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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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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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Z vlastnej skúsenosti viem, že rie-
šenie zložitých životných situácií 
prináša so sebou mnoho ťažkostí. 
V každom prípade je však potrebné 
zachovať si chladnú hlavu a nepod-
liehať emóciám, pretože zvyčajne 
nič nie je také zlé, ako sa javí.

Častokrát si to, čo sa okolo nás 
deje, príliš pripúšťame k telu a prob-
lémy, ktoré nám prišli do cesty, berieme 
veľmi vážne. Postupne v nás narastá 
napätie, dostaví sa smútok, hnev a ne-
zriedka aj pocit bezmocnosti. Pri hľa-
daní riešení, ako sa vymaniť z ťažkostí, 
do ktorých sme sa z rozličných príčin 
dostali, sa potom zvykneme zacykliť a 
nevieme nájsť cestu von.

Niekedy veľmi pomôže, ak sa nám 
podarí získať od problému odstup a 
pozrieť sa naň z iného uhla. Práve vďa-
ka tomu môžeme získať inú perspektí-
vu a vidieť veci, ktoré nám boli doteraz 
skryté. Kdesi som čítala, že je tiež účin-
né, ak si predstavíme, že náš problém je 
v skutočnosti problémom niekoho iné-

ho, a my sa stávame len radcom, ktorý 
sa musí zamyslieť nad tým, ako dotyč-
nému pomôcť či poradiť. Aj vďaka ta-
kémuto prístupu môžeme objaviť rieše-
nia, ktoré nám napokon pomôžu sa zo 
spletitej situácie čo najlepšie vymotať.

Ak si napriek všetkému nevieme 
poradiť, skúsme sa obrátiť na nieko-
ho, komu dôverujeme. Nezaintereso-
vaná osoba môže mať na celú vec cel-
kom iný pohľad, nepodlieha emóciám, 
má iné životné skúsenosti, a tak môže 
vidieť aj iné možnosti a východiská.

Albert Einstein povedal, že 
„uprostred ťažkostí leží príležitosť“, 
a tak by sme možno problé-
my nemali vnímať len v 
negatívnom zmysle, ale 
tiež ako príležitosť pre-
hodnotiť svoj doterajší 
život a zároveň ako 
šancu urobiť čosi pre 
jeho zmenu k lepšie-
mu.

Pozrieť sa na veci s nadhľadom

» Renáta Kopáčová, redaktorka

madea@ltcnet.sk
www.nabytokmadea.sk

Ďalej ponúkame:
sed. súpravy, pohovky,

postele, matrace,
skrine, komody,

stoly, stoličky a iné...

Predajňa
v Šaštíne

je ZRUŠENÁ

PO - PIA  10.00 - 17. 00 h.
12.00 - 13.00 h. obed

Šatníková
skriňa
KARMEN

Kuchynská
linka
Michaela

Vešiaková
stena
SHERYL

350€

207€

S pracovnou doskou

545€ Posteľ
s matracom
140 x 200 mm

KELLY

Posteľ
s matracom
180 x 200 mm

OLÍVIA699€

402€
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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
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Tesárske práce
0948 771 127
piladobr@gmail.com

PREDAJ
REZIVA
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Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

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

Absolventi škôl každoročne na konci 
školského roku riešia dilemu, či sa po ma-
turite alebo promócii musia hneď prihlá-
siť do Sociálnej poisťovne, či majú platiť 
sociálne odvody, prípadne či majú nárok 
na dávku v nezamestnanosti alebo iné 
dávky. Prinášame užitočné informácie.

Absolventi škôl povinnosti voči Soci-
álnej poisťovni po ukončení štúdia zatiaľ 
nemajú. „Čakajú na nich až po uplatnení sa 
na pracovnom trhu – teda až keď sa zamest-
najú alebo si nájdu brigádu a povinnosti 
vtedy za nich plní ich zamestnávateľ, alebo 
ak začnú podnikať, povinnosti im vzniknú 
až na budúci rok podľa dosiahnutých príj-
mov z podnikania uvedených v daňovom 
priznaní za celý rok 2022,“ uvádza Sociálna 
poisťovňa na svojej webovej stránke.

