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Týždenne do 36 750 domácností

Potulky Slovenskom

Letná akcia 25% zľava

Slavošovský tunel. Trasa návštevníkov privedie aj k jednej z gotických perál Gemera,
k Evanjelickému kostolu v Ochtinej.
Náučný chodník Zvonička začína v
Novej Bani a na rovnakom mieste je aj jeho
cieľ. Prísľubom skvelého zážitku je príjemná prechádzka, úžasné výhľady, historická
Pri nedávnych potulkách lesmi Ma- zvonička i pútnické miesto.
Pohorie Považský Inovec ukrýva
lých Karpát nám učarovalo miesto, ktoré
dýcha históriou. Severne nad obcou Dobrá mnoho pekných miest. Takým je aj 27
Voda neďaleko Trnavy sme v hustom lese metrov dlhá obojstranne priechodná jasnatrafili na ruiny kedysi mocného Dobro- kyňa Čertova pec, ktorá je zároveň najstarším doloženým jaskynným sídlom na
vodského hradu.
Pod južnými svahmi Západných Ta- území Slovenska. Nachádza sa pri obci
tier stojí Múzeum liptovskej dediny Priby- Radošina, trochu bokom od cesty, pri horlina dokumentujúce ľudovú architektúru skom prechode Havran.
Naplánujte si turistiku do pohoria
Liptova. Obdivovať tam môžete goticko-renesančný kaštieľ, jednotriednu školu s Strážovských vrchov a nechajte sa očariť
bytom učiteľa či expozíciu dobových úľov. pôsobivou zrúcaninou Uhrovského hradu.
V areáli pribudol aj nový náučný chodník s Vypína sa nad obcou Uhrovské podhradie
a odvážnejším ponúka i možnosť nocľahu
oddychovou zónou.
Na mapu zaujímavostí Košického za múrmi, ktoré dýchajú históriou.
samosprávneho kraja pribudla novinka
Národný park Muránska planina
v podobe geoturistického náučného chod- nachádzajúca sa v západnej časti Sloníka. Prevedie vás po stopách baníkov a venského rudohoria je jednou z najzapriblíži zachované pamiatky historického chovalejších krasových obbaníctva na Slovensku. Náučný chodník lastí Slovenska. Nájdete
nájdete v banskom areáli na vrchu Roten- tam viac ako 500 jaskýň
berg – na Červenom vrchu pri obci Smol- a tiež sysľovisko Biele
vody, kde môžete sleník.
V blízkosti obcí Ochtiná a Slavošovce dovať jednu z najpona Gemeri pribudol nový cyklochodník četnejších kolónií
dlhý 11,2 kilometra, ktorý prepojil tieto obce sysľa pasienkového
s turisticky významnými lokalitami v oko- na Slovensku.
lí – s Ochtinskou aragonitovou jaskyňou a
» Renáta Kopáčová, redaktorka
Tunelom pod Homôlkou, známym tiež ako

www.vonkajsiezaluzie.com

showroom SKALICA, Svätoplukova 41

rollstyl@rollstyll.sk

0944 008 206

63-0114

Leto sa nám už pomaly prehuplo do
druhej polovice, no stále nám ešte zostáva dostatok času a pekných slnečných dní na potulky Slovenskom. Obujte si pohodlné topánky a dobrodružstvo
sa môže začať.

PREDA J
MLÁDOK
DOMINANT

63-0019

9

NA STRANE č.

46-0030

od 8.8. 2022

Výročia a udalosti
odohrala sa bitka pri Trenčíne stretnutie armád Františka II. Rákociho
s cisárskou armádou pod vedením generála Siegberta Heistera.

3. augusta 1708

63-71

Potrebujete piesok a štrk?
Piesok do filtrácie, pieskoviska, zásyp
pieskovej dlažby, na stavbu...

Balenie – Plast. vrecia (25 kg)
Cena dohodou
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

41-0076

Štrk - kamenivo prírodné ťažené prané - frakcia 0/4

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

63-11

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)

63-0007

Murárske práce
0904 259 971

Ponúkame na predaj voľne ložený preosiaty kremenný

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY

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

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
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

