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Týždenne do 36 750 domácností

Otočme kormidlom
Je to už pár rokov, čo som si v jednom dámskom mesačníku prečítala
zaujímavé odporúčanie: „Skúste si
predstaviť ideálny variant, v ktorom sa vám splnili všetky sny a plány. Neklaďte si žiadne obmedzenia.
Kde sa vidíte? Čo by ste chceli robiť?
Už viete? A uberá sa váš život vysnívaným smerom? Ak nie, rýchlo
otočte kormidlo. Zmeniť smer môžete v akomkoľvek veku.“

Letná akcia 25% zľava

točnili mnohé svoje sny a túžby.

Žijeme len raz a náš čas na tomto
svete je obmedzený. Neplytvajme ním
na niečo, čo za to nestojí, nezaoberajme sa tým, čo si pomyslia iní. Vždy
stretneme nejakých pochybovačov či
neprajníkov, ale rovnako aj ľudí, ktorí
nás na našej ceste povzbudia a pomôžu
nám, keď začne naša loď
naberať vodu. Plňme si
svoje sny a túžby. MožVtedy som si spomenula na blog no to nebude ľahké
istej zdravotnej sestry, ktorá sa starala ani jednoduché a
o pacientov posledné týždne pred ich nie vždy sa všetko
smrťou. Pýtala sa ich, čo najviac zo podarí na sto persvojho života ľutujú, prípadne čo by cent, ale treba to
spravili inak a zapisovala si ich spove- skúšať.
de. Jednou z najčastejších vecí, ktorú
umierajúci ľutovali, bolo to, že neusku» Renáta Kopáčová, redaktorka

Výročia a udalosti

49,
alebo kloktací – 54,99 €

► PCR Test – klasický –

99 €

Holíč

94-0064

Hollého 3507
odberové miesto je v budove na konci parkoviska
Otváracia doba:
pondelok, streda a piatok: 08:15 – 13:15 hod.
utorok, štvrtok, sobota a nedeľa: zatvorené

85_0947

46-0030

Práce okolo domácnosti //
Údržba záhrad: kosenie,
strihanie živých plotov,
zrezávanie a orezávanie
stromov // Skladanie
nábytku, plávajúcej podlahy
// Všetky murárske práce //
Zváranie CO2, TIK a veľa
ďalších prác

99 €

0940 885 036
okres: Skalica, Senica

0911 791 471

63-0026

tel.: 0903 204 241

00

VIAC AKO 15 0
SPOKOJNÝCH
ZÁKAZNÍKOV

0902 6666 55

41-49

9,

99 €

14,

9

NA STRANE č.

63-0121

► AG Test – objednávka

na mieste –

od 8.8. 2022

s vlastným sociálnym
zariadením a skladom
v strednej časti
Potočnej ul. v Skalici.
Priestory sú vhodné
na predajňu, kanceláriu
a pod.

ANTIGÉNOVÉ
A RT-PCR TESTOVANIE
PRE SAMOPLATCOV

► AG Test – platba

0944 008 206

PRENAJMEM
NEBYTOVÉ
PRIESTORY

vznik mesta Partizánske (Baťovany)

cez Momky.sk –

rollstyl@rollstyll.sk

PREDA J
MLÁDOK
DOMINANT

63-0120

8. augusta 1938

www.vonkajsiezaluzie.com

showroom SKALICA, Svätoplukova 41

63-0119

Toto tvrdenie začalo okamžite zamestnávať moju myseľ. Javilo sa mi
veľmi inšpiratívne, no zároveň sa vynárali pochybnosti, myšlienky typu: „Čo
ak sa to nepodarí? Čo ak sa cestou niečo
pokazí? Čo ak moja loď narazí na plytčinu či uviazne v búrke? Čo ak nebudem
mať dostatok síl, aby som otočila kormidlom tým správnym smerom alebo
sa doplavila tam, kam ma to ťahá?“

63-0114

Neistota, strach či obavy nás
častokrát pripravujú o možnosť žiť podľa vlastných predstáv. Dusia nás, zväzujú nám ruky aj nohy. Nemôžeme sa
pohnúť vpred a prešľapujeme na mieste. Ak však chceme dosiahnuť to, po
čom túžime, musíme prekonať aj tieto
prekážky a nedovoliť strachu, aby nám
stál v ceste k nášmu snu, aby ovplyvňoval naše rozhodnutia.

