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Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

ul. pplk. Pľjušťa 1, Skalica, (autobus. stanica)
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Stredná odborná škola strojnícka Skalica ponúka na prenájom
garáž, plochu na umiestnenie reklamnej tabule a priestor

pod tovarový automat.
Bližšie info: www.sosskalica.edupage.sk
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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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sa stavať ?
Chystáte
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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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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
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PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
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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

Máte chuť spoznávať krásy našej vlasti 
a rozhodli ste sa preto stráviť tohtoroč-
nú dovolenku doma? Isto neoľutuje-
te. Objavili sme pre vás veľa pekných 
miest, ktoré stojí za to navštíviť.

Orava je región jedinečný nádhernou 
prírodou a návštevníkom ponúka pre-
krásne prírodné zákutia ako stvorené pre 
horskú turistiku. Vyraziť môžete naprí-
klad na Babiu horu, ktorá je najsevernejší 
vyhliadkový bod Slovenska a tiež najvyš-
ší vrch Oravských Beskýd.

Ak mierite na východ Slovenska, 
nechajte sa zlákať návštevou najväčšie-
ho travertínového územia na Slovensku, 
ktoré právom patrí medzi unikátne kleno-
ty slovenskej prírody. Obdivovať môžete 
skalné útvary, puklinové jaskyne, rokliny 
či priepasti a to všetko na jednom mieste, 
v skalnom meste Dreveník.

Gemer rovnako ponúka veľa pútavých 
zážitkov. Podniknite napríklad výpravu 
vedúcu z Muránskej Huty na tretí najvyš-
šie položený hrad na Slovensku. Zrúcani-
na kedysi mohutného hradu Muráň sa týči 
na skalnom brale Cigánka a poskytuje 
prekrásne výhľady na Muránsku planinu, 
ale aj na majestátnu Kráľovu hoľu.

V Národnom parku Nízke Tatry v 
Ľupčianskej doline, vás isto nesklame 
výlet na Magurský zlatý chodník. Do-
zviete sa nielen množstvo zaujímavostí o 
baníctve v tejto lokalite, ale aj o krásach 
prírody a jej ochrane.

Aj lesy Malých Karpát skrývajú mno-

ho obdivuhodných miest. Takým je aj 
Kostol a Kláštor svätej Kataríny Alexan-
drijskej nachádzajúci sa približne 20 km 
severne od Trnavy neďaleko obcí Dechti-
ce a Naháč. Navštívte tento tajomný kláš-
tor a objavte jeho magickú atmosféru.

Urobte si výlet do rozária v Dolnej 
Krupej, kde vás čaká nevšedný zážitok. 
Príjemná vychádzka po chodníčkoch le-
movaných tisíckou ruží.

Vydajte sa na potulky do prekrás-
neho prostredia stredného Pohronia 
a preskúmajte pozostatky hradov Reviš-
te a Šášov. Oba sú súčasťou Pohronskej 
hradnej cesty, na ktorej môžete obdivovať 
množstvo ďalších hradov, hrádkov, stráž-
nych veží, opevnených miest či kláštorov.

V pohorí Považský Inovec severne 
od obce Nitrianska Blatnica sa týči vrch 
Marhát. Na jeho vrchole sa nachádza 17 
metrov vysoká rozhľadňa ponúkajúca 
prekrásne výhľady na široké okolie. Ces-
tou vás pod úbočím Kozieho chrbta očarí 
útulný kostolík s vežou a pustovňou.

Ak vás vaše cesty zavedú do Rajec-
kej kotliny, odporúča-
me urobiť si zastávku v 
dedinke Stránske. Nad 
obcou priamo v areáli 
miestneho cintorína 
vás upúta zrúcanina 
gotického Kostola 
sv. Heleny pochá-
dzajúca zo 14. sto-
ročia.

Všade dobre, doma najlepšie

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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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.