Na dávky nárok nemajú
Študent (žiak strednej školy alebo štu-

dent denného štúdia vysokej školy) nie je 
počas štúdia povinne poistený na sociálne 
poistenie. Preto nemá voči Sociálnej po-
isťovni počas celého štúdia a ani po jeho 
ukončení nijaké prihlasovacie, oznamova-
cie ani odvodové povinnosti. A keďže štu-
dent nie je poistený, nevzniká mu ani nárok 
na jednotlivé dávky sociálneho poistenia. 
„Výnimku tvoria tí študenti, ktorí sa dob-
rovoľne poistili a platili si už počas štúdia 
dostatočne dlhé obdobie poistné. Odvádza-
nie poistného je základnou podmienkou na 

priznanie a výplatu konkrétnej dávky zo 
sociálneho poistenia - podľa typu dobro-
voľného či povinného poistenia pri splnení 
všetkých ďalších podmienok na konkrétnu 
dávku,“ informuje Sociálna poisťovňa.
 
Povinnosti študentov-sirôt 
po ukončení alebo prerušení štúdia

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni 
majú iba študenti-poberatelia sirotského 
dôchodku, keď menia školu, prerušia alebo 
ukončia štúdium. Nárok na výplatu sirot-
ského dôchodku im totiž zaniká dňom, keď 
prestávajú byť nezaopatreným dieťaťom, to 
znamená v prípade študenta ukončením 
štúdia. Nárok na sirotský dôchodok rovna-
ko zaniká dovŕšením veku 26 rokov. To, či 
sirota-študent ešte študuje, sa overuje po-
tvrdením školy. Vo väčšine prípadov si to 
Sociálna poisťovňa zisťuje sama v registri 
ministerstva školstva, a teda študent nemá 
žiadne povinnosti. Študenti-siroty z tých 
škôl, ktoré v tomto registri nie sú (zväčša 
ide o školy v pôsobnosti rezortov vnútra a 
obrany), sú však povinní takéto potvrde-
nie predložiť pobočke Sociálnej poisťovne 
sami. Potvrdenie predkladajú aj študenti – 
siroty študujúce v zahraničí.

Viac informácií o postavení študenta 
vo vzťahu k sociálnemu poisteniu, vráta-
ne možností dobrovoľného poistenia, sú 
zverejnené na webovej stránke Sociálnej 
poisťovne.

Povinnosti absolventov škôl 
voči Sociálnej poisťovni

» ren
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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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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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Otváracia doba predajne: Pondelok - štvrtok  9,00h - 16,00h  /   piatok  9,00h - 14,00h.

E-shop: www.vonavepranie.sk 

OLEJE DO PRANIA!

Predajňa 

PRO NAILS, s.r.o.

Gorkého 5, Skalica

Tel.: 0948 801 019

Vymeňte aviváž za

 

Talianske vysoko koncentrované parfumy

so 100% prírodnými esenciálnymi olejmi
pre nádhernú a dlhotrvajúcu vôňu 

bielizne. Náhrada  aviváže,
vhodné aj do sušičky.
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

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

zasklievanie terás

splátky od 98 € splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €splátky od 49 €

VYUŽITE PRED ZDRAŽENÍM 
ŠPECIÁLNE ZĽAVY !  VYHRAJTE 400 €

balkóny rámové
bezrámové zimné záhrady 

splátky od 149 €

 

 50%
až do
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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€

41
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Občianska
riadková
inzercia

»ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel/Diely-SERIÓZNA 
DOHODA .Tel. 0908 205 
521 
»Kúpim starého PIONIE-
RA JAWA 20,21,05 JAWA 
MUSTANG ALEBO SIMSON 
ENDURO ELECTRONIC 
STELU MOPED STADION 
aj pokazené,  dlho od-
stavené, platím ihneď.  
PONÚKNITE. Tel. 0915 215 
406

»Dám do prenájmu 
2-izbový byt v Holíči, 
prerobený, voľný ihneď. 
0948797242. Tel. 0910 
289 118 
»Dám do dlhodobého 
prenájmu garsónku v 
Skalici po kompletnej 
rekonštrukcii, mesačne 
320 € + kaucia 2-mesač-
né nájomné, max. pre 
2 osoby bez domácich 
zvierat. Tel. 0904 127 
053 
»Dám do prenájmu kom-
plet zariadený 3 izb. byt 
v Moravskom Svätom 
Jáne. Cena 600€ vráta-
ne energií. Tel. 0915 236 
900 
»Dam do prenájmu 
garsónku v Senici.Tel. 
0908845614