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

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

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

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

499 €

10% ZĽAVA

549 €

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

» ren

800

2300

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

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
1500

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

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

1500

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

Ak sa chystáte k vode, majte na pamäti, že najbezpečnejšie je kúpať sa na
oficiálne prevádzkovaných kúpaliskách a
na vodných plochách, ktorých kvalitu monitorujú orgány verejného zdravotníctva.
Aktuálne výsledky kontrol si môžete overiť
- uverejňuje ich úrad verejného zdravotníctva počas letnej kúpacej sezóny pravidelne
na internetovej stránke www.uvzsr.sk
Zásady kúpania sa pre deti - Podľa
odborníkov je deti potrebné pred vstupom
do bazéna osprchovať, rovnako treba postupovať aj po ukončení kúpania. „Vtedy
je vhodné použiť klasické mydlo, ktoré
zabezpečí odstránenie bakteriálnej mikroflóry z kože a zbaví zvyškov chlóru,“ radia
verejní zdravotníci. Rovnako upozorňujú,
že deti do troch rokov majú mať v bazénoch plavky s priliehavou gumičkou okolo bruška a stehien. Kúpanie nahých detí
podľa nich nie je z hygienických dôvodov
vhodné. Svoje ratolesti tiež veku primeraným spôsobom upozornite na zákaz pitia
vody z bazéna a nikdy ich nenechávajte
bez dozoru.
Pozor na črevné nákazy aj nadbytok
chlóru - Tých najmenších je nevyhnutné
počas pobytu vo vode stále upozorňovať na

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

používanie toalety, rodič sa ich má pýtať na
fyziologické potreby, pretože v zápale hry
môžu na ne zabudnúť. „Špeciálne treba
dbať na hygienu rúk, najmä tí najmenší si
ich vkladajú do úst, čím sa ľahšie šíri infekcia. Ochorenia, ktoré môžu deti na kúpaliskách potrápiť, sú rovnaké ako u dospelých.
Pre nezrelú detskú imunitu však dochádza
k nakazeniu rýchlejšie a so závažnejšími
prejavmi,“ upozorňujú verejní zdravotníci.
Veľmi malé deti, respektíve deti s predispozíciami na vznik alergií sú tiež obzvlášť citlivé na nadmernú prítomnosť chlóru. „Ide
o podráždenie pokožky vo forme začervenania alebo ekzému, podráždenie slizníc
dýchacieho systému vo forme dráždivého
kašľa či podráždenie očných spojiviek vo
forme nepríjemného štípania očí, začervenania a slzenia,“ vysvetľujú odborníci.
Majte deti stále na očiach - Pri voľbe
plochy na kúpanie s deťmi treba dať prednosť lokalite s pravidelnou kontrolou vody
a plavčíkom. „Rodičia by sa však nemali
spoliehať iba na pozornosť plavčíka či
iných ľudí. Užitočné je aj používanie kúpacích pomôcok – kolies alebo rukávnikov,
ktorých kvalitu by mal dospelý vyskúšať
minimálne večer pred používaním. Ak rodič potrebuje ísť mimo dohľadu detí, musí
zaistiť dozor inou dospelou osobou,“ radia
verejní zdravotníci.
Informácie poskytol Úrad verejného
zdravotníctva SR

63-14

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Čistota vody na kúpaliskách je pre nás
a obzvlášť pre naše ratolesti zo zdravotného hľadiska veľmi dôležitá a rozhodne by sme túto skutočnosť nemali
podceňovať.

63-17

Potočná 16
SKALICA
skalicko@regionpress.sk

0903 342 475

769 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

41-06

Redakcia:

Chystáte sa s deťmi k vode?
Na čo si dať pozor?

NOVÝ BIO OBCHODÍK
na bratislavskej ul. v holíčii
(bývalá predajňa optika AGA)

BIO

Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

KÁVA, ČAJ
KORENINY
NONA

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

U nás nakúpite

41-11

SENICKO-SKALICKO

Najčítanejšie regionálne noviny
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múku, olej, cestoviny, prílohy, strukoviny,
džemy, med, 100 % šťavy, mydlá

môžete ochutnať
kávu s reishi, zelenú kávu A čaj
V príjemnom prostredí galérie obrazov
našich umelcov

Východné Slovensko

OTVORENÉ
41-03

PONDELOK - PIATOK: 08:00 - 16:00
sobota: 08.00 - 11.00
63-0118

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

SLUŽBY

SENICKO

3

63-33

20%
 bezplatné 3D návrhy
a poradenstvo
 parkovanie pred budovou
zadarmo
 doba dodania 4-5 týždňov
 kuchyňa na mieru
 kvalitné materiály
 slovenská výroba
 dovoz a montáž

