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Týždenne do 36 750 domácností

Byť lepším človekom
Nik z nás nie je dokonalý, o tom
niet pochýb, a ani by nebolo dobré o dokonalosť usilovať, to však neznamená,
že by sme sa mali prestať snažiť na sebe
pracovať. Ak sa skutočne túžime stať
lepšou verziou samých seba, najskôr
si musíme povedať, kým by sme chceli
Hoci všetci nazeráme na túto otáz- vlastne byť a zadefinovať si, na ktorých
ku inou optikou, väčšina z nás sa asi dôležitých aspektoch svojho ja chceme
zhodne na tom, že dobrý človek je ten, popracovať. Aj uvedomenie si vlastkto je v prípade potreby ochotný podať ných nedostatkov nám môže pomôcť
pomocnú ruku, myslí nie len na seba, vykročiť na cestu za svojím lepším ja.
ale aj na ostatných, nie je pomstych- Je k tomu však rozhodne potrebná potivý, neporovnáva sa s inými, neoho- riadna dávka odhodlania, vytrvalosti,
vára, nezávidí, neubližuje slovom ani sebazaprenia a trpezlivosti.
skutkom, nezraňuje, nehodnotí iných
Lepším človekom sa
a ani ich nesúdi, nepovyšuje sa nad isto nik z nás nestane zo
ostatných. Naopak, má úctu k ľuďom, dňa na deň a pravdepospráva sa k nim slušne, úctivo a s reš- dobne nás čaká beh na
pektom, je tolerantný, priateľský, vľúd- dlhú trať, ale ako už
ny, láskavý, dobrosrdečný, vždy hrá kedysi povedal LAOfér, dokáže odpúšťať, vie byť vďačný -C´: „Aj cesta dlhá tiaj za málo, pochváliť iných, je prajný a síc míľ sa musí začať
čestný. Vie iným poradiť, zastať sa slab- prvým krokom.“
šieho, je úprimný, jeho slová a činy sú
v súlade.
» Renáta Kopáčová, redaktorka

Aj vy sa niekedy sami seba pýtate, či
ste dobrým človekom? Je pre vás ťažké dať si na túto otázku jednoznačnú
odpoveď? Zamýšľate sa nad tým, čo
vlastne definuje dobrého človeka,
podľa čoho ho môžeme rozpoznať?

od 15. 7. 2022
sa firma Prodomis
stáva partnerom
európskej jednotky
na trhu v oblasti
predaja vinylovej podlahy
a terasových dosiek
Kontaktujte nás: Tel: 0948 220 977

MURÁRSKE
PRÁCE

e-mail: holic@pawo.sk
www.parkettworld.sk

63-102

vladimirplesa63@gmail.com

Kátovská 1138, Holíč

63-02
63-121

0905 242 263

63-40

63-10

41-06

63-88

obklady, dlažby,
rekonštrukcie
domov a bytov

Parkettworld.sk
Parkettworld.sk
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SENICKO-SKALICKO
Potočná 16
SKALICA
skalicko@regionpress.sk

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

63-68

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE
Work

0910 444 002
Nové pomníky
Obnova starších hrobov
Obnova písmen (zlato/striebro)
VÝPREDAJ
Brúsenie hrobov
KAMEŇA
na nové
Chodníky
uloročné ceny

Záruka 12 rokov

www.kamenarstvomajstro.sk

0944 716 337

work.byvanie@gmail.com

Bocán s.r.o.,
Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA

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

ZĽAVA do 35%

Západné Slovensko
Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

Certiﬁkát

okolo hrobu, doprava, zameranie,
ZADARMO: chodníky
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov
0910 902 635•0905 323 022
DÔVERYHODNÁ
FIRMA 2021

41-0006
41-03

97.240
106.540
34.320
34.390
30.330
16.450
30.580
29.680
54.170
35.050
22.970
41.870
35.420
36.750
41.930
59.870
49.930
20.930

za min

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

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

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

kompletné
pomníky

10-0064

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

63-71
63-71

DISTRIBÚCIA (36.420 domácností)
párny týždeň: Čáčov, Kunov,
Senica, Borský Mikuláš, Borský
Svätý Jur, Čáry, Jablonica, Kúty,
Moravský Svätý Ján, Rovensko,
Sekule, Smolinské, Šaštín - Stráže, Štefanov, Skalica, Dubovce,
Gbely, Holíč, Kátov, Kopčany, Mokrý Háj, Petrova Ves, Popudinské
Močidľany, Radimov, Radošovce,
Trnovec, Unín, Vrádište, Kúty,
Jablonica