Certi�kát

0910 902 635•0905 323 022
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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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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GARÁŽOVÉ  BRÁNY

0905 478 303bomont.sk
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Štrk - kamenivo prírodné ťažené prané - frakcia 0/4
  

Kontakt: J. Weiss Autodoprava. Výroba suchých triedených kremenných pieskov
Adresa: Areál PD, Šaštínska 453, Borský Mikuláš 
Tel. kontakt: 0905 971 079, 0908 971 078, e-mail: marcel.zak@azet.sk

Balenie  –  Plast. vrecia  (25 kg)
Cena dohodou

Piesok do filtrácie, pieskoviska, zásyp 
pieskovej dlažby, na stavbu...
Ponúkame na predaj voľne ložený preosiaty kremenný 
suchý – mokrý piesok, alebo balený  piesok vo frakciách:
0,1 – 0,315    0,315 – 0,5   0,5 – 0,8   0,8 – 1,2   0,5 – 1,2
Balenia: Big-Bag (1 – 1,2 t)
suchý: pap. vrecia  (25 kg)
mokrý: plast. vrecia  (25 kg)

Potrebujete piesok a štrk?Potrebujete piesok a štrk?
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KAMENÁRSTVO MAJSTRO
Nové pomníky
Obnova starších hrobov
Obnova písmen (zlato/striebro)
Brúsenie hrobov
Chodníky

0910 444 002

VÝPREDAJ
KAMEŇA

za minuloročné ceny

www.kamenarstvomajstro.skZáruka 12 rokov
na nové

kompletné

pomníky
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STANČIAK
AUTODOPRAVA · ZEMNÉ PRÁCE

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

BETÓNOVÉ VÝROBKY
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0908 979 377

INZERCIA
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STAVEBNÉ PRÁCE
VÝROBA A DOPRAVA
BETÓNOVÝCH ZMESÍ

PREDAJ BETONÁRSKEJ OCELE
A VIAZANIE ARMATÚR

PREDAJ ŠTRKU, PIESKU
A OKRASNÉHO KAMEŇA

PREDAJ STAVEBNÉHO
MATERIÁLU

Moravský Svätý Ján 401
0905 638 665 | 1hasso1@gmail.com



SE22-29 strana - 4

SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
4

R01_AUTO_PREDAJ

R02_AUTO_MOTO_INE
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA.Tel. 0908205521

R03_BYTY_PREDAJ

R04_BYTY_PRENAJOM

R05_DOMY_PREDAJ
» Predám 3 + 1 rodinný dom 
s väčším pozemkom v Uní-
ne.Tel. 0944443872

R06_POZEMKY_PREDAJ

R07_REALITY_INE
» Kúpim dom do 55000,- 
€.Tel. 0949375038

R08_STAVBA
» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

R09_DOMACNOST

R10_ZAHRADA A ZVERINEC
» Predám trojmesačnú ko-
zičku,mama výborná dojka.
Tel. 0905442706 
» Predám kravu 2x otelená, 
okolo 700 €, Chvojnica.Tel. 
0907715467 
» Predám králikov, 3,5 me-
sačné, domáci chov.Tel. 
0904177812 
» Predám včely 10 rodín s 
úľmi.Tel. 0903202776 
» Predám mladých kohú-
tov na chov. Skalica.Tel. 
0903159259 
» Predám ozimný jačmeň, 
Holíč.Tel. 0904167238

R11_HOBBY A SPOTR

R12_DETOM

R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám železný šrotov-
ník, 3 nové remene, 6,5 kw 
motor a 50 l zánovný pres, 
aj 30 l pres.Tel. 0346696120 
» Predám klasický želez-
ný ponk v. 85 cm, š. 70 cm, 
dľžka 140 cm, 2 šuplíky 10 
cm, zverák cena 85 eur.Tel. 
0908610098 
» Predám fošne voľno 
suché dub, čerešňa.Tel. 
0918645802 
» Predám dopravný pás, 
dl.4,5m š. 0,7m, funkčný, 
Holíč.Tel. 0904167238 
» Predám frézu, obruče na 
kolesá, pluh obrábak, vyo-
rávak, rotovátor a kultivá-
tor.Tel. 0907522977