ACN / SLUŽBY
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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
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

Situácia sa neustále mení. Infraštruktúra v Charkove zatiaľ funguje, ľudia
sa snažia aspoň ako-tak zachovať zdanie
bežného života. Mnohí odchádzajú na západ, no ak ostreľovanie ustane, vrátia sa,
aby dohliadli na svoje bývanie. Opustiť
krajinu je ťažké rozhodnutie, najmä kvôli
nevyhnutnému roztrhnutiu rodiny.
„Je to úplne nová skúsenosť, iný spô44-ročný katolícky biskup hovorí o sob života. Ráno vstanem a uvedomím si,
permanentnom napätí. „Neustále niečo že žijem,“ opisuje život na východe Ukraočakávame, najmä keď dochádza k ostre- jiny biskup Hončaruk. Pocit bezmocnosti
ľovaniu a nie je jasné, kedy a kde udrie. je neúnosný, zlo sa zdá byť priveľké a príBomby dopadajú veľmi blízko nás. Viem, liš cynické. Na druhej strane však biskup
že strelu, ktorá ma zasiahne, nebudem hovorí o znameniach Božej prítomnosti v
počuť. Takže keď počujem výbuch, zna- srdciach ľudí. Mnohí slúžia a pomáhajú.
mená to, že som stále nažive. Sme pri- Pri pohľade do tvárí týchto ľudí biskup
pravení na náhlu a nečakanú smrť. Často Pavlo svedčí o veľkej, božskej sile lásky,
chodíme k sviatostiam, najmä k spovedi.“ ktorou ich Boh inšpiruje.
Cirkev na vojnovom území je živá a
Informácie o pomoci obetiam vojny
aktívna. Kňazi a veriaci pokračujú v mod- nájdete na www.acnslovensko.sk.
litbách a v slávení liturgie, vždy podľa
aktuálnych možností. Rehole a charita
pracujú naplno. Pomáhajú distribuovať
humanitárnu pomoc, veci pre deti, potraviny, plienky. Kňazi sú k dispozícii na
rozhovor.
Miestnym ostalo niekedy len to, čo
mali oblečené, pretože všetko zhorelo spolu s domom. Niektorí ľudia potrebujú oblečenie, niektorí topánky, lieky alebo jedlo,
niektorí potrebujú len podporu a niektorí
miesto na bývanie. Iní potrebujú niekoho,
» ACN
zdroj foto ACN
kto odvezie ich rodinu do bezpečia.

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

Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb
ul. pplk. Pľjušťa 1, Skalica, (autobus. stanica)

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

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

piladobr@gmail.com

AKCIA- 20% zľava

VÝROBA A PREDAJ

PALIVOVÉHO
DREVA

BRIKETY

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

Z TVRDÉHO
DREVA

41-02

56.200
29.300
37.270
30.860
38.570
32.480
33.590
40.150
38.400
26.880
50.780

Tesárske práce
0948 771 127

na látkové roletky,
interiér. žalúzie a siete

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

PREDAJ
REZIVA

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

Západné Slovensko
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

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

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

0910 589 637

63-01

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE

Jeho pôsobisko je väčšie ako Rakúsko
a Maďarsko dohromady. Súčasný
takmer tisíc kilometrov dlhý vojnový
front spadá takmer celý do jeho diecézy. Mestá sú pod neustálym ostreľovaním. Pavlo Hončaruk naďalej s
odhodlaním stojí pri svojich ľuďoch v
Charkovsko-záporožskej diecéze.

63-14

Potočná 16
SKALICA
skalicko@regionpress.sk

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

41-11

Redakcia:

Kým počujem výbuchy,
viem, že som nažive

63-45

SENICKO-SKALICKO

Najčítanejšie regionálne noviny

0918 645 802
0907 784 324

41-12
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GARÁŽOVÉ BRÁNY
bomont.sk

0905 478 303

63-0019

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

63-04

Východné Slovensko

SLUŽBY

SENICKO

3


Second Hand
s holandskym textilom
rozneho druhu

41-0060

Tatranský proﬁl
Zrubový proﬁl
Palubovka
SENICA
Hurbanova 518
Tel: 0918 680 390
drevosvetsenica@gmail.com


   

 

KVH hranoly
Dosky, lišty
Dvere, zárubne
HOLÍČ /za smaltovňou/
Bratislavská 3308
Tel: 0918 560 947
stolarskepotreby@gmail.com