KAMENÁRSTVO MAJSTRO

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

www.kamenarstvo-bocan.sk

INZERCIA

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

Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

63-003

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

41-0028
41-11

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

41-0007
41-46

Redakcia:

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

56.200
29.300
37.270
30.860
38.570
32.480
33.590
40.150
38.400
26.880
50.780

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

37.210
30.830
27.190
92.130
24.900
12.940
31.260
41.520
49.940
32.540

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

41-04

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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VUR

VNODGRPY6NDOLFL 5\EQLĀQiEìYDOp263

Ponúkame služby

¥ bezplatné 3D návrhy
a poradenstvo
¥ parkovanie pred budovou
zadarmo
¥ doba dodania 4-5 týždňov
¥ kuchyňa na mieru
¥ kvalitné materiály
¥ slovenská výroba
¥ dovoz a montáž



KUCHYNE
NA MIERU
S-STUDIO

63-33

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

Hollého 742
905 01 SENICA

Len na objednávku
Viac na www.movis-agro.sk, movis@movis-agro.sk,
alebo tel.: +421 915 984 302, +421 903 493 707
Možnosť osobného odberu priamo
na prevádzke MOVIS-AGRO, Horská cesta 9, Skalica
Chov je pod stálou veterinárnou kontrolou.

63-104

sk

63-18

41-62

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

STANČIAK

AUTODOPRAVA · ZEMNÉ PRÁCE

BETÓNOVÉ VÝROBKY

SE22-27

41-32

Stančiak Ladislav, Horská 36, Skalica 909 01, tel.: 0905 494 758
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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 sektore vám ponúkame dostatok priestoru pre váš osobný rozvoj.
Váš profil:
• vzdelanie ukončené min. výučným listom
• možnosť pracovať na 3-4 zmeny
• zodpovedný prístup, spoľahlivosť
• zmysel pre tímovú prácu

Informujte sa osobne
na recepcii spoločnosti
Schaeffler, prípadne
volajte: 034/6961513,
alebo 034/6961111

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 legislatívy, športové aktivity, vitamíny, masáže, zdravotná starostlivosť,...)
• závodná reštaurácia, autobusová zastávka priamo pred firmou
• ďalšie príplatky a finančné bonusy

Uchádzať sa o pracovnú
pozíciu môžete cez kariérnu
stránku Schaeffler:
jobs.schaeffler.com alebo
na Profesia.sk

41-23

Čakajú na vás vzrušujúce úlohy a vynikajúca perspektíva rozvoja,
pretože budúcnosť formujeme inováciami.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
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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 sektore vám ponúkame dostatok priestoru pre váš osobný rozvoj.
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

Informujte sa osobne
na recepcii spoločnosti
Schaeffler, prípadne
volajte: 034/6961513,
alebo 034/6961111

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 legislatívy, športové aktivity, vitamíny, masáže, zdravotná starostlivosť,...)
• závodná reštaurácia, autobusová zastávka priamo pred firmou
• ďalšie príplatky a finančné bonusy

Uchádzať sa o pracovnú
pozíciu môžete cez kariérnu
stránku Schaeffler:
jobs.schaeffler.com alebo
na Profesia.sk

41-23

Čakajú na vás vzrušujúce úlohy a vynikajúca perspektíva rozvoja,
pretože budúcnosť formujeme inováciami.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
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Štefánikova 294/1, Hodonín

63-60

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj

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

63-50

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma
Predaj 20 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT
9.50 - 10.00 h.
Kúty - potr. Polák 19. 7.
9.00 - 9.15 h.
Dojč PD 21. 7.
9.45 - 10.00 h.
Vradište-Jednota 21. 7.
10.15 - 10.30 h.
Skalica za Lidlom 21. 7.

Murárske práce
0904 259 971

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

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE
VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

07 REALITY / iné

NON STOP

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

08 STAVBA

16-0010

»Dám do dlhodobého
prenájmu garsónku v
Skalici, po kompletnej
rekonštrukcii, mesačne
320 € + kaucia 2-mesačné nájomné, max. pre
2 osoby bez domácich
zvierat.Tel. 0904127053

41-69

04 BYTY / prenájom

75-21

03 BYTY / predaj

63-83

02 AUTO-MOTO / iné

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
KONTAKT: 0903 607 781

63-0009
63-07

01 AUTO-MOTO / predaj

63-05
63-23

Občianska
riadková
inzercia

63-11

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC

*$5Èä29e%5È1<

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
63-14

»Predám trojmesačnú
kozičku,mama výborná
dojka.Tel. 0905442706
»Predám kravu 2x otelená, okolo 700 €, Chvojnica.Tel. 0907715467

41-51

»Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM

»Ja, chalan 32 ročný,
rád by som sa zoznámil
so slobodným dievčaťom. Skalica a okolie.Tel.
0903288642
»54r., hľadá kamaráta na zoznámenie, len
okr.SI do 55r.. Napíš.Tel.
0904400449

ZĽAVY
AŽ DO 50 %

na vybrané
kamene
do 3 . . 2022

Pri objednaní kompletného pomníka

ZÁMKOVÁ DLAŽBA OKOLO
HROBU, DOPLNKY A SEKANIE
PÍSMA ZDARMA
Radi Vás privítame v našej

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

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

Upozornenie! Služba nefunguje u operátorov O2 a 4ka.