GARÁŽOVÉ BRÁNY

0905 478 303

63-04

bomont.sk

Ponúkame služby

KUCHYNE
NA MIERU
S-STUDIO
Hollého 742
905 01 SENICA

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

41-62

MURÁRSKE
PRÁCE
obklady, dlažby,
rekonštrukcie
domov a bytov
63-88

63-02

0905 242 263

vladimirplesa63@gmail.com

Výročia a udalosti

30. júla 1419

prvá pražská defenestrácia

DVERE

0905 915 033

INTERIÉROVÉ / EXTERIÉROVÉ / VCHODOVÉ
BEZPEČNOSTNÉ / PROTIPOŽIARNE
PLECHOVÉ / POZINKOVANÉ

PODLAHY

LAMINÁTOVÉ / PVC / KORKOVÉ
KOMPOMENTY

TIENIACA TECHNIKA

EUR

KĽUČKY

41-06

UŽ OD 118
DVERE + ZÁRUBŇA

CENTRUM DVERÍ

VÝROBA A PREDAJ

PODLAHA

+421 918 536 949
info@klucnik.sk
CentrumDveríKlucnik

BRIKETY
Z TVRDÉHO
DREVA

www.klucnik.sk

Otváracie hodiny:
Po - Pia: 9.00 - 16.00, So - Ne: Zatvorené
príp. telefonická dohoda

41-03

Klúčnik, s.r.o.
Sasinkova 17,
908 51 Holíč
(smer Hodonín)

PALIVOVÉHO
DREVA

0918 645 802
0907 784 324

41-12

AKCIOVÉ SETY

ŽALÚZIE / ROLETY DEŇ A NOC /
SIEŤKY PROTI HMYZU

4

SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

R01_AUTO_PREDAJ
01 AUTO-MOTO / predaj

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
KONTAKT: 0903 607 781

R02_AUTO_MOTO_INE
02 AUTO-MOTO / iné

» Nabízíme k dlouhodobé-

mu pronájmu samostatně
stojící bytovou jednotku
(2 + 1) ve dvoře rodinného
domu v obci Tvarožná Lhota.Tel.+420 724090508
» Dám do prenájmu 2-izbový byt v Holíči, sidl. Rapanta. Voľný od augusta.
Volať Tel. 0948797242 alebo 0910289118

Štefánikova 294/1, Hodonín

PRENÁJOM PRIESTOROV
finext@finext.sk
cca 100 m2 v centre Šaštína
vhodné aj na bývanie

0905 432 717

41-69

sk

R04_BYTY_PRENAJOM
04 BYTY / prenájom

63-0116

R03_BYTY_PREDAJ
03 BYTY / predaj

63-0018

63-60

» Kúpim starý PIONIER
MUSTANG STADION SIMSON
BABETA aj pokazené nekompletné.Tel. 0915215406

63-05

Občianska
riadková
inzercia

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV
MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE
0910 589 637

63-01

63-68

R05_DOMY_PREDAJ
05 DOMY / predaj
» Predám 3 + 1 rodinný
dom s väčším pozemkom v
Uníne.Tel. 0944443872

R06_POZEMKY_PREDAJ

06 POZEMKY / predaj

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

R07_REALITY_INE
07 REALITY / iné

R08_STAVBA
08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

R09_DOMACNOST
09 DOMÁCNOSŤ

AKCIA- 20% zľava

63-83

žalúzie · siete · rolety · roletky
roletky deň a noc · okná · dvere
zasklenie balkónov · zimné záhrady
na látkové roletky,
interiér. žalúzie a siete

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

41-51

» Kúpim dom do 55000,€.Tel. 0949375038

R10_ZAHRADA A ZVERINEC

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

ná, okolo 700 €, Chvojnica.
Tel. 0907715467
» Predám mladých kohútov na chov. Skalica.Tel.
0903159259

41-02

» Predám kravu 2x otele-

INZERCIA

0908 979 377

R11_HOBBY
SPOTR
11 HOBBY AA ŠPORT
R12_DETOM
12 DEŤOM
R13_ROZNE_PREDAJ

13 RÔZNE / predaj

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

41-04

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

RADÍME / SLUŽBY

SENICKO

5

Pripravte si studené polievky
na horúce letné dni
Nemáte počas horúcich dní chuť
na teplé jedlo? Pripravte si studenú
polievku. Príjemne osvieži, nasýti a
ešte aj dodá telu potrebné vitamíny.