»Predáme súbor nehnu-
teľností, dve stavby s 
priľahlými pozemkami 
v obci Čáry, okres Seni-
ca. Cena dohodou.Tel. 
0915174471 
»Kúpim dom do 55.000,- 
€. Tel. kontakt: 0949 375 
038

»Kúpim haki lešenie. Tel. 
0908532682

»Predám pultovú mraz-
ničku CANDY 205L, 12-

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

Občianska
riadková
inzercia
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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

ZADARMO:
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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
6
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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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03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    
24. júna 1942  
vyhladenie obce Ležáky nacistami

25. júna 1947  
prvé vydanie denníka Anny Frankovej

Výročia a udalosti

InZERCIA

0908 979 377
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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€

41
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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

4
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0918 645 802
0907 784 324

BRIKETY
Z TVRDÉHO 

DREVA

 VÝROBA A PREDAJ

PALIVOVÉHO
DREVA

6
3
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KONTAKT: 0903 607 781

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ

6
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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

1
6
-0
0
1
0

NON STOP

KRTKOVANIE

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

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP

7
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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 - potr. Polák  7. a 28. 6.
Dojč PD  10. a 30. 6.
Vradište-Jednota  10. a 30. 6.
Skalica za Lidlom   10. a 30. 6.

Predaj 13-20 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT 

 

ročnú, cena: 50,- €, 
Skalica. Tel. kontakt: 
0944 461 852 

»Predám staré tehly 
vhodné na stavbu vin-
nej pivnice, altánku.
Tel. 0907152378 
»Predám veľmi, lacno 
sečkovicu. Tel. 0346 
620 202 

»Darujem za odvoz 
hlinu z kompostu.Tel. 
0346620202 

»53. ročný mladšieho 
vzhľadu hľadá sympa-
tickú štíhlu priateľku. 
Foto na výmenu.Tel. 
0915700845

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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10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Verejný strelecký pretek v streľbe na 
olympijskej batérii na asfaltové terče
Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici usporiadala na strelnici 
RgO SPZ v Senici časť Čáčov v nedeľu dňa 29. mája 2022 Verejný strelecký 
pretek v streľbe na olympijskej batérii na asfaltové terče.
O toto strelecké podujatie býva  tradične z radov  strelcov veľký záujem, 
najmä z dôvodu jeho dobrej organizácie a zabezpečenia hodnotných cien. 
Súťažiaci strieľali v štyroch kolách po dvadsaťpäť terčov, takže mohli do-
siahnuť  maximálny počet 100 terčov, čo sa doteraz na Čáčovskej strelnici 
nikomu nepodarilo dosiahnuť.   Veľa tomu však na tomto preteku nechý-
balo. 

Do súťaže sa prihlásilo 41 pretekárov, ktorí  pretekali za ideálneho počasia 
bez žiadnej poruchy , čo malo  vplyv na jeho hladký priebeh. Nad regulér-
nosťou  súťaže dozeral rozhodcovský zbor na čele s hlavným rozhodcom 
Jozefom  Bebčákom z Myjavy. 
Kancelária RgO SPZ so sídlom v Senici vďaka sponzorom  zabezpečila 
hodnotné ceny pre súťažiacich, ktorí sa umiestnili na prvom až pätnástom 
mieste. Toto poradie bolo nasledovné: Po prvýkrát túto súťaž vyhral prete-
kár z okresu Senica , bol to Martin Olejník z Kuklova, trafil 98 terčov zo100 
terčov možných, okrem prvého miesta získal titul majster streľby SPZ. 
Na druhom mieste skončil Gábor Rajko z Imeľa, tretí skončil Ľubomír Po-
pelka zo Šale, na štvrtom mieste skončil Jozef Mancír z Nitry, piaty skončil 
Imrich Sabadoš z Dunajskej Stredy, šiesty bol Vojtech Farkaš z Galanty, na 
siedmom mieste skončil Filip Huťan z Malaciek, ôsmy skončil  Andrej Tóth 
z Galanty, deviaty skončil Tomáš Folťán zo Skýcova, na desiatom mieste sa 
umiestnil Tomáš Kelemen z Imeľa, jedenásty bol Ľudovít Beňo z Hlohov-
ca, dvanásty skončil Tomáš Gajarský z ŠKP Trnava , trinásty skončil Fabio 
Delle Costa  z Talianska, štrnásty skončil Stanislav Horváth z Pezinka a na 
pätnástom mieste sa umiestnil  Milan Zábranský z Nitry. 
O strelcov a početnú koronu sa v bufete postaral Ivan Mertel z PZ Senica 
Bažantnica. 