Dlážkovica
OSB Dosky
Škárovka
SKALICA
Pivovarská 21
Tel: 0948 886 518
davidkarnos@gmail.com

41-32

2,50 eur

63-0122

ceny od

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE
ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

AKCIA

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

work.byvanie@gmail.com

0908 979 377

41-46

0944 716 337

INZERCIA



Č Č
     



 

63-0051

Hviezdoslavova 309, Senica

63-003

Bocán s.r.o.,

www.kamenarstvo-bocan.sk

sk

63-0018

Work

ZDRAVIE / SLUŽBY
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04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM
» Nabízíme k dlouhodobému 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
05 DOMY / predaj
R05_DOMY_PREDAJ
06 POZEMKY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ
07 REALITY / iné
R07_REALITY_INE
08 STAVBA
R08_STAVBA
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

41-03

63-25

03 BYTY / predaj
R03_BYTY_PREDAJ

Počas horúcich letných dní by si na
dehydratáciu mal dávať pozor každý, no
najmä športovci a ľudia pracujúci vo vonkajších či neklimatizovaných priestoroch.
Najviac ohrození sú seniori a deti. Množstvo potrebného denného príjmu tekutín
pritom závisí od individuálnych potrieb
každého človeka, jeho zdravia, úrovne
aktivity, prostredia a mnohých iných faktorov.
Dehydratácia sa môže prejaviť napríklad: suchými perami, tmavším močom, závratmi, bolesťami hlavy, únavou
či podráždenosťou. Pri prehlbovaní stavu môže dochádzať k zníženej elasticite
kože, zníženej tvorbe slín, sĺz, moču, ďalej možno pozorovať napríklad až vpadnuté oči, zrýchlený pulz, znížený tlak,
môže nastať až dezorientácia, poruchy
vedomia. V ťažkých stavoch môže nastať
i šok z nedostatku tekutín.
Liečba dehydratácie - liečba ľahkej
dehydratácie spočíva v doplnení hladiny
tekutín v tele. To sa dá dosiahnuť konzumáciou napríklad čistej vody, prípadne
rehydratačných roztokov. Tekutiny je treba dopĺňať primerane, nie nárazovo vo
veľkých objemoch. Dôležité je zabezpečiť

pokojový režim, vhodnú teplotu prostredia. V prípade, že dehydratáciu zapríčinilo ochorenie, je nevyhnutná jeho liečba.
Ak príznaky dehydratácie neprechádzajú, prehlbujú sa alebo ide o vážnejší stav
dehydratácie, je potrebný odborný lekársky zásah.
Prevencia - najlepšie je dehydratácii
predísť dostatočným pravidelným príjmom tekutín ako i vhodnou stravou so
zvýšeným podielom ovocia a zeleniny.
„Vhodným nápojom je čistá voda, prípadne napríklad ochutená čerstvým citrónom, prípadne aj čerstvé ovocné a zeleninové šťavy riedené vodou. Čierny čaj,
káva a alkohol nie sú vhodné, keďže majú
močopudný účinok. Nevhodné sú aj balené sladené nápoje s vysokým podielom
cukru,“ hovorí MUDr. Šranková z Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva Bratislava. Dobrá je podľa
odborníčky aj kontrola objemu a vzhľadu
vylúčeného moču. Ten by mal byť svetlo
žltý, bez zápachu.
Tip: Na zabezpečenie pitného režimu je
možné napríklad i jeho vizuálne pripomínanie si takzvaným optickým pitím. Ráno
si treba pripraviť vhodný nápoj do fľaše, z
ktorej počas dňa pijeme a tým si zároveň
kontrolujeme množstvo vypitých tekutín.
Informácie poskytol Regionálny úrad
verejného zdravotníctva Bratislava

» red

KAMENÁRSTVO MAJSTRO
Nové pomníky
0910
Obnova starších hrobov
Obnova písmen (zlato/striebro)
Brúsenie hrobov
Všetky
Chodníky
práce

Záruka 12 rokov

na nové kompletné pomníky

vykonávame
do Všetkých
svätých

444 002

VÝPREDAJ
KAMEŇA

ceny
za minuloročné

www.kamenarstvomajstro.sk

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST

ETERNITOVÝCH STRIECH

63-10

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
R10_ZAHRADA
» Predám kravu 2x otelená, okolo 700 €, Chvojnica.Tel. 0907715467
» Predám mladých kohútov na chov. Skalica.
Tel. 0903159259
» Predám šteniatka
Cane corso bez PP, verné a prítulné plemeno, vhodné i k deťom.
Cena
dohodou.Tel.
0903109969
» Predám nosnice po
prvej znáške 1 ks/ 2€,
vhodné aj na polievku.
Tel. 0910299273