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    
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KONTAKT: 0903 607 781

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
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NON STOP

KRTKOVANIE

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

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP
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• Stavba
   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
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0910 336 600 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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od 102 €/t
od 260 €/t

 od 195 €/t

VYUŽITE NAŠU PONUKU 41
-3
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SKALICA
Pivovarská 21
Tel: 0948 886 518
davidkarnos@gmail.com

Tatranský profil
Zrubový profil

Palubovka

KVH hranoly
Dosky, lišty

Dvere, zárubne

Dlážkovica
OSB Dosky
Škárovka

SENICA
Hurbanova 518
Tel: 0918 680 390
drevosvetsenica@gmail.com

HOLÍČ /za smaltovňou/
Bratislavská 3308
Tel: 0918 560 947
stolarskepotreby@gmail.com

Tesárske práce
0948 771 127

piladobr@gmail.com

PREDAJ
REZIVA
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0918 645 802
0907 784 324

BRIKETYBRIKETY
Z TVRDÉHO Z TVRDÉHO 

DREVADREVA

 VÝROBA A PREDAJ
PALIVOVÉHO

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

Murárske práce
0904 259 971

0905 915 033

INZERCIA
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POHREBNÁ SLUŽBAPOHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.ZÁHORIE s. r. o.

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:
0907 928 212, 0915 732 8300907 928 212, 0915 732 830

www.pohrebnesluzby-holic.skwww.pohrebnesluzby-holic.sk

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

Komplexné pohrebné - cintorínske službyKomplexné pohrebné - cintorínske služby
maloobchod - sviečky, kahance, kvety, urny...maloobchod - sviečky, kahance, kvety, urny...

medzinárodná preprava zosnulýchmedzinárodná preprava zosnulých
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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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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. 7. 2022

Pri objednaní kompletného pomníka
ZÁMKOVÁ DLAŽBA OKOLO
HROBU, DOPLNKY A SEKANIE
PÍSMA ZDARMA
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ŠAŠTÍN - STRÁŽEŠAŠTÍN - STRÁŽE
Prev.: Štúrova 958, Šaštín-Stráže, tel.: 0907 186 222

www.pohrebnesluzby-sastin-straze.sk

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

POHREBNÁ SLUŽBAPOHREBNÁ SLUŽBA

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

www.pohrebnesluzby-dojc.sk

PEKAR SRs s.r.o.
POHREBNÁ SLUŽBAPOHREBNÁ SLUŽBA

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

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:
0907 928 212, 0915 732 830
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PEKARr PEKARr s.r.o., Skalicas.r.o., Skalica

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

Stála služba priStála služba pri
prevoze zosnulýchprevoze zosnulých

tel.: tel.: 034 / 651 14 11034 / 651 14 11

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

0907 928 212, 0915 732 8300907 928 212, 0915 732 830

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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R14_ROZNE_INE
Hľadá sa majiteľ červenej 
Oktávie za účelom obnove-
nia zmluvy. Logistické cen-
trum Rybky.Tel. 0346511248

R15_HLADAM PRACU

R16_ZOZNAMKA
» Ja, chalan 32 ročný, rád 
by som sa zoznámil so slo-
bodným dievčaťom. Skalica 
a okolie.Tel. 0903288642 
» Sympatická 56 r , hľadá 
priateľa na zoznámenie.Tel. 
0907277466

SPOMIENKA
Život i nás si mala rada, no 
predsa si odišla, taká mla-
dá. Tam v diaľke  ti náhle 
srdce prestalo biť, nestihla 
si sa s nami ani rozlúčiť. 
Nemôžeme ťa zobudiť, 
ani najkrajším slovom, tak 
ti dáme na hrob kytičku 
kvetov a povieme“Zbohom, 
Aničko“. 

Dňa 16. 7. 2022 sme si pripo-
menuli nedožité 71. narode-
niny našej sestry, švagrinej 
a tety, Aničky Androvičovej,  
zo Skalice. Zároveň sme si 
dňa 21. 7. 2022 pripome-
nuli 55. výročie jej úmrtia. 
Spomínajú súrodenci s ro-
dinou.