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

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

PREDAJ BETONÁRSKEJ OCELE
A VIAZANIE ARMATÚR

Príklad servírovania studenej uhorkovej
polievky. zdroj foto lovini pixabay

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

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

0908 979 377

63-59

37-127

INZERCIA

AKCIA

16-0114

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

work.byvanie@gmail.com

41-46

ARMA

ŠTEFANOV

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

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

0944 716 337

3 DN
PRENÁ I
KONTA JOM
JNERA
ZD
63-25

INDIVIDUÁLNA LIKVID.
V NAŠOM AREÁLI

41-0077

PREDAJ ŠTRKU, PIESKU
A OKRASNÉHO KAMEŇA
PREDAJ STAVEBNÉHO
MATERIÁLU

Work
LIKVIDÁCIA A ODVOZ
ODPADU

SKALICA
Pivovarská 21
Tel: 0948 886 518
davidkarnos@gmail.com

VÝROBA A DOPRAVA
BETÓNOVÝCH ZMESÍ

 likvidácia odpadu,
kompletné búracie práce
 výškové práce do 14m
 maliarke a murárske práce
 čistenie pozemkov
 vypratávanie domov, bytov
 sťahovanie, preprava tovaru

KONTAJNERY

Dlážkovica
OSB Dosky
Škárovka

STAVEBNÉ PRÁCE

» ren

0944 812 994

KVH hranoly
Dosky, lišty
Dvere, zárubne

Skalica, ul. Horská

0902 624 774

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

DVOJHROB od 2000€
NA KOMPLET
Príďte sa presvedčiť

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

NAŠA FIRMA MÁ 31 ROKOV
BOHATÉ SKÚSENOSTI

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

41-0036

Gazpacho
Suroviny: 1 šalátovú uhorku, 1 červenú papriku, 1 cibuľu, 5 mäsitých

Tatranský proﬁl
Zrubový proﬁl
Palubovka

41-32

paradajok, 2 strúčiky cesnaku, 250 ml
studeného zeleninového vývaru alebo
vody, citrónovú šťavu, toastový chlieb,
soľ, štipku mletého rímskeho kmínu,
mleté čierne korenie, bazalku, olivový
Studená uhorková polievka
olej
Suroviny: 2 šalátové uhorky, 1 strúPostup: Zeleninu umyte, nakrájajte
čik cesnaku, 250 g bieleho jogurtu ale- na kocky a vložte do mixéra. Pridajte
bo pochúťkovej smotany, 50 ml stude- celé strúčiky cesnaku, citrónovú šťavu,
ného zeleninového vývaru alebo vody zeleninový vývar, osoľte, okoreňte a
na zriedenie, čerstvú kôprovú vňať, všetko rozmixujte. Na zahustenie môsoľ, mleté čierne korenie
žete pridať striedku z toastového chlePostup: Uhorky umyte, osušte, ba. Polievku dajte vychladiť. Polievku
očistite a odstráňte z nich semiačka. rozdeľte do tanierov, pokvapkajte oliNásledne nahrubo nastrúhajte do mis- vovým olejom a ozdobte bazalkou.
ky. Potom pridajte jogurt, pretlačený
cesnak, posekaný kôpor a všetko spolu
vymiešajte. Aby ste získali požadovanú
hustotu, môžete zriediť zeleninovým
vývarom alebo vodou. Osoľte, okoreňte
a dajte vychladiť do chladničky. Polievku rozdeľte do tanierov, ozdobte kopčekom bieleho jogurtu a posypte kôprom.
Podávajte s nasucho opečeným toastovým chlebom.

SLUŽBY

Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA

» Predám fošne voľno
suché dub, čerešňa.Tel.
0918645802
» Predám frézu, obruče na
kolesá, pluh obrábak, vyorávak, rotovátor a kultivátor.Tel. 0907522977

R14_ROZNE_INE
14 RÔZNE / iné
» Hľadá sa majiteľ červenej Oktávie za účelom
obnovenia zmluvy. Logistické centrum Rybky.Tel.
0346511248
» Ten kto kúpil v Chropove press, nech sa prihlási, omylom zobral aj
diely z iného pressu.Tel.
0346696120

ZĽAVA do 35%
Certifikát

Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

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

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

POHREBNÁ SLUŽBA
ŠAŠTÍN - STRÁŽE

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

Prev.: Štúrova 958, Šaštín-Stráže, tel.: 0907 186 222
www.pohrebnesluzby-sastin-straze.sk

POHREBNÁ SLUŽBA
DOJČ

PEKAR SRs s.r.o.

Prev.: è. 444, Dojè doèasne uzatvorená, objednávky
pohrebov, výkopových prác a i. vybavuje Ing. Hovanèíková, 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
Komplexné pohrebné služby, maloobchod,
svieèky, kahance, vence, ikebany, vázy a i.
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

0907 928 212, 0915 732 830

41-0009

Bocán s.r.o.,

www.kamenarstvo-bocan.sk

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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PEKARr s.r.o., Skalica
tel.: 034 / 651 14 11

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

R15_HLADAM
PRACU
15 HĽADÁM PRÁCU

16 ZOZNAMKA

Stála služba pri
prevoze zosnulých 0907 928 212, 0915 732 830

» Ja, chalan 32 ročný,

33-0036

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

KAMENÁRSTVO MAJSTRO

Chcete si
podať
inzerát?