Jozef Bachratý,  tajomník  RgO SPZ  v Senici



se22-24 9

SLUŽBY, RELAXSENICKO
9

Tešiť sa môžete na ukážku práce Hasičského, Policajného a Záchranného Zboru,
Odťahová služba Vám predvedie svoje stroje a vyskúšať si budete môcť napríklad aj

simulátor nárazu auta a iné aktivity pre deti spojené so vzdelávaním bezpečnosti na

cestách.

Bezpečne na prázdniny 

Dňa 25.06.2022 sa príďte zabaviť so svojimi deťmi do areálu 

Pivovaru a Reštaurácie Sessler, kde bude prebiehať akcia pre deti aj dospelých s názvom

Bezpečne na prázdniny. 

Moderátorom podujatia bude Maroš Palesch a hudobne Vás

budú sprevádzať DomiBand.

Začiatok: 9:00 hod.

1
0
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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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ŠTEFANOV
0905 232 510
jztrans@jztrans.sk
www.jztrans.sk

KONTAJNERY
LIKVIDÁCIA A ODVOZ
ODPADU

INDIVIDUÁLNA LIKVID.
V NAŠOM AREÁLI

AKCIA
3 DNIPRENÁJOMKONTAJNERAZDARMA

21. júna 1990
bolo založené Slovenské hemofilické zdru-
ženie

Výročia a udalosti
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VOLAJTE: 

0908 979 377, 0905 915 033

Redakcia Skalicko

skalicko@regionpress.sk
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Patríte k tým, čo radi leňošia na 
pláži a užívajú si slnečné lúče a kú-
panie sa v mori? Toto všetko Senegal 
ponúka na nádherných piesočnatých 
plážach. Ale ak patríte k tým, čo chcú 
vidieť „kus sveta“ aj za múrmi hote-
lových rezortov, tak by ste mali určite 
zamieriť do Senegalu. Vďaka cestov-
nej kancelárii Hydrotour môžete za-
žiť tradičný senegalský život či safari 
na vlastnej koži, prežiť noc v púšti,  
okúpať sa v ružovom jazere a zároveň 
spoznať aj kus senegalskej histórie.

Najzápadnejší bod kontinentálnej 
Afriky sa nachádza v hlavnom meste  
Dakar.  Atmosféru umeleckého mesta 
dotvára množstvo farieb, tradičné ode-
vy tu hrdo nosia ženy aj niektorí muži.                    
Ak sa rozhodnete vydať na tradičný 
africký trh, budete svedkami nielen 
toho, ako hrdo nosia Senegalčania 
svoje farebné odevy, ale zažijete natu-
rálnu atmosféru nákupov.  Zeleninu, 
ovocie,  bylinky, ryby, ale aj talizmany, 
suveníry, látky či dokonca zvieratá – to 
všetko tu miestni aj turisti nakupujú.                       
A ak chcete nakupovať, nezabudnite         
na zjednávanie. 

Gorée, Ružové jazero, Rallye Da-
kar - Po panoramatickej jazde Dakarom 
nasadnite na loď a plavte sa na malebný 
ostrov Gorée, ktorý je zaradený medzi 
pamiatky svetového kultúrneho dedič-
stva UNESCO.  Ostrov je spomienkou 
na časy, keď z Afriky vyvážali milióny 
otrokov, pozrite si koloniálny dom, kde 
pripravovali otrokov na dlhú plavbu do 
Ameriky.  Ďalšou zastávkou  je Ružové 
jazero Retba, ktoré je dokonca slanšie 
ako Mŕtve more. Kedysi práve tu kon-
čila legendárna Rally Paríž Dakar.  Ru-
žové sfarbenie jazera má na svedomí 
baktéria Dunaliella salina, ktorá vďaka 
slnečným lúčom produkuje ružový pig-
ment. Apropos, takú malú Rallye Dakar 
tu môžete zažiť aj Vy, jazda po dunách  
v džípe je priam adrenalínovým osvie-
žením výletu. 