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10 dolu.

SPOMIENKA

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera SE medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu
Príklad:
RP SE 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, SE zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

Slovenský pesničkár a večný opti-
mista Juraj Hnilica pôsobí na hudobnej 
scéne už viac ako 20 rokov. Ako sám 
tvrdí, „muzika je mojím poslaním a naj-
viac si cením, keď prostredníctvom nej 
môžem tešiť ľudí a šíriť do sveta pozitív-
ne naladenie“.

Počas letných prázdnin jeho kro-
ky povedú aj do Nitry, kde pár rokmi 
vystúpil ako hosť v rámci turné Pavla 
Haberu a skupiny Team. Koncert, ktorý 
Juraj Hnilica pred príchodom hlavnej 
hviezdy večera odohral v už zaplne-
nom nitrianskom amfiteátri, bol plný 
energie, emócií a skvelej hudby. 

Juraj začal spievať ešte ako malý, 
keď mal deväť rokov, a už na základnej 
škole sa úspešne zúčastňoval rôznych 
speváckych súťaží. Ešte popri pôsobení 
v rockovej kapele Bačova Fujara nahral 
ako predzvesť sólového albumu akus-
tickú verziu pesničky Aká si krásna. 
Na tvorbe videoklipu spolupracoval                
s organizáciou Greenpeace, ktorá mu 
poskytla unikátne zábery.

V roku 2014 uzrelo svetlo sveta päť-
skladbové EP s názvom Dovoľte mi 
predstaviť sa Vám, ktoré sa stalo od-
razovým mostíkom jeho terajšieho pô-
sobenia. Pozornosť širokého publika si 
však pesnička Aká si krásna a ďalšie 
jeho piesne získali až v roku 2015 vďaka 
jeho úspešnému účinkovaniu v televíz-
nej šou Česko Slovensko má talent. Od-
vtedy vydal tri albumy a jeho najnovším 
hudobným počinom je nová, akustická 
a emotívna verzia piesne Se skrývam, 
ktorú zverejnil ku Dňu matiek. 

Talentovaný hudobník, ktorému ne-
chýba pokora a svojský prístup k živo-
tu a hudobnej kariére, nepatrí medzi 
hviezdy rádiových playlistov či bulvá-
ru, no vďaka svojej tvorbe má pevnú 
základňu fanúšikov, ktorá sa neustále 
rozširuje. V Nitre sa v sobotu 30. júla 
predstaví v obľúbenom podniku Music 
a Cafe, kde si okrem samotného kon-
certu môžete vychutnať aj dobrú kávu 
alebo čaj.

Vstupenky
na koncert 

sú v predaji v sieti 
Predpredaj.sk.

autor: 
Diana Kotesová

Juraj Hnilica s kapelou Galantný jeleň 
vystúpia uprostred prázdnin v Nitre

V letných mesiacoch sú zmrzliny 
či nanuky jednou z najobľúbenej-
ších pochúťok detí aj dospelých. 
Pripravte si ich doma – postačí vám 
zopár surovín.

Čučoriedkové nanuky
Suroviny: 250 g čučoriedok, 150 g 

kryštálového cukru, 150 ml vody, šťavu 
z polovice citróna

Postup: Z vody a kryštálového cukru 
uvaríme na miernom ohni hustý cukro-
vý sirup a necháme vychladnúť. Potom 
sirupom zalejeme čučoriedky, pridáme 
tiež citrónovú šťavu a rozmixujeme po-
norným mixérom. Zmes nalejeme do 
formičiek, teda nádobiek určených na 
výrobu nanukov a uložíme aspoň na tri 
hodiny do mrazničky.

Náš tip: Ak nanuky pred podávaním 
krátko podržíte pod horúcou tečúcou 
vodou, budú sa vám ľahšie vyberať z 
formičiek.