Záruka 12 rokov

kompletné
pomníky

za min

www.kamenarstvomajstro.sk

POHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.

Komplexné pohrebné - cintorínske služby
maloobchod - sviečky, kahance, kvety, urny...
medzinárodná preprava zosnulých
prevádzka: BRATISLAVSKÁ 6, HOLÍČ, tel.: 0918 688 066
(v priestoroch tržnice)
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

0907 928 212, 0915 732 830
www.pohrebnesluzby-holic.sk

41-10

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

10-0064

rád by som sa zoznámil
so slobodným dievčaťom. Skalica a okolie.Tel.
0903288642
» 54r., hľadá priateľa na
zoznámenie do 55r., len z
okr.SI, nie štihla, napíš.Tel.
0904400449

41-0008

R16_ZOZNAMKA

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SE medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP SE 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Tesárske práce
0948 771 127
piladobr@gmail.com

63-45

PREDAJ
REZIVA

16-0020

Výročia a udalosti
narodenie Bolek Polívka, český herec,
mím, dramatik a scenárista

31. júla 1949

Výročia a udalosti
začiatok Uspenského pôstu v byzantskom
obrade.

1. augusta

63-10

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. 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 novinách, SE zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk
technicky
zabezChcete si podať
inzerát?
pečuje
ELET, s.r.o.
Návod nájdete
na strane 10 dolu.

SLUŽBY

SENICKO
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AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

OČNÁ OPTIKA

• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

Hurbanova 485 (hl. svetelná križovatka), Senica
Záhorácka 5478/15B (oproti AFK), Malacky

3x BONUS

SLNEČNÉ
OKULIARE
do -50% ZĽAVA

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

NAJPRESNEJŠIE
MERANIE ZRAKU

najlepšie
ceny
v regióne

-30%

BEZ

KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN

VARILUX
PHYSIO

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0948 777 971

Sleduj to!
Domáci internet
aj telka
so ������

12

�����������������

Ivan Kozák
K&H

INTERNET M

€

/mes.

16 €

Viac o ponuke u uvedeného partnera.

Info v optike a na www.oftalens.sk

10-0185

Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

16-0124

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

�����������
Senica
kah@kah.sk

�������������
47-115

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

multifokálne sklá

63-35

AKCIA

každý deň
10.00 – 17.00

SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny
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SLUŽBY

Vrádište-pošta . . . . 12,15 hod.
Kátov . . . . . . . . . . . 12,35 hod.
Holíč-Lidl . . . . . . . . 12,50 hod.
Gbely . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Petrova Ves-KD . . . 13,40 hod.
Letničie . . . . . . . . . 13,55 hod.
Radimov. . . . . . . . . 14,15 hod.
Unín . . . . . . . . . . . . 14,30 hod.
Štefanov . . . . . . . . 14,50 hod.
Dojč. . . . . . . . . . . . . 15,05 hod.

od 8.8. 2022

vždy v PIATOK v týchto termínoch:
26.8. , 16.9. , 7.10. , 28.10. ,
18.11. 2022

Cerová. . . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Prievaly . . . . . . . . . . 9,15 hod.
Pl. Mikuláš-kostol. . . 9,35 hod.
Plavecké Podhradie 9,50 hod.
Sološnica . . . . . . . . 10,10 hod.
Rohožník . . . . . . . . 10,30 hod.
Kuchyňa . . . . . . . . . 11,00 hod.
Pernek . . . . . . . . . . 11,15 hod.
Vinosady . . . . . . . . 12,00 hod.
Dubová. . . . . . . . . . 12,20 hod.

Častá-trhovisko . . . . 12,35 hod.
Doľany . . . . . . . . . . 12,50 hod.
Štefanová . . . . . . . 13,05 hod.
Dlhá . . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Košolná . . . . . . . . . 13,35 hod.
Suchá nad Parnou. 13,50 hod.
Dolné Orešany. . . . 14,10 hod.
Horné Orešany. . . . 14,30 hod.
Lošonec . . . . . . . . . 14,50 hod.
Smolenice . . . . . . . 15,05 hod.