Safari a levy zblízka -  Koho by ne-
lákalo vidieť divé šelmy zblízka v ich 
prirodzenom prostredí. Toto Vám ponú-
ka návšteva levej rezervácie. V džípoch 
chránených klietkou sa budete levom 
pozerať priamo do očí.  A jazda po prí-
rodnej rezervácii Bandia Vám umožní 
vidieť zblízka ďalšie africké zvieratá 
-   žirafy, antilopy, pštrosy, nosorožce či 
veselé opice a tiež krokodíly. 

Navštíve aj Fadiouth – jedinečný 
ostrov postavený z mušlí. Že neveríte? 
Prechádzka po ostrove Vás o tom pre-
svedčí, mušle sú všade, po mušliach 
kráčate, z mušlí sú dekorácie. A opäť 
sú tu milí ľudia a ich terranga – teda 
senegalská pohostinnosť.  A nezabud-
nuteľný zážitok budete mať aj po tom, 
čo strávite jednu noc v púšti Lompoul. 
Dvojdňový výlet, počas ktorého sa aj 
povozíte na ťavách a zažijete tradičnú 
púštnu večeru pri ohni. Už sme Vás in-

špirovali? Tak neváhajte a rezervujte si 
svoj senegalský pobyt v CK Hydrotour 
ešte dnes.

Senegal ponúka nezabudnuteľné zážitky

» text a foto ZK

1
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3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ 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

• NOVÝ PROFIL 76 MM
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

AKCIA BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN

SOBOTA 18.06.2022
Haftaňan a traja muštetiéri 13:00, Smradi 13:10, 
Buzz Lightyear 13:30, Doctor Strange v mnoho-
vesmíre šialenstva 2D/SD 15:00, Buzz Lightyear 
15:10, Smradi 15:50, Jurský svet: Nadvláda 2D/SD 
17:30, Buzz Lightyear 17:50, Top Gun: Maverick 2D/
SD 18:00, Keby radšej horelo 20:10, Jurský svet: 
Nadvláda 2D/ST 20:30, Top Gun: Maverick 2D/ST 
20:40

NEDEĽA 19.06.2022
Haftaňan a traja muštetiéri 13:00, Smradi 13:10, Buzz 
Lightyear 13:30, Doctor Strange v mnohovesmíre 
šialenstva 2D/SD 15:00, Buzz Lightyear 15:10, Smradi 
15:50, Jurský svet: Nadvláda 2D/SD 17:30, Buzz Ligh-
tyear 17:50, Top Gun: Maverick 2D/SD 18:00, Keby 
radšej horelo 20:10, Jurský svet: Nadvláda 2D/ST 
20:30, Top Gun: Maverick 2D/ST 20:40

PONDELOK 20.06.2022
Doctor Strange v mnohovesmíre šialenstva 2D/SD 

PROGRAM                        SKALICA
15:00, Buzz Lightyear 15:10, Smradi 15:50, Jurský 
svet: Nadvláda 2D/SD 17:30, Buzz Lightyear 17:50, 
Top Gun: Maverick 2D/SD 18:00, Keby radšej horelo 
20:10, Jurský svet: Nadvláda 2D/ST 20:30, Top Gun: 
Maverick 2D/ST 20:40
 
UTOROK 21.06.2022
Doctor Strange v mnohovesmíre šialenstva 2D/SD 
15:00, Buzz Lightyear 15:10, Smradi 15:50, Jurský 
svet: Nadvláda 2D/SD 17:30, Buzz Lightyear 17:50, 
Top Gun: Maverick 2D/SD 18:00, Keby radšej horelo 
20:10, Jurský svet: Nadvláda 2D/ST 20:30, Top Gun: 
Maverick 2D/ST 20:40

STREDA 22.06.2022
Babská jazda: Elvis 18:00 Doctor Strange 
v mnohovesmíre šialenstva 2D/SD 15:00, Buzz 
Lightyear 15:10, Smradi 15:20, Jurský svet: 
Nadvláda 2D/SD 17:30, Buzz Lightyear 17:50, 
Keby radšej horelo 20:10, Top Gun: Maverick 
2D/ST 20:40
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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
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· VAILLANT GROUP Heat Pump Production, s.r.o., hľa-
dá zamestnancov na manažérske, ako aj na ďalšie 
pozície do moderného výrobného závodu v Senici.
· Skupina Vaillant významne investuje aj do zau-
jímavých kariérnych príležitostí, školení a ďalších 
benefitov.