Tvarohové nanuky
Suroviny: 250 g jemného tvarohu, 2 

PL práškového cukru, 1 balíček vanil-
kového cukru, 180 ml smotany na šľa-
hanie, 4 PL kyslej smotany

Postup: V miske vyšľaháme tvaroh, 
práškový a vanilkový cukor. Prilejeme 
vychladenú sladkú smotanu a šľahá-
me až kým nám nevznikne nadýcha-
ný krém. Na záver doň ešte vmiešame 

kyslú smotanu. Tvarohový krém napl-
níme do formičiek na nanuky a uloží-
me aspoň na štyri hodiny do mraznič-
ky.

Banánová zmrzlina
Suroviny: 5 banánov, 3 lyžice grécke-

ho jogurtu, 2 lyžice arašidového masla
Postup: Deň vopred zbavíme ba-

nány šupy, nakrájame ich na kolieska 
a dáme do mrazničky. Na druhý deň 
vložíme ešte zmrazené banány spolu s 
arašidovým maslom a gréckym jogur-
tom do mixéru a všetko dohladka vy-
mixujeme. Môžeme ihneď podávať, prí-
padne odložiť do mrazničky na neskôr.

Pripravte si 
domáce nanuky a zmrzliny

» ren
Ilustračné foto. zdroj silviarita pixabay

SOBOTA 23.07.2022
Buzz Lightyear 13:00, Thor: Láska a hrom 2D/SD 13:20, Mimoni 2: 
Zloduch prichádza 2D 13:30, 15:40, King 15:20, Námesačníci 16:00, 
Nádherná 17:40, Thor: Láska a hrom 2D/SD 17:50, Hádkovci 18:00, 
Všetko, všade, naraz 20:10, Čierny telefón 2D/ST 20:20, Thor: Láska a 
hrom 2D/ST 20:30

NEDEĽA 24.07.2022
PREDPREMIÉRA DC Liga superzvierat 2D 16:00, Buzz Lightyear 13:00, 
Thor: Láska a hrom 2D/SD 13:20, Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D 
13:30, 15:40, Námesačníci 16:00, Thor: Láska a hrom 2D/SD 17:40, 
Hádkovci 18:00, Čierny telefón 2D/ST 18:20, Všetko, všade, naraz 
20:10, Nádherná 20:20, Thor: Láska a hrom 2D/ST 20:30

PONDELOK 25.07.2022
King 15:20, Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D 15:40, Námesačníci 
16:00, Nádherná 17:40, Thor: Láska a hrom 2D/SD 17:50, Hádkovci 
18:00, Všetko, všade, naraz 20:10, Čierny telefón 2D/ST 20:20, Thor: 
Láska a hrom 2D/ST 20:30

UTOROK 26.07.2022
King 15:20, Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D 15:40, Námesačníci 
16:00, Nádherná 17:40, Thor: Láska a hrom 2D/SD 17:50, Hádkovci 
18:00, Všetko, všade, naraz 20:10, Čierny telefón 2D/ST 20:20, Thor: 
Láska a hrom 2D/ST 20:30

STREDA 27.07.2022
PREDPREMIÉRA Striedavka 18:00, King 15:20, Mimoni 2: Zloduch 
prichádza 2D 15:40, Námesačníci 16:00, Nádherná 17:40, Thor: 
Láska a hrom 2D/SD 17:50, Všetko, všade, naraz 20:10, Čierny 
telefón 2D/ST 20:20, Thor: Láska a hrom 2D/ST 20:30

27. júla 1991 
biskupská vysviacka Františka Rábeka za 
nitrianskeho pomocného biskupa

Výročia a udalosti
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Sleduj to!
Domáci internet 
aj telka 
so ������

Viac o ponuke u uvedeného partnera. 

12 €
  16 €

INTERNET M

/mes.