63-11

02 AUTO-MOTO / iné
R02_AUTO_MOTO_INE
» Kúpim starý PIONIER
MUSTANG STADION SIMSON BABETA aj pokazené, nekompletné.Tel.
0915215406

Voda je pre náš organizmus nenahraditeľná. Ak jej máme nedostatok, môže
dôjsť k dehydratácii, teda nedostatku
vody v organizme, ktorá môže viesť k
vážnym zdravotným ťažkostiam.

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

59-297

01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ
» Predám auto Citroen
C3 1.4, r. v. 2002, STK do
konca 12/2023, naj. 124
673 km, modrá metalíza, veľmi dobrý stav,
nové zimné pneumatiky, cena dohodou.Tel.
0903691621

Dehydratácia organizmu
– príznaky, prevencia, liečba

10-0064

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

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

41-04

R11_HOBBY
SPOTR
11 HOBBY A AŠPORT

SLUŽBY

5

63-68

SENICKO

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

63-33

20%
Murárske práce
0904 259 971

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
1500

579 €

0903 342 475

799 €

41-62

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

Ponúkame na predaj voľne ložený preosiaty kremenný
41-0006

63-0007

2300

1500

529 €

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

Piesok do filtrácie, pieskoviska, zásyp
pieskovej dlažby, na stavbu...

10% ZĽAVA

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)

63-35

63-88

63-02

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

obklady, dlažby,
rekonštrukcie
domov a bytov

0905 242 263

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

Potrebujete piesok a štrk?
800

MURÁRSKE
PRÁCE

vladimirplesa63@gmail.com

Hollého 742
905 01 SENICA

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

1500

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

KUCHYNE
NA MIERU
S-STUDIO

SLUŽBY
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» Ja, chalan 32 ročný,
rád by som sa zoznámil
so slobodným dievčaťom.Tel. 0903288642
» Temperamentný abstinent 53.r., mladšieho
vzhľadu, hľadá štíhlu
priateľku na zoznámenie.Tel. 0915700845

cca 100 m2 v centre Šaštína
vhodné aj na bývanie

AKCIA

BEZ

CENY
OKIEN

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

0905 432 717

! CHCETE ochranu pred BANKAMI,
SÚDMI, EXEKÚTORMI a DRAŽBAMI !
! Kvôli dlhom volajte 0905 638 627 !

KONKURENÈNÉ

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

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

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

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

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

63-05
41-69

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

NON STOP

Skalica, ul. Horská

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 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 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 PlatChcete si podať
inzerát?
baMobilom.sk
technicky
zabezNávod nájdete
na strane 10 dolu.
pečuje
ELET, s.r.o.

63-60

PRENÁJOM PRIESTOROV
finext@finext.sk

63-0116

najlepšie
ceny
v regióne

66-035

Štefánikova 294/1, Hodonín

16-0010

16 ZOZNAMKA
R16_ZOZNAMKA

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

Príďte sa presvedčiť

41-06

15 HĽADÁM PRÁCU
R15_HLADAM
PRACU

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

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.

41-0036

14 RÔZNE / iné
R14_ROZNE_INE
» Ten kto kúpil v Chropove pres, nech sa prihlási, omylom zobral aj
diely z iného presu.Tel.
0346696120

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
KONTAKT: 0903 607 781

Frézovanie

komínov

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

ZĽAVAEZ

63-17

13 RÔZNE / predaj
R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám fošne voľno
suché dub, čerešňa.Tel.
0918645802
» Predám frézu, obruče na kolesá, pluh
obrábak, vyorávak, rotovátor a kultivátor.Tel.
0907522977
» Predám chladničku
120 l, pérové vankúše, hračky, CD s DVD
ľudovky . Prietrž.Tel.
0918432884
» Predám pres na hrozno veľký masívny a motorovú striekačku.Tel.
0907522977

3x BONUS

16-0130

12 DEŤOM
R12_DETOM

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

ER

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

0905 915 033

Výročia a udalosti
Spojené štáty, Spojené kráľovstvo a Sovietsky zväz podpísali v Moskve
zmluvu zakazujúcu jadrové skúšky vo vesmíre, v atmosfére a pod vodou