VÝROBA A PREDAJ

PALIVOVÉHO
DREVA

0905 915 033

BRIKETY

Skalica, ul. Horská

Z TVRDÉHO
DREVA

0902 624 774

Stačí zavolať a my vás navštívime. www.kamenarstvostapav.sk

DVOJHROB od 2000€
NA KOMPLET

Chcete si podať
inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866
v tvare: RPmedzera SE medzera Číslo rubriky medzera a Váš
Text inzerátu.

INZERCIA

kancelárii. Vyberte si VZORKY kameňa a doplnkov.

0918 645 802
0907 784 324

PREDAJ
REZIVA

Príďte sa presvedčiť
NAŠA FIRMA MÁ 31 ROKOV
BOHATÉ SKÚSENOSTI

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

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

SE22-27
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16 ZOZNAMKA

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

Tesárske práce
0948 771 127
piladobr@gmail.com

63-45

15 HĽADÁM PRÁCU



41-0036

14 RôZNE / iné

ERPRQWVN

63-04

»Predám železný šrotovník, 3 nové remene,
6,5 kw motor a 50 l zánovný pres, aj 30 l pres.
Tel. 0346696120

10-0018

13 RôZNE / predaj

SLUŽBY, ZDRAVIE, BÝVANIE

SENICKO
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SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
800

0903 342 475

769 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

Odstránenie kožných nedostatkov
ako napríklad bradavice, znamienka,
výrastky, menšie cievky, akné
a iné esteticky rušivé kožné anomálie.

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

Kryoterapia kože 9 €
Elektrokoagulácia 10 €

MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE
63-0075
63-01

0910 589 637

Smrdáky

Zdravie a krása
vašej pokožky

Ensana Health Spa Hotels

Rezervácia procedúr: +421 34 6959 109
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

www.kupelesmrdaky.sk

Výročia a udalosti
začiatok bitky o Britániu – Luftwaffe začala útočiť na britské konvoje
v prielive La Manche

41-60

549 €

41-06

1500

2300

1500

1500

499 €

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

Vyskúšajte a vaša koža
sa Vám odvďačí
zdravím a krásou

10% ZĽAVA

INZERCIA

10. júla 1940

63-25

0908 979 377

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

Frézovanie

komínov

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

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

AKCIA- 20% zľava

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

ZĽAVAEZ
ER

63-35

41-02

10-0010

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

na látkové roletky,
interiér. žalúzie a siete

SE22-27
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KONTAJNERY
LIKVIDÁCIA A ODVOZ
ODPADU
INDIVIDUÁLNA LIKVID.
V NAŠOM AREÁLI
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AKCIA

3 DN
PRENÁ I
KONTA JOM
JNERA
ZD

ARMA

0905 232 510
jztrans@jztrans.sk
www.jztrans.sk

16-0114

63-17
63-08

ŠTEFANOV

PROGRAM KINA
CINEMAX SKALICA
SOBOTA 09.07.2022
PREDPREMIÉRA – Námesačníci 13:20, Buzz Lightyear 13:00, Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D 13:30, 15:40, King 15:20, Thor: Láska a hrom 2D/SD 15:30,
17:50, Jurský svet: Nadvláda 2D/SD 17:40, Povedz to psom 18:10, Elvis 20:10,
Thor: Láska a hrom 2D/ST 20:30, Top Gun: Maverick 2D/ST 20:40
NEDEĽA 10.07.2022
PREDPREMIÉRA – Námesačníci 13:20, Buzz Lightyear 13:00, Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D 13:30, 15:40, King 15:20, Thor: Láska a hrom 2D/SD 15:30,
17:50, Jurský svet: Nadvláda 2D/SD 17:40, Povedz to psom 18:10, Elvis 20:10,
Thor: Láska a hrom 2D/ST 20:30, Top Gun: Maverick 2D/ST 20:40
PONDELOK 11.07.2022
Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D 15:40, King 15:20, Thor: Láska a hrom 2D/
SD 15:30, 17:50, Jurský svet: Nadvláda 2D/SD 17:40, Povedz to psom 18:10,
Elvis 20:10, Thor: Láska a hrom 2D/ST 20:30, Top Gun: Maverick 2D/ST 20:40

