselí animátori a skúsení dele-
gáti, ktorí sa postarajú o Váš program                          
a zároveň sú doslova nabití informá-
ciami a znalosťami o Senegale. 

PRAKTICKÉ INFO: 
Vstup do Senegalu je umožnený 

všetkým osobám, ktoré sa preukážu:
- negatívnym výsledkom PCR testu, 

ktorého čas odberu nie je starší ako 72 
hodín pred vstupom do Senegalu

- alebo preukázaním sa certifikátom 
o plnom zaočkovaní, ak od poslednej 
dávky uplynulo viac ako 7 dní pri 2-dáv-
kových vakcínach

- alebo preukázaním sa certifikátom 
o plnom zaočkovaní, ak od poslednej 
dávky uplynulo viac ako 28 dní pri 
1-dávkových vakcínach

Všetci cestujúci sa musia preukázať 
cestovným pasom s minimálnou dobou 
platnosti viac ako 6 mesiacov po ná-
vrate zo Senegalu. Osoby mladšie ako             
2 roky sú oslobodené od PCR testov                                                                              
a preukázania potvrdenia o očkovaní.

Do čarovného Senegalu priamo z Bratislavy

» text a foto ZK

VOLAJTE: 

0908 979 377, 0905 915 033

Redakcia Skalicko

skalicko@regionpress.sk
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p r í j m e m e  k u c h á r a

# p o c t i v a p i v a r e n

MO NOS
UBYTOVANIA
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MO NOS
UBYTOVANIA

1600 - 1800€ v istom / mesiac
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LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

STAVEBNINY

prijmeme na TPP

pre záujem a informácie nás kontaktujte na:
ohybaren@krajn.sk, 0917 481 221

podmienka: vodičský preukaz typu C

mzda: 1000,- eur brutto + výkonnostné odmeny po zaškolení

VODIČ/SKLADNÍK
v prevádzke stavebnín

3
6
-0

0
0
3

SBS GUARDING s. r. o.

@

€

RODIČIA DEŤOM  7.ROČNÍK
Na ZŠ Vajanského 2, v Skalici sa v stredu 1. júna uskutočnil už 7. ročník  RODIČIA 
DEŤOM. Všetci žiaci sa vzdelávali formou zážitkov. Učitelia nás sprevádzali a naši 
rodičia, starí rodičia, bývalí žiaci a priatelia školy sa stali učiteľmi. 

Stretnutie viacerých generácií sa stalo v tento deň už tradíciou. 46 aktivít zabezpe-
čovalo spolu 123 dospelákov. Mnohí až dnes pochopili, že zaujať žiakov je náročné, 
hoci mnohé aktivity sme absolvovali v menších skupinkách ako v bežnej triede. Po 
dvojročnej pauze sme obohatili aktivity z predchádzajúcich ročníkov. Vlastnoruč-
ne sme si vyrobili suveníry, vyskúšali svoju zdatnosť, tvorivosť, kreativitu, získali 
inšpiráciu pre budúce povolanie. Do našej školy chodí 794 žiakov a bolo by úžasné, 
keby sa do budúcich ročníkov prihlásili noví rodičia a naši priatelia. Každé dieťa 
je hrdé na svojho príbuzného, ktorý príde na MDD prezentovať pre spolužiakov i 
ostatné deti svoje záľuby alebo povolanie. Veď profesijná orientácia sa vytvára už v 
útlom veku. ĎAKUJEME všetkým za to, že svojím zodpovedným prístupom a svo-
jou účasťou prispeli k originalite oslavy MDD v našej škole! Už dnes sa tešíme na 8. 
ročník. Dovidenia o rok, priatelia!

                                                                                                              ZŠ Vajanského2, Skalica
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Kontakt: personalne@aproxima.sk

 

Tel: 0917 167 682      www.aproxima.sk

  

  
   

APROXIMA, s.r.o.

 

 

Hladáme do svojho tímu

POKLADNÍK/ČKA

Nástupný plat 738,- € brutto 
+ príplatky

Práca na 3 zmeny 
v SKALICI
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Chceš vyrábať lietadlá na Slovensku – na letisku v Senici/LZSE/? 

Chceš byť súčasťou jedinečného svetového projektu? Nebojíš sa tvrdej práce, tvrdých podmienok?  
 
SHARK tím je kolektív mladých kreatívnych ľudí, ktorý potrebuje doplniť od 15. 6. 2022 v jednozmennej 

prevádzke tieto pozície: 
 

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

Laminovač: nástupná mzda od 850 €/brutto/mesiac    
 

Lakovač:  nástupná mzda od 850 €/brutto/mesiac 

 

 

 

Kontakt www.shark.aero:  

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

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

 

Spoločnosť SHARK.AERO 

Výrobná prevádzka: Letisko Senica, 906 31 Hlboké 406 
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• ELEKTROMECHANIK
Mzda od 800€ do 1200€ 
Požadujeme : 
SŠ vzdelanie 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), príplat-
ky aj nad rámec zákona ( príplatok za 2-zmennú, 3-zmennú, príplat-
ky za nadčas v sobotu a nedeľu), 13., 14. plat , sociálny program, 
stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí 1,20€ za obed, 
príspevok za dochádzku, príspevok na doplnkové dôchodkové 
sporenie, odmena za zlepšovacie návrhy, odmeny pri pracovných 
jubileách , odmena za nájdenie nového zamestnanca

• OBSLUHA POLYGRAFICKÉHO STROJA
Mzda od 950€ do 1500€  
Ponúkame :
prácu na hlavný pracovný pomer (2,3-4 zmenná prevádzka), 
príplatky aj nad rámec zákona ( príplatok za 2-zmennú, 3-zmen-
nú a 4-zmennú prevádzku, príplatky za nadčas v sobotu a nedeľu), 
13., 14. plat , sociálny program, stravovanie v závodnej jedálni, za-
mestnanec platí 1,20€ za obed, príspevok za dochádzku, príspevok 
na doplnkové dôchodkové sporenie, odmena za zlepšovacie návr-
hy, odmeny pri pracovných jubileách, odmena za nájdenie nového 
zamestnanca

Prosím kontaktujte nás
na email: personalne@grafobal.sk  
alebo na telefónnych  číslach:  
034 6967330, 0914222739

R

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica 

prijme do pracovného pomeru
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na prácu v sklade
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MONTÁŽNY PRACOVNÍK             
nástup možný ihneď

miesto výkonu práce : Skalica + podľa zákaziek

odmena: dľa dohody

ZVÁRAČ 
nástup možný ihneď

miesto výkonu práce: Skalica+podľa zákaziek

odmena: dľa dohody

Príjmeme do TPP:

Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.

prijme do pracovného pomeru

 MKD VP 
skupiny "C+E"

Odmena: 900€ brutto + prémie 

+ príplatky + cestovné náhrady 

Kontakt:  
e-mail:  
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InZERCIA
0908 979 377
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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 

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 

OPERÁTOR VÝROBY

ŠIČKA

REKVALIFIKÁCIA NA 
POZÍCIU ŠIČKA

MANIPULANT 
V SKLADE

•
•

• 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.

1€/ jedlo

6
3

-8
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

66
-2
25

www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku

75
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5

MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač

32
-0
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