� � � � � � � � � � � � � � � � �

�����������
Senica

kah@kah.sk
�������������

Ivan Kozák
K & H
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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

63
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20%

24. júla 1847  
po 17 mesiacoch cesty dorazila skupina 148 mormónov do údolia 
Veľkého soľného jazera a založili tam Salt Lake City

Výročia a udalosti



SE22-29 strana - 8

ZDRAVIE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
8

29,90 €

29,90 €

AMBITION Bizet tanierová
súprava, 18 ks

29,90 €

AMBITION Bizet tanierová
súprava, 18 ks
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SKLADNÍKOV

V prípade záujmu sa môžete informovať priamo
v sídle spoločnosti Bike Mate s.r.o., Dlhá 248/43,

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

e-mail: mokosak@dema.sk

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

PRÁCA V SENICI

Požiadavky: 
- práca s VZV
- vodičský preukaz „C“ - výhoda
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
- práca v dvojzmennej prevádzke
Náplň práce: 
- príjem tovaru na sklad – zaskladňovanie
   na pozície
- výdaj tovaru zo skladu podľa dodacích listov
   a objednávok
- fyzická manipulácia s tovarom
Ponúkame:
- základná mesačná mzda 800 €,
   dochádzkové prémie, výkonnostné prémie
- po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- možnosť profesného rastu
- nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
   za zvýhodnené ceny
- príjemný kolektív

63
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Skalici a Holíči

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h
0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,70 €/h. netto
POS NUTNÝ! Nástup ihneď. 
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Miesto výkonu práce: Bratislava / Malacky
Pozícia: Vodič VZV / Retrak, Operátor výroby / Kontrolór kvality
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / živnosť
Mzdové podmienky (brutto): TPP: 1100 €€/mes., živnostník: 9 €€/h
Doprava: zabezpečená / príspevok na dopravu
Práca v trojzmennej prevádzke. Príspevok  na stravovanie.
Pravidelné odmeny a bonusy. Preplácanie nadčasov.

PRÁCA V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE

Zuzana Veselská +421 0903 274  529
zuzana_veselska@protemp.sk
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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

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

skalicko@regionpress.sk
0905 915 033, 0908 979 377
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Firma s 25 ročnou tradíciou, 
rakúskym majiteľom zaoberajúca 
sa výrobou okien, dverí
a príslušenstva.

Pošlite svoju žiadosť na
hsf@hsf.sk

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

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

POŽIADAVKY NA UCHADZAČA
• ukončené SOU, stredná škola
• manuálna zručnosť
• ochota pracovať na zmeny
• zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita
• práca vhodná pre mužov
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Firma s 25 ročnou tradíciou, 
rakúskym majiteľom zaoberajúca 
sa výrobou okien, dverí
a príslušenstva.

Pošlite svoju žiadosť na
hsf@hsf.sk

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

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

POŽIADAVKY NA UCHADZAČA
• ukončené SOU, stredná škola
• manuálna zručnosť
• ochota pracovať na zmeny
• zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita
• práca vhodná pre mužov
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Firma s 25 ročnou tradíciou, 
rakúskym majiteľom zaoberajúca 
sa výrobou okien, dverí
a príslušenstva.

Pošlite svoju žiadosť na
hsf@hsf.sk

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

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

POŽIADAVKY NA UCHADZAČA
• ukončené SOU, stredná škola
• manuálna zručnosť
• ochota pracovať na zmeny
• zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita
• práca vhodná pre mužov
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MZDA: 950 – 1500 € 

Ponúkame:
prácu na hlavný pracovný pomer (2, 3-4 zmenná prevádzka)  $  príplatky
aj nad rámec zákona (príplatok za 2-zmennú, 3-zmennú a 4-zmennú 
prevádzku, príplatky za nadčas v sobotu a nedeľu)  $  13. a 14. plat  $   
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

Prosím kontaktujte nás:
$  e-mail: personalne@grafobal.sk
$  tel. č.: 034 696 7330, 0914 222 739

R

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica 

prijme do pracovného pomeru

OBSLUHA TLAČOVÝCH
A VÝSEKOVÝCH STROJOV

MZDA: 750 – 1200 € 

OBSLUHA SKLADAČKOVÝCH
STROJOV
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Náplň práce: 
- manipulačná práca s dielmi a bicyklami
- montáž dielov na bicykle 

Požiadavky: 
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
- vhodné aj pre študentov od 18 rokov