16-0020

UTOROK 12.07.2022
Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D 15:40, King 15:20, Thor: Láska a hrom 2D/
SD 15:30, 17:50, Jurský svet: Nadvláda 2D/SD 17:40, Povedz to psom 18:10,
Elvis 20:10, Thor: Láska a hrom 2D/ST 20:30, Top Gun: Maverick 2D/ST 20:40
STREDA 13.07.2022
Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D 15:40, King 15:20, Thor: Láska a hrom 2D/
SD 15:30, 17:50, Jurský svet: Nadvláda 2D/SD 17:40, Povedz to psom 18:10,
Elvis 20:10, Thor: Láska a hrom 2D/ST 20:30, Top Gun: Maverick 2D/ST 20:40

49-0022

:

SE22-27

8

SLUŽBY, RELAX, BÝVANIE

9

41-73

SENICKO

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA
Výročia a udalosti
v Bratislave uskutočnili prvú transplantáciu srdca v strednej Európe a v
poradí 24. na svete (päťdesiatštyriročná pacientka krátko po operácii zomrela)

9. júla 1968

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

najlepšie
ceny
v regióne

AKCIA

BEZ

KONKURENÈNÉ

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

CENY
OKIEN

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

SE22-27
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16-0

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk

REGIÓN / PRÁCA

10

Staň sa súčasťou
najlepšej ﬁrmy

Najčítanejšie regionálne noviny

príjmeme kuchára
1600€ - 1800€ v Íistom / mesiac

PRACOVNÍK V PIVOVARE

Práca v Holíčskom pivovare Wywar. Ponúkame prestížnu prácu
v malom remeselnom pivovare, možnosť kariérneho rastu,
dlhodobá istota práce. Individuálny prístup.

#poctivapivaren

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Výročia a udalosti
odohrala sa Bitka pri Kressenbrunne medzi českým a uhorským vojskom (dnešný
Groißenbrunn), v ktorej Přemysl Otakar II. porazil uhorského kráľa Bela IV.

12. júla 1260

Kuchár/Kuchárka,reštaurácia
reštaurácia
Kuchár/Kuchárka,
JozefII.II.Holíč
Holíč
Jozef
Ponúkame prácu v zabehnutej, modernej reštaurácii Jozef II.
Ponúkame prácu v zabehnutej, modernej reštaurácii Jozef II.
U nás sa môžu tvoje kulinárske predstavy stať realitou,
U nás sa môžu tvoje kulinárske predstavy stať realitou,
TYurčuješ
určuješsmerovanie
smerovanie
kuchyne
a jej
vízie.
TY
kuchyne
a jej
vízie.

ž
Požadujeme:

samostatnosť,zodpovednosť,
zodpovednosť,spoľahlivosť,
spoľahlivosť,
flexibilita
samostatnosť,
flexibilita

č mzda:
Mesačná
2000€ ++ koncoročné
koncoročnéodmeny
odmeny

Zamestnanecké výhody, benefity:
zamestnanecká
ČSČS
Oilka,
Rodinné
zamestnaneckázľava,
zľava,zľava
zľavananatankovanie
tankovanie
Oilka,
Rodinné
team
team buildingy
buildingy