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
11.8. , 1.9. , 22.9. , 13.10. ,
13
3.11. , 24.11. 2022
Jablonica-Coop. . . . . 9,00 hod.
Osuské . . . . . . . . . . . 9,20 hod.
Hlboké . . . . . . . . . . . 9,40 hod.
Šajdíkové Humence10,00 hod.
Borský Mikuláš . . . 10,20 hod.
Šaštín - Stráže . . . . 10,40 hod.
Smolinské . . . . . . . 11,00 hod.
Čary. . . . . . . . . . . . . 11,20 hod.
Kuklov . . . . . . . . . . 11,40 hod.
Kúty . . . . . . . . . . . . 12,00 hod.
Borský Sv. Jur. . . . . 12,30 hod.

Frézovanie

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

AŽ DO 50 %

komínov

Pri objednaní kompletného pomníka

ZÁMKOVÁ DLAŽBA OKOLO
HROBU, DOPLNKY A SEKANIE
PÍSMA ZDARMA
Radi Vás privítame v našej
kancelárii. Vyberte si VZORKY kameňa a doplnkov.

10-0018

ZĽAVY

na vybrané
kamene
do 31. 8. 2022

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

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

0908 979 377

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE

ZĽAVAEZ

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

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

NEDEĽA 31.07.2022
DC Liga superzvierat 2D 13:10, King 2D 13:20, Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D 14:00, DC Liga superzvierat
2D 15:30, Námesačníci 15:40, Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D 16:00, Nádherná 17:40, DC Liga superzvierat 2D 17:50, Thor: Láska a hrom 2D/SD 18:00, Striedavka 20:10, Čierny telefón 2D/ST 20:20, Thor: Láska a
hrom 2D/ST 20:40
PONDELOK 01.08.2022
DC Liga superzvierat 2D 15:30, Námesačníci 15:40, Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D 16:00, Nádherná
17:40, DC Liga superzvierat 2D 17:50, Thor: Láska a hrom 2D/SD 18:00, Striedavka 20:10, Čierny telefón
2D/ST 20:20, Thor: Láska a hrom 2D/ST 20:40
UTOROK 02.08.2022
ARTMAX -Erupcia lásky 2D/ČT 18:30 DC Liga superzvierat 2D 15:30, Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D
16:00, Námesačníci 16:30, DC Liga superzvierat 2D 17:50, Thor: Láska a hrom 2D/SD 18:00, Striedavka
20:10, Čierny telefón 2D/ST 20:20, Thor: Láska a hrom 2D/ST 20:40
STREDA 03.08.2022
Predpremiéra – Bullet Train 2D/ST 20:10 DC Liga superzvierat 2D 15:30, Námesačníci 15:40, Mimoni 2:
Zloduch prichádza 2D 16:00, Nádherná 17:40, DC Liga superzvierat 2D 17:50, Thor: Láska a hrom 2D/SD
18:00, 20:10, Čierny telefón 2D/ST 20:20, Striedavka 20:40

ER

16-0010

NON STOP

SOBOTA 30.07.2022
DC Liga superzvierat 2D 13:10, King 2D 13:20, Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D 14:00, DC Liga superzvierat
2D 15:30, Námesačníci 15:40, Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D 16:00, Nádherná 17:40, DC Liga superzvierat 2D 17:50, Thor: Láska a hrom 2D/SD 18:00, Striedavka 20:10, Čierny telefón 2D/ST 20:20, Thor: Láska a
hrom 2D/ST 20:40

Sekule. . . . . . . . . . . 12,45 hod.
Moravský Sv. Ján. . 13,00 hod.
Závod . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Veľké Leváre . . . . . 13,40 hod.
Malé Leváre. . . . . . 14,00 hod.
Gajary. . . . . . . . . . . 14,20 hod.
Kostolište. . . . . . . . 14,40 hod.
Jakubov . . . . . . . . . 15,00 hod.
Studienka . . . . . . . 15,30 hod.
Lakšárska Nová Ves 15,50 hod.

46-0030

Koválov . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Smrdáky-COOP . . . . . 9,15 hod.
Lopašov . . . . . . . . . . 9,30 hod.
Častkov. . . . . . . . . . . 9,50 hod.
Rovensko . . . . . . . . 10,10 hod.
Radošovce . . . . . . . 10,35 hod.
Chropov . . . . . . . . . 10,50 hod.
Mokrý Háj. . . . . . . . 11,10 hod.
Dubovce . . . . . . . . . 11,30 hod.
Popud. Močidlany. 11,45 hod.
Trnovec-kostol. . . . . 12,00 hod.

4

Kože vykupujeme
vysušené, bez hláv
a nožičiek. Cena
koží sa môže meniť.