5. augusta 1963
10-0010

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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KONTAJNERY
SOBOTA 06.08.2022
PREDPREMIÉRA – Princezná rebelka 14:10
Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D 13:10, DC Liga superzvierat 2D
13:20, Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D 15:20, DC Liga superzvierat
2D 15:40, Párty Hárder: Summer Massacre 16:10, Thor: Láska hrom
2D/SD 17:30, Bullet Train 18:00, Striedavka 18:30, Čierny telefón
2D/ST 20:10, Arthur: Prekliatie 2D/ČT 20:30, Bullet Train 20:40
NEDEĽA 07.08.2022
PREDPREMIÉRA – Princezná rebelka 14:10
Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D 13:10, DC Liga superzvierat 2D
13:20, 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

LIKVIDÁCIA A ODVOZ
ODPADU
INDIVIDUÁLNA LIKVID.
V NAŠOM AREÁLI

AKCIA

3 DN
PRENÁ I
KONTA JOM
JNERA
ZD

ARMA

ŠTEFANOV

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

16-0114

SENICKO

PONDELOK 08.08.2022
Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D 15:20, DC Liga superzvierat 2D
15:40, Párty Hárder: Summer Massacre 16:10, Thor: Láska hrom
2D/SD 17:30, Bullet Train 18:00, Striedavka 18:30, Čierny telefón
2D/ST 20:10, Arthur: Prekliatie 2D/ČT 20:30, Bullet Train 20:40

STREDA 10.08.2022
Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D 15:20, DC Liga superzvierat 2D
15:40, Párty Hárder: Summer Massacre 16:10, Thor: Láska hrom
2D/SD 17:30, Bullet Train 18:00, Striedavka 18:30, Čierny telefón
2D/ST 20:10, Arthur: Prekliatie 2D/ČT 20:30, Bullet Train 20:40

16-0020

UTOROK 09.08.2022
BABSKÁ JAZDA – Dievčatá z Dubaja 18:00
Párty Hárder: Summer Massacre 15:00, Mimoni 2: Zloduch
prichádza 2D 15:20, DC Liga superzvierat 2D 15:40 , Thor: Láska
hrom 2D/SD 17:30, Bullet Train 18:00, Arthur: Prekliatie 2D/ČT
20:10, Bullet Train 20:40

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

�����������������

Ivan Kozák
K&H

12€

INTERNET M
/mes.

16 €

�����������
Senica
kah@kah.sk

�������������
47-115

Viac o ponuke u uvedeného partnera.

v Česku sa začala najničivejšia povodeň v novodobých českých dejinách

33-0036

Výročia a udalosti

33-0047

7. augusta 2002
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V Žehre otvorili flowtrail
Cyklisti, zbystrite pozornosť, na Spiši pribudol Trailpark Žehra. Bajkerov
láka na dva úplne nové flowtraily, teda
cyklotrasy, ktoré sú špeciálne upravené na jazdu dolu kopcom s klopenými
zákrutami, vlnami či dokonca skokmi.
Žehra sa tak zapísala na mapu horských cyklistov všetkých vekových aj
výkonnostných kategórií.
Pod Spišským hradom sú cyklisti dlhodobo vítaní. Po niekoľkých značených
cyklotrasách môžu objavovať UNESCO pamiatky aj prírodné rezervácie, pravidelne
sa tu konajú aj vytrvalostné maratónske
cyklopreteky a odteraz si môžu spestriť
jazdu aj v Trailparku Žehra, ktorý je na
vlastnú zodpovednosť otvorený non-stop
pre všetkých. Jazdí sa tam z pod vrcholu
Kozej hory, z nadmorskej výšky 636 m n. m.
Z tohto bodu si cyklisti môžu vybrať, či zjazdia ľahší modrý trail, nazývaný aj Hradný
flow, s dĺžkou 1650 m. Trúfnuť si môžu aj na
náročnejší čierny trail, dlhý 730 m, ktorý sa
na jeseň dočká predĺženia až na približne
1480 m. Tento náročnejší trail dostal meno
po nositeľovi myšlienky Trailparku v Žehre
Milošovi Kočišovi. Volajú ho teda Majkyho
enduro trail. „Vlnenie terénu a klopenia zákrut trate sú navrhnuté tak, aby umožňovali plynulý prejazd. Je to východoslovenský
unikát - skutočne najplynulejšie jazdenie
široko-ďaleko. Všetky prvky sú totiž navrhnuté tak, aby boli zábavné a zároveň
prejazdné aj pre menej skúsených cyklistov. Viac ako dva kilometre trailov sa nám