- PROFESIONALITA - RODINNÉ HODNOTY - ISTOTA -

63-19

Svoj životopis zasielaj na: praca@holicskypivovar.sk
Svoj životopis zasielaj na: praca@holicskypivovar.sk
Tel. kontakt: Vladislav Michalec 0950636566
Tel. kontakt: Vladislav Michalec 0950636566
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OA v Senici získala v školskom roku 2021/2022 na základe podania projektu finančný grant z prostriedkov EU, z ktorého sa realizoval projekt Erasmus+ pre oblasť
vzdelávania a odbornej prípravy.
Na prelome apríla a mája 2022 sa odbornej stáže v Prahe zúčastnilo 15 študentov 3.
ročníka odboru obchodná akadémia.
Na prelome júna a júla 2022 sa odbornej stáže vo Viedni zúčastnilo 15 študentov 3. a 4.
ročníka odboru obchodná akadémia – bilingválne štúdium v anglickom jazyku.
Pracovným jazykom bola angličtina a nemčina. Každý pobyt trval 2 týždne. Študentov na stáži sprevádzali učitelia –učiteľ jazykov a učiteľ odborných ekonomických predmetov. Žiaci pracovali v pridelených firmách a vykonávali rôzne administratívne činnosti. Okrem odborných skúseností bolo cieľom zlepšiť si jazykové
znalosti, oboznámiť sa s trhom práce v zahraničí a nadobudnúť komunikačné zručnosti v cudzom jazyku.
Odborná pracovná skúsenosť v zahraničí je pre absolventa neoceniteľnou výhodou
pri hľadaní zamestnania. Zamestnávatelia vyžadujú prax, ale aj aktívnu znalosť
cudzieho jazyka. A tento projekt tak umožňuje študentom získať tieto požiadavky.
„ Mali sme zodpovednosť sami za seba, za svoju prácu, učili nás pracovnej disciplíne, naučili sme sa samostatnosti a získali základy spoločenskej komunikácie.“ To
sú všeobecné postrehy zúčastnených
študentov.
Konkrétny postreh z Prahy :
Na odbornej stáži som 2 týždne pracovala v Agentúre EDUCO, s. r. o. Agentúra sa
zaoberá umiestňovaním zahraničných študentov na pracoviská týkajúce sa ich
odboru a vybavovaním záležitostí týkajúcich sa ich pobytu . Náplňou mojej práce
bolo tlačenie a zakladanie faktúr , práca v počítačovom systéme , zostavovanie
programu pre jednotlivé skupiny študentov. Absolvovala som taktiež uvítacie stretnutie so skupinou stážistov zo Sniny, kde som figurovala ako asistentka. Neskôr
som tiež písala rôzne objednávky cez mail, napr. objednávku transferu, hľadala
som kontakty na podniky v časti Praha 2 a následne sme tieto podniky obchádzali
a ponúkali im možnosť zobrať do praxe zahraničných študentov. Pobyt v Prahe mi
priniesol veľa nových skúseností a tiež mi pomohol prekonať svoj strach z komunikácie a nadväzovania vzťahov. So spolužiakmi sme utužili vzťahy a nadviazali
veľa nových , či už v práci s kolegami alebo s inými študentmi ubytovanými v hoteli. Naučila som sa tu väčšej zodpovednosti a skúsila som si život vo veľkomeste,
ktorý ma po tejto skúsenosti láka oveľa viac.
Melánia Stehlíková, III. C
Konkrétny postreh z Viedne :
Na odbornej stáži som pracoval v spoločnosti Sunflower Management GmbH & Co.
KG. Táto firma sa zaoberá riadením mnohých hotelov v rôznych krajinách. Spolu
s mojimi dvoma spolužiakmi som pracoval v „Leonardo Hotel Vienna“. Na pracovisku sa mi veľmi páčilo, najmä vďaka príjemnému prostrediu a priateľskému
kolektívu. Počas dvoch týždňov praxe v hoteli som získal mnoho užitočných skúseností. Pracoval som na recepcii, na oddelení účtovníctva a tiež som pomáhal s
prípravou seminárnych miestností. Naučil som sa, ako spraviť check-in a check-out
hostí v hoteli a dozvedel som sa, aké sú rozdiely medzi účtovníctvom na Slovensku a účtovníctvom v Rakúsku. Vo voľnom čase som navštívil mnoho pamiatok
a známych miest vo Viedni. Najviac ma zaujal Shönbrunn a jeho krásne záhrady.
Navštevoval som aj fitness centrum, ktoré sa nachádzalo neďaleko nášho ubytovania. Viedeň sa mi veľmi páčila a určite by som ju v budúcnosti zasa rád navštívil.
Ján Kolúch IV.A
PhDr. Eva Otepková
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Obchodka s Erasmom+ v Prahe a vo Viedni 2022
63-0074
63-19

Svoj životopis zasielaj na
praca@holicskypivovar.sk, tel: 0903 481 450

SBS GUARDING s. r. o.

0905 915 033

~ PROFESIONALITA ~ RODINNÉ HODNOTY ~ ISTOTA ~

16-0086

MOĻNOSĢ
UBYTOVANIA

Požadujeme:
pracovitosť, zodpovednosť, manuálnu zručnosť
Pracovná náplň:
obsluha plniacej linky /plnenie ﬂiaš, stáčanie a pretlačenie
piva, sanitácie technologického zariadenia a KEG sudov, čistenie
pivovaru, zásobovanie a rozvoz piva, prezentácia pivovaru na
pivovarských akciách - stánkový predaj, údržba zariadení
Požiadavky na zamestnanca:
pozitívny vzťah k pivu, zodpovednosť, pracovitosť, mechanická
zručnosť a logické uvažovanie, znalosť práce s ručným náradím,
vodičský preukaz B
Mesačná mzda: 900 €, po zapracovaní 1000€