Ponúkame:
- základná hrubá hodinová mzda 4 EUR
- nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
  za zvýhodnené ceny

BRIGÁDNIK VO VÝROBE
BICYKLOV

V prípade záujmu sa môžete informovať priamo
v sídle spoločnosti Bike Mate s.r.o., Dlhá 248/43,

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

e-mail: mokosak@dema.sk

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

PRÁCA V SENICI
na jednozmennú prevádzku
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Požiadavky: 
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
- práca vhodná aj pre ženy

Ponúkame:
- základná hrubá mesačná mzda 762 €,
  výkonnostné prémie, dochádzkové prémie
- po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
   za zvýhodnené ceny
- príjemný kolektív

PRACOVNÍKOV
V KOLESOVEJ VÝROBE

(DVOJZMENNÁ PREVÁDZKA)

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

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

e-mail: mokosak@dema.sk

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

PRÁCA V SENICI

41
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Náplň práce: 
- kontrola súladu s technologickým postupom
- úplná fyzická a vizuálna kontrola funkčnosti
   bicyklov, prípadné donastavenie jednotlivých
   komponentov – mechanických aj elektrických
- upozornenie na opakované chyby konkrétnych
   pracovníkov, prípadné názorné predvedenie
   bezchybnej montáže

Ponúkame:
- základná hrubá mesačná mzda 1000 €,
   dochádzkové prémie, výkonnostné prémie
- po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- možnosť profesného rastu
- nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
   za zvýhodnené ceny
- príjemný kolektív

VÝSTUPNÁ KONTROLA
BICYKLOV

V prípade záujmu zasielajte žiadosti
s profesným životopisom na e-mail:

mokosak@dema.sk

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

PRÁCA V SENICI
na dvojzmennú prevádzku

41
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Náplň práce: 
- kontrola súladu s technologickým postupom
- úplná fyzická a vizuálna kontrola funkčnosti
   bicyklov, prípadné donastavenie jednotlivých
   komponentov – mechanických aj elektrických
- upozornenie na opakované chyby konkrétnych
   pracovníkov, prípadné názorné predvedenie
   bezchybnej montáže

Ponúkame:
- základná hrubá mesačná mzda 1000 - 1200 €
- po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- možnosť profesného rastu
- nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
   za zvýhodnené ceny
- príjemný kolektív

MECHANIK - OPRAVÁR
BICYKLOV

A ELEKTROBICYKLOV

V prípade záujmu zasielajte žiadosti
s profesným životopisom 

na e-mail: mokosak@dema.sk,
tel.: 0915/780887

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

PRÁCA V SENICI
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GTH catering s.r.o. (pobočka Senica)

Mobil: +421 907 771 980 
E-mail: prevadzka.mahle@gthcatering.cz

prijme pre 1-zmennú prevádzku závodného
stravovania PO-PIA na hlavný pracovný pomer

KUCHÁR/KA
mzda: 1215 € + 90 €

POMOCNÝ KUCHÁR/KA
mzda: 900 € + 50 €

25. júla 1897  
spisovateľ Jack London odplával na Klondike, aby sa pripojil k Zla-
tej horúčke; tu napísal svoje prvé úspešné príbehy

Výročia a udalosti

0908 979 377

INZERCIA
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Váš profil

• Stredoškolské vzdelanie výhodou
• Prax v automobilovom priemysle

výhodou
• Zodpovedný prístup a spoľahlivosť
• Manuálna zručnosť

Vaše benefity

• Nástupná mzda od 790 EUR
• Stabilné zamestnanie (nie cez agentúru)
• Dochádzkový bonus 50€
• Výkonnostná odmena až do 100€
• Nárast mzdy 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

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

O P E R Á T O R  V Ý R O B Y

Š IČK A

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

Váš profil

• Stredoškolské vzdelanie výhodou
• Prax v automobilovom priemysle

výhodou
• Zodpovedný prístup a spoľahlivosť
• Manuálna zručnosť

Vaše benefity

• Nástupná mzda od 790 EUR
• Stabilné zamestnanie (nie cez agentúru)
• Dochádzkový bonus 50€
• Výkonnostná odmena až do 100€
• Nárast mzdy 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