Stovky voľných pozícií
Najmodernejší závod skupiny Vaillant na výrobu tepelných 
čerpadiel v blízkosti Senice ponúkne rozmanité pracovné 
miesta v rozvíjajúcom sa technologickom odvetví, oriento-
vanom na budúcnosť. Tepelné čerpadlá sú produktovým 
segmentom s najvyššou mierou rastu spomedzi vykurova-
cích technológií.

Spoločnosť hľadá kandidátov na všetky pozície, ktoré sú v 
závode potrebné, od vrcholových manažérov cez vedúcich 
pracovníkov, technických odborníkov z oblastí kvality, indu-
strializácie, údržby, logistiky a financií až po operátorov na 
montážnych linkách. 

Aktuálne hľadajú
Spoločnosť už teraz hľadá potenciálnych kandidátov na ši-
rokú škálu pozícií v týchto oblastiach: manažment, kvalita, 
strojárstvo, logistika, výroba, údržba.

Nové pracovné 
príležitosti 
v regióne Záhorie

Kde sa uchádzať o prácu
Chcete byť súčasťou Vaillant Group Heat Pump Production, 
s.r.o, Senica aj vy? Pozrite si aktuálne pracovné príležitosti 
na: bit.ly/hpw_senica_profesia alebo na kariérnej stránke 
spoločnosti bit.ly/vaillant-jobs.
Uchádzači, ktorí v aktuálnej ponuke nenašli vhodnú voľnú 
pozíciu, môžu poslať svoj životopis priamo na HR oddelenie: 
michaela.maruskova@vaillant-group.com a martina.chu-
da@vaillant-group.com alebo kontaktovať +421 905 698 
965 a +421 905 689 966.
Životopis tiež možno poslať do databázy spoločnosti 
https://bit.ly/talent-sk.

Sledujte VAILLANT GROUP Heat Pump Production aj na 
LinkedIn alebo na sociálnej sieti Facebook.

Navštívte našu 
kariérnu stránku:

Pošlite svoj životopis 
do našej databázy:
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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

41
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€
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OBSLUHA STROJOV

Vkladanie dielov
do výrobnej stanice

• mzda od 1 250 € bru�o • stravné lístky
4,50 € • práca na 12 h, víkend voľný (krátky

a dlhý týždeň) • bez pohovoru • doprava
zo smeru: Senica, Skalica, Šaš�n-Stráže

MALACKY • NÁSTUP IHNEĎ

valachovicova@prorsum.sk
0914 350 301 • www.prorsum.sk
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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:
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MO NOS
UBYTOVANIA

1600 - 1800€ v istom / mesiac

Zariadenie pre seniorov Skalica  
a JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov 

Opatrovateľ/ka  
hľadá pracovníkov na pracovnú pozíciu:

Bližšie informácie osobne, na adrese: 

Zariadenie pre seniorov, 

Pod Hájkom 36, Skalica 909 01, 

telefonicky 034/664 57 41 - Mgr. Katarína Jurovatá 

alebo e-mailom na: jurovata@zpssi.sk.

Nástup možný ihneď
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1 6 0 0 €  -  1 8 0 0 €  v  i s t o m  /  m e s i a c

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

www.regionpress.sk
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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
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

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

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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0944 113 140

AKCIA
DO 30. JÚNA

2022
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Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

Môj Stannah,
moja sloboda

Stannah je lídrom na svetovom trhu so schodiskovými výťahmi.

MYL1

24/7
Servis na
Slovensku

5-ročná záruka so servisom v cene - jedinečná na trhu!
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
kdekoľvek v krajine.

Táto ponuka platí do 15/07/2022. Nekumuluje sa s inými zľavami a ponukami

AK UVEDIETE 
TENTO ČASOPIS,
ZÍSKATE
10 % ZĽAVU0800 162 162

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na 
zakúpenie stoličkového výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

Zavolajte zadarmo