PRÁCA

SENICKO
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SKLADNÍK
PONÚKAME

• nástupný plat až do výšky 1.130 €
• zvýšenie základnej zložky mzdy po skúšobnej dobe
• 3% príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie
• vernostné ﬁnančné odmeny
(životné a pracovné jubileum, narodenie dieťaťa)
• príspevky na športové a kultúrne ak�vity, príspevok na rekreácie
• miesto práce: Malacky
• stabilný podnik, možnosť kariérneho rastu
• predaj výrobkov so zamestnaneckou zľavou
• pozi�vne pracovné prostredie
• bezproblémové parkovanie
• možnos� ďalšieho vzdelávania, výučby jazykov

ÚLOHY UCHADZAČA

• práca na VZV – výkladka a nákladka kamiónov
• zaskladnenie a vyskladnenie materiálu podľa dokumentácie
• zásobovanie liniek tovarom

Firma s 25 ročnou tradíciou,
rakúskym majiteľom zaoberajúca
sa výrobou okien, dverí
a príslušenstva.

POŽIADAVKY NA UCHADZAČA

• ukončené SOU, stredná škola
• manuálna zručnosť
• ochota pracovať na zmeny
• zodpovednosť, samostatnosť, ﬂexibilita
• práca vhodná pre mužov

HSF FENSTERTECHNIK s.r.o.,
Jesenského ul. 50, SK 901 01 Malacky | mail: hsf@hsf.sk

10-0167

Pošlite svoju žiadosť na
hsf@hsf.sk

SE22-27
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PRACOVNÍK NA EXPEDÍCIU
PONÚKAME

• nástupný plat až do výšky 1.130 €
• zvýšenie základnej zložky mzdy po skúšobnej dobe
• 3% príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie
• vernostné ﬁnančné odmeny
(životné a pracovné jubileum, narodenie dieťaťa)
• príspevky na športové a kultúrne ak�vity, príspevok na rekreácie
• miesto práce: Malacky
• stabilný podnik, možnosť kariérneho rastu
• predaj výrobkov so zamestnaneckou zľavou
• pozi�vne pracovné prostredie
• bezproblémové parkovanie
• možnos� ďalšieho vzdelávania, výučby jazykov

ÚLOHY UCHADZAČA

• príprava a balenie drobných dielov
• dokumentácia komisií a ich administra�va

Firma s 25 ročnou tradíciou,
rakúskym majiteľom zaoberajúca
sa výrobou okien, dverí
a príslušenstva.

POŽIADAVKY NA UCHADZAČA

• ukončené SOU, stredná škola
• manuálna zručnosť
• ochota pracovať na zmeny
• zodpovednosť, samostatnosť, ﬂexibilita
• práca vhodná pre mužov

HSF FENSTERTECHNIK s.r.o.,
Jesenského ul. 50, SK 901 01 Malacky | mail: hsf@hsf.sk

10-0167

Pošlite svoju žiadosť na
hsf@hsf.sk

SE22-27
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OPERÁTOR VÝROBY
PONÚKAME

• nástupný plat až do výšky 1.130 €
• zvýšenie základnej zložky mzdy po skúšobnej dobe
• 3% príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie
• vernostné ﬁnančné odmeny
(životné a pracovné jubileum, narodenie dieťaťa)
• príspevky na športové a kultúrne ak�vity, príspevok na rekreácie
• miesto práce: Malacky
• stabilný podnik, možnosť kariérneho rastu
• predaj výrobkov so zamestnaneckou zľavou
• pozi�vne pracovné prostredie
• bezproblémové parkovanie
• možnos� ďalšieho vzdelávania, výučby jazykov

ÚLOHY UCHADZAČA

• práca na linke
• práca vhodná len pre pánov

Firma s 25 ročnou tradíciou,
rakúskym majiteľom zaoberajúca
sa výrobou okien, dverí
a príslušenstva.

POŽIADAVKY NA UCHADZAČA

• ukončené SOU, stredná škola
• manuálna zručnosť
• ochota pracovať na zmeny
• zodpovednosť, samostatnosť, ﬂexibilita
• práca vhodná pre mužov

HSF FENSTERTECHNIK s.r.o.,
Jesenského ul. 50, SK 901 01 Malacky | mail: hsf@hsf.sk