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

O P E R Á T O R  V Ý R O B Y

Š IČK A

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

Váš profil

• Stredoškolské vzdelanie výhodou
• Prax v automobilovom priemysle

výhodou
• Zodpovedný prístup a spoľahlivosť
• Manuálna zručnosť

Vaše benefity

• Nástupná mzda od 790 EUR
• Stabilné zamestnanie (nie cez agentúru)
• Dochádzkový bonus 50€
• Výkonnostná odmena až do 100€
• Nárast mzdy 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

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

O P E R Á T O R  V Ý R O B Y

Š IČK A

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

Váš profil

• Stredoškolské vzdelanie výhodou
• Prax v automobilovom priemysle

výhodou
• Zodpovedný prístup a spoľahlivosť
• Manuálna zručnosť

Vaše benefity

• Nástupná mzda od 790 EUR
• Stabilné zamestnanie (nie cez agentúru)
• Dochádzkový bonus 50€
• Výkonnostná odmena až do 100€
• Nárast mzdy 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

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

O P E R Á T O R  V Ý R O B Y

Š IČK A

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

OPERÁTOR VÝROBY

ŠIČKA

REKVALIFIKÁCIA NA 
POZÍCIU ŠIČKA

MANIPULANT 
V SKLADE

Váš profil

• Stredoškolské vzdelanie výhodou
• Prax v automobilovom priemysle

výhodou
• Zodpovedný prístup a spoľahlivosť
• Manuálna zručnosť

Vaše benefity

• Nástupná mzda od 790 EUR
• Stabilné zamestnanie (nie cez agentúru)
• Dochádzkový bonus 50€
• Výkonnostná odmena až do 100€
• Nárast mzdy 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

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

O P E R Á T O R  V Ý R O B Y

Š IČK A

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

TURNING IDEAS INTO EXCITEMENT.

1€/ jedlo
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za najlepšiu
cenu

za najlepšiu
cenu

VÝKUP STARÝCH
AUTOBATÉRIÍ
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Volajte: Zvoz od 100 kg zabezpečíme.

0905 964 632
031/789 86 28
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Vďaka schodiskovému 
výťahu Stannah, 
môžete naďalej
žiť vo svojom dome

Domov je miesto, kde si vytvárame spomienky, a kde radi 
zostávame. Nedovoľte, aby vám schody bránili zostať vo vašom 
domove. So schodiskovým výťahom Stannah sa môžete vyhnúť 
problémom so sťahovaním a bezpečne používať svoje schody.

0800 162 162
Zavolajte zadarmo

CHE1

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

SMARTFÓN
ALEBO TABLET?
Vyberte si svojho 
favorita!

Ahoj leto! Kúpte si schodiskový výťah a my 
vám ponúkneme tablet alebo smartfón.*

*Táto ponuka je k dispozícii do 31. 8. 2022 a nie je platná s inými kampanami alebo ponukami.

Zn
ačka číslo 

n
a celo m svete

nač čís

celo m sv
1º

37
-1

23

Rezervácie: 0918 591 942
info@oravskahoraren.sk, www.oravskahoraren.sk

Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava

Rekreačné 
poukazy v cene 

272 €/ osoba a pobyt.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

PENZIÓN ***
ORAVSKÁ HORÁREŇ
Mimoriadna
LAST minute DOVOLENKA

222 € 
1 nepracujúci dôchodca

iba za Cena zahŕňa: 
5 x plná penzia
5 x ubytovanie 
1 x  celodenný výlet

+ BONUSY 
a bezplatné 
služby!!!Voľné termíny:

8. 8. – 13. 8.
22. 8. – 27. 8.
29.8. - 3.9.
5.9. - 10.9. 

12.9. - 17.9. a neskôr. 

na 6 dní/ 5 nocí 
so Štátnou účelovou dotáciou 

pre dôchodcov

75
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač