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

10-0010

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
25.8. , 15.9. , 6.10. , 27.10. ,
3
17.11. 2022

PREDAJ
MLÁDOK
DOMINANT

králik s liečivom, nosnice,
brojlery a kačice, bažant, ovce,
kozy, ošípané, husi, morky, psy

0907 893 351 • 0907 684 441 • 0915 252 372

0,50
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>> Auto bude stáť na stanovišti alebo Obecným úradom 10 minút <<

SENICKO

Z REGIÓNU / ZAMESTNANIE

Poďakovanie

PRÁCA V SENICI

dúry. Boli sme i na výlete v Budapešti,
kde sme boli pozrieť „Tropikárium“. Deťom sa zvieratká a rybičky veľmi páčili.
Touto cestou chceme veľmi pekne
poďakovať naším sponzorom: Mesto
Skalica, 01 People, s.r.o. a všetkým ktorí nám darovali 2% odvedenej dane.
V neposlednom rade ďakujeme pekne
i majiteľom a personálu Park Hotela
Hokovce za úžasný pobyt a ich starostlivosť. Bez týchto financií by sme náš
pobyt nemohli zrealizovať. Tak ešte
raz, veľká vďaka.

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

PRACOVNÍKOV
V KOLESOVEJ VÝROBE
(DVOJZMENNÁ PREVÁDZKA)

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
» red

Rozhýb svoje telo a myseľ
Rozhýb svoje telo a myseľ je názov
letného podujatia pre rodiny s deťmi,
ktoré pripravilo OZ Element Senica v
spolupráci s Mestom Senica a organizáciami: Záhorské osvetové stredisko,
Senica 2.0, Kresťanské centrum AC,
Domka a Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica.
Podujatie sa uskutoční 10.8.2022 od
16.00 hodine v parku za DAVom.
V spolupráci s aktívnymi organizáciami mesta Senica členovia OZ Element vytvorili podujatie zamerané na
rozvoj pohybu a mysle. Tešiť sa môžete
na interaktívne hry a originálne súťaže
spolu s Domkou a Kresťanským centrom AC. Deti si prídu na svoje vďaka
umelcom ako Peter Adamov (Majster
Netopier), Ivan A. Fodor so svojou divadelnou rozprávkovou dielňou a napokon sa predstaví Monika Paračková so

svojim tanečným tréningom TS Sonny.
Záhorské osvetové stredisko Senica
pripravilo zaujímavé hry a netradičné
súťaže s Osvetáčikom a rozhýbať svoju
fantáziu môžu deti v rámci tvorivých
aktivít so Záhorskou galériou Jána
Mudrocha Senica.
Senica 2.0 prichystala množstvo
športových aktivít ako Spikeball, Kubb,
Speedminton, Kan Jam, Cornhole, Ogo
Sport a so Sali Fitness si môžete overiť
svoje pohybové a športové zdatnosti.
Za každú aktivitu, ktorú účastník
splní dostane darček a zaujímavé odmeny.
Podujatie podporilo Mesto Senica z
Fondu pro Senica a Tesco v rámci projektu Vy rozhodujete, my pomáhame.
Udalosť:
https://fb.me/e/4XJmJYaUN

INZERCIA

0905 915 033

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
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

» red

41-0027

Tak ako za posledné roky sa v dňoch
17. - 23. júla 2022 členovia občianskeho
združenia ZPMP v Skalici zúčastnili
„Liečebno-rehabilitačného pobytu“ v
zariadení „Park Hotel Hokovce“. Hotel
je prispôsobený naším postihnutým
deťom, má 2 bazény /jeden vonku a jeden vo vnútri/, kde sa naše deti veľmi
vyšantili. Počasie nám prialo, takže
sme si všetci bazény užili. V priebehu
pobytu sme všetci absolvovali 10 liečebných procedúr /bioptron, magnet,
masáž/, ktoré boli v cene pobytu. Niektorí účastníci si priplatili i ďalšie proce-

Najčítanejšie regionálne noviny

16-0086

10

Chceš vyrábať lietadlá na Slovensku – na lesku v Senici/LZSE/?
Chceš byť súčasťou jedinečného svetového projektu? Nebojíš sa tvrdej práce, tvrdých podmienok?
SHARK m je kolekv mladých kreavnych ľudí, ktorý potrebuje doplniť od 1. 8. 2022 v jednozmennej
prevádzke eto pozície:

Pracovník montáže lietadiel: nástupná mzda od 950 €/bruo/mesiac
Laminovač: nástupná mzda od 950 €/bruo/mesiac
Lakovač: nástupná mzda od 950 €/bruo/mesiac
Administravny pracovník (so znalosťou anglického jazyka): nástupná mzda od 950 €/bruo/mesiac

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

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

v Skalici a Holíči

36-0003

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Spoločnosť SHARK.AERO
Výrobná prevádzka: Lesko Senica, 906 31 Hlboké 406

63-0008

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

Mzda: 3,70 €/h. netto
POS NUTNÝ! Nástup ihneď.