10-0167

Pošlite svoju žiadosť na
hsf@hsf.sk

SE22-27
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V SKLADE

Už
každý deň
že skutočné remeselné
najindividuálnejších
požiadaviek
stanovené
výrobcamiže
luxusných,
prémiových
športových
Už
rokov každý
každý
deň
dokazujeme,
skutočné
remeselné
umenie
a plnenie najindividuálnejších
najindividuálnejších
Už
že
Už viac ako 55
každý deň
deň
že skutočné
skutočné remeselné
remeselnésledovať
najindividuálnejších
zakotvené
našej
skutoční
noví
pomáhať
Už
každý
deň
že
skutočné
remeselné
najindividuálnejších
požiadaviek
tak,
ako
sú
stanovené
výrobcami
luxusných,
prémiových
a
športových
automobilov
- sú pevne
požiadaviek
stanovené
výrobcami
luxusných,
prémiových
športových
požiadaviek
stanovené
výrobcami
luxusných,
prémiových
športových
formovať
schopní
implementovať
úplne
nové nechceme
riešenia
spojením
veľmi
kompetencií
požiadaviek
stanovené
výrobcami
luxusných,
prémiových
športových
zakotvené
v
našej
DNA.
Ako
skutoční
noví
myslitelia
iba
sledovať
trendy,
ale
pomáhať
zakotvené
skutoční
noví
pomáhať
zakotvené našej
našej
skutoční
novískutočné nadšenie Staňtesledovať
sledovať
pomáhať im ich aj
technológií
premieňame
zložité
výzvy
súčasťou
tímu
zakotvené
našej
skutoční noví
sledovať
pomáhať
formovať.
schopní
implementovať
úplne
nové
riešenia
spojením
veľmi
kompetencií
formovať
formovať Sme schopní
schopní implementovať
implementovať úplne
úplne nové
nové riešenia
riešenia spojením
spojením veľmi
veľmi rozdielnych kompetencií
kompetencií a
formovať
schopní implementovať
úplne
nové
riešeniaStaňte
spojenímsúčasťou
veľmi tímu:
kompetencií
technológií.
premieňame
zložité
výzvy
skutočné
nadšenie.
technológií
technológií A premieňame
premieňame zložité
zložité výzvy
výzvy na skutočné
skutočnénadšenie
nadšenie Staňte
Staňte sa súčasťou
súčasťou tímu
tímu
technológií premieňame zložité výzvy
skutočné nadšenie Staňte
súčasťou tímu

Vaše benefity
benefity
Vaše

Váš profil

•
•
•••
••••
•
••
••
•••
•

Stredoškolské vzdelanie výhodou
Prax v automobilovom priemysle
spoľahlivosť
výhodou
Manuálna
zručnosť
Zodpovedný prístup a spoľahlivosť
spoľahlivosť
spoľahlivosť
spoľahlivosť
Manuálna
zručnosť
Manuálna
zručnosť
Manuálna zručnosť
Manuálna zručnosť

NA
POZÍCIU ŠIČKA PONÚKAME:
KANDIDÁTOM
KANDIDÁTOM BEZ
BEZ SKÚSENOSTÍ
SKÚSENOSTÍ
NA
POZÍCIU
ŠIČKA
PONÚKAME:
NA
POZÍCIU
ŠIČKA
PONÚKAME:
NAúplné
POZÍCIU
ŠIČKA
PONÚKAME:
•NA
zaškolenie
trvaní
týždňov
POZÍCIU
ŠIČKA
PONÚKAME:

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

•
•••
•••
•
•••
•••
•
•••
•
•••
•
•••
•
•••
•
•••
•
•••
•
•••
•••
•
•••
•

Nástupná
790 EUR
Stabilné
Nástupná
790
EUR
Nástupná
Nástupná mzda od 790
790 EUR
EUR agentúru)
Nástupná
EUR
Dochádzkový
bonus790
50€
Stabilné
(nie
cez agentúru)
agentúru)
Stabilné
Stabilné zamestnanie
agentúru)
Stabilné
agentúru)
Výkonnostná
odmena
až
do
100€
Dochádzkový
bonus
50€
Dochádzkový
Dochádzkový bonus
bonus 50€
50€
Dochádzkový
bonus
50€
Nárast
zapracovaní
Výkonnostná
odmena
až
do
100€
Výkonnostná
Výkonnostná odmena
odmena až
až do
do 100€
100€
Výkonnostná
odmena
až
do
100€
odporučenie
Nárast
mzdy
po
zapracovaní
sa
Nárast
zapracovaní
Nárast
zapracovaní vo funkcii
Nárast
zapracovaní
odpracované
Odmena za odporučenie
odporučenie
nového kolegu
odporučenie
odporučenie
Príspevok za
1%odpracované
na doplnkové
dôchodkové
Vernostné
odpracované
roky
odpracované
odpracované
sporenie
Príspevok
1%
na
doplnkové
dôchodkové
Príspevok
Príspevok 1%
1% na
na doplnkové
doplnkové dôchodkové
dôchodkové
Príspevok
1%
na
doplnkové
dôchodkové
0,80€/
jedlo
sporenie
sporenie
sporenie
sporenie nad
Príplatky
Zákonníka práce
Stravovanie
- 0,80€/
0,80€/
jedlo
1€/rámec
jedlo
jedlo
0,80€/
jedlo
0,80€/
jedlo
(poobedná
Príplatky
nad
rámec
Zákonníka
práce
Príplatky
Zákonníka
Príplatky nad
nad rámec
rámec €/hod)
Zákonníka práce
práce
Príplatky
nad
rámec
Zákonníka práce
Možnosť
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Eissmann Automotive Slovensko s.r.o.| Lesná 880/1| 90851 Holíč
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TURNING IDEAS INTO EXCITEMENT.

14

PRÁCA

SENICKO
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Ploberger, ein Unternehmen der Unternehmensgruppe Haberkorn, versorgt als technischer
Händler Kunden aus Gewerbe und Industrie mit Werkzeugen, Werkstattbedarf und
Arbeitsschutz in Österreich, Tschechien und der Slowakei.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für unsere Zentrale
in der Slowakei (Skalica) eine

Standortleitung (m/w)
Sie haben kaufmännische Erfahrung, sind Teamplayer sowie Organisationstalent und
beherrschen die deutsche Sprache in Wort und Schrift? Dann sind Sie bei uns richtig.

Was Sie erwartet
·
·
·
·

Mitarbeiterführung unterschiedlicher Bereiche am Standort
Generelle Verantwortung für einen reibungslosen Geschäftsablauf am Standort
Permanente interne und externe Kommunikation (Vertrieb und Zentrale)
Ganzheitlich unternehmerische und betriebswirtschaftliche Agenden

Das bringen Sie mit
·
·
·
·
·

Idealerweise kaufmännische Ausbildung und Führungserfahrung
Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge
Serviceorientierung, Organisationstalent und Qualitätsbewusstsein
Beste Kenntnisse der deutschen Sprache
Ausgezeichnete Kenntnisse in MS-Office insbesondere Excel

Mit einer fundierten Einschulungsphase (auch in Österreich) starten Sie schrittweise in die
Übernahme des künftigen Verantwortungsbereiches. Gemeinsam möchten wir langfristige
Perspektiven und starkes Wachstum der Organisation Slowakei begleiten und sichern.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter guenther.macht@ploberger.net und stehen für
Fragen gerne zur Verfügung (Tel. +43/2942/3471-150).

Výročia a udalosti
kapitán James Cook začal svoju tretiu výpravu.

41-66

11. júla 1776

Firma Ing. Karol Lacko Merk Food Staničná 20, Holíč
prijmu do pracovného pomeru :

Výročia a udalosti
Veľká francúzska revolúcia: obyvatelia
Paríža dobyli väznicu Bastila

14. júla 1789

Potraviny EURO -Diskont Slovakia s.r.o.
Kátovská Holíč prijmú

brigádničku

Skladníka na rozkladanie tovaru

prac. doba: pondelok – piatok 6,00 - 15,00 h.
Víkendy voľné. Mzda brutto : 925 eur.

Náplň práce: obsluha zákazníkov, dokladanie
tovaru kontrola záručnej doby, kontrola cenoviek
ostatné pomocné práce na predajni

Skladníka na vychystávanie tovaru

41-71

Info: katovska@merkfood.com, 034/6685936

41-71

Mzdové podmienky brutto:
4,50€/hod. + zákonné príplatky za víkendy
Práca vhodná aj pre študentky

práca vhodná aj pre ženy

prac.doba: pondelok - piatok 6,00 - 15,00 h.
Víkendy voľné. Mzda brutto : 925 eur.

príjmeme Íašníka

#poctivapivaren

SE22-27
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16-0086

1100€ v Íistom / mesiac

63-99

Kontakt: info@merkfood.com, 0910/159278

41-68

Je nach Qualifikation bieten wir ein attraktives Gehalt, einen Jahres-Erfolgsbonus und
zusätzliche weitere attraktive Benefits. Auch ein Firmenfahrzeug (mit der Möglichkeit der
privaten Nutzung) ist vorgesehen.

ZDRAVIE / SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
• 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!

Kritériá
pre spoluprácu :

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

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

Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci.

MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,
bubnovú kosačku,
mulčovač

IA
AK3C1. JÚLA

0944 113 140

87-0004

75-58

DO 022
2

13 122 0304

Facebook: aiwsk

32-0032

www.aiw.sk

0800 24 24 44

65-004
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