ZAMESTNANIE

SENICKO
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POĎTE PRACOVAŤ
DO EISSMANNU !

Hľadáme:

• OPERÁTOROV/KY VÝROBY
• MANIPULANTOV/KY
• ŠIČKY
Váš profil
• Stredoškolské vzdelanie výhodou
• Prax v automobilovom priemysle
výhodou
• Zodpovedný prístup a spoľahlivosť
• Manuálna zručnosť
• Prax na VZV + platné VZV oprávnenie
výhodou

A čo ešte?
Kandidátom, ktorí nemajú skúsenos na
pozíciu šička ponúkame úplné zaškolenie
v trvaní 4-6 týždňov a takež možnosť
individuálnej úpravy pracovného času.

Aké benefity ponúkame?
• Mzda od 1040 EUR/bruo (základ od
790€ + 50€ dochádzkový bonus +
výkonnostná odmena 100€)
• Zamestnáme Vás rovno pod kmeň
• Nárast mzdy po zapracovaní sa vo funkcii
• Odmena za odporučenie nového kolegu
• Vernostné za odpracované roky
• Príspevok 1% na doplnkové dôchodkové
sporenie
• Stravovanie v závodnej jedálni len za 1€
• Príplatky nad rámec Zákonníka práce
(poobedná zmena 0,17€/hod)
• Možnosť kariérneho rastu
• Bohatý sociálny program
• Odmeny za zlepšovateľstvo

Chcete byť súčasťou nášho mu? Neváhajte nás kontaktovať!

TURNING IDEAS INTO EXCITEMENT.

63-0117

Eissmann Automotive Slovensko s.r.o.| Lesná 880/1| 90851 Holíč
Kontaktná osoba: Ing. Eva Beneková, Mgr. Michaela Hrončeková
Telefón: +421 907 962 902,
praca@eissmann.com; eva.benekova@eissmann-smp.com
michaela.hroncekova@eissmann-smp.com

ZAMESTNANIE
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PRÁCA V SENICI

R

na jednozmennú prevádzku

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

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica

BRIGÁDNIK VO VÝROBE
BICYKLOV

prijme do pracovného pomeru

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

OBSLUHA TLAČOVÝCH
A VÝSEKOVÝCH STROJOV

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

MZDA: 950 – 1500 €

OBSLUHA SKLADAČKOVÝCH
STROJOV
MZDA: 750 – 1200 €

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

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

PRÁCA V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE

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

PRÁCA V SENICI

PRÁCA V SENICI

PRÁCA V SENICI

Firma Bike Mate s.r.o.

prijme do pracovného pomeru na pozíciu

Firma Bike Mate s.r.o.

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

VÝSTUPNÁ KONTROLA
BICYKLOV

MECHANIK - OPRAVÁR
BICYKLOV
A ELEKTROBICYKLOV

na dvojzmennú prevádzku

prijme do pracovného pomeru na pozíciu

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

41-0027

V prípade záujmu zasielajte žiadosti
s profesným životopisom
na e-mail: mokosak@dema.sk,
tel.: 0915/780887

41-0027

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

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

mokosak@dema.sk

SKLADNÍKOV

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

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

10-0172

Výročia a udalosti
v Turčianskom Svätom Martine sa uskutočnilo prvé valné zhromaždenie Matice slovenskej.

4. augusta 1863

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.

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

41-0027

41-0001

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

41-0027

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

ZAMESTNANIE

SENICKO
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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

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

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

Pošlite svoju žiadosť na
hsf@hsf.sk
10-0167

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

ZAMESTNANIE
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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

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

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

Pošlite svoju žiadosť na
hsf@hsf.sk
10-0167

• práca na linke
• práca vhodná len pre pánov

ZAMESTNANIE

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

POŽIADAVKY NA UCHADZAČA

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

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

Pošlite svoju žiadosť na
hsf@hsf.sk
10-0167

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

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.

Facebook: aiwsk

32-0083

www.aiw.sk

0800 24 24 44

87-0004

75-58

65-004

MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,
bubnovú kosačku,
mulčovač
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ZDRAVIE / SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