podarilo vybudovať za mennej ako 20 dní,
čo by bolo hodné zápisu aj do nejakej knihy
rekordov. Pracovali na ňom dobrovoľníci,
no najviac samotní jazdci a, samozrejme, aj
ja. Taktiež sme k projektu prizvali profi staviteľa tratí Ivana Prekopa. Pri výstavbe sme
sa čo najviac snažili kopírovať prirodzený
sklon terénu a vrstevnice. Pre spestrenie
sa na trase striedajú pasáže s rôznym sklonom. Väčšie výškové rozdiely na tratiach
prekonávame pomocou klopených zákrut
a skokov, a keby si niekto predsa len povedal, že je to pre neho náročné, tak všetky
prekážky majú aj možnosť obchádzky. Za
tieto traily sa nemusíme hanbiť pred profi
bajkermi a zároveň sa na ne nebojíme pustiť aj deti. Do budúcna by sme chceli našu
komunitu rozširovať, pretože toto je len
začiatok. Pozývame k nám všetkých aktívnych ľudí, ktorí sa k nám pridajú,“ pozýva
do spišských lesov autor projektu a predseda Urbárskeho a pozemkového spoločenstva Žehra, Ing. Miloš Kočiš.
Informácie a foto poskytla Krajská
organizácia cestovného ruchu Košice
Región Turizmus

» ren
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PRÁCA V SENICI
Firma Bike Mate s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

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
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

SENICKO

NEJDE VÁM
BIZNIS?

KONTAKTUJ
T

E NÁS

skalicko@regionpress.sk

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.

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

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.

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

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

PREDAJ
MLÁDOK
DOMINANT

0907 893 351 • 0907 684 441 • 0915 252 372

0,50

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

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

0905 915 033, 0908 979 377
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GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica

prijme do pracovného pomeru

OBSLUHA TLAČOVÝCH
A VÝSEKOVÝCH STROJOV
16-0086

MZDA: 950 – 1500 €

PRÁCA V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE

MZDA: 750 – 1200 €

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

41-0001

začala sa stavba veže v Pise, dokončená bola o celé dve storočia neskôr

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

HĽADÁ KUCHÁROV
STABILNÁ PRÁCA AJ V ČASE KRÍZY A LOCKDOWNOV
STAŇTE SA SÚČASŤOU PROFESIONÁLNEHO TÍMU
KUCHÁROV A ZARÁBAJTE 1200 € PLUS 13. A 14. PLAT

- Možnosť zárobku 1200 € netto
- 13. a 14. plat + nadčasy
- Nástupný bonus 900 €
- Príspevok na ubytovanie 100 €
- Príspevok na dopravu do 50 €
- Samozrejmosť je strava a pitný režim
- Kompletné pracovné oblečenie a obuv
- Zamestnanecká karta na zľavy vo všetkých
Medusa prevádzkach, Multisport karta
- Zázemie najväčšej gastronomickej spoločnosti
na slovenskom trhu
- Školenia, profesionálny rozvoj v rámci
unikátneho projektu Medusa Academy
Práca v Devínskej Novej Vsi
tel.č.: +421 901 902 313
e-mail: vw.personalne1@medusaservices.sk

52-0144

9. augusta 1173

Výročia a udalosti

10-0172

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

OBSLUHA SKLADAČKOVÝCH
STROJOV

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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Chceš vyrábať lietadlá na Slovensku – na lesku v Senici/LZSE/?
Chceš byť súčasťou jedinečného svetového projektu? Nebojíš sa tvrdej práce, tvrdých podmienok?

PRÁCA V SENICI

SHARK m je kolekv mladých kreavnych ľudí, ktorý potrebuje doplniť od 1. 8. 2022 v jednozmennej
prevádzke eto pozície:

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

Pracovník montáže lietadiel: nástupná mzda od 950 €/bruo/mesiac

PRACOVNÍKOV
V KOLESOVEJ VÝROBE

Laminovač: nástupná mzda od 950 €/bruo/mesiac

(DVOJZMENNÁ PREVÁDZKA)

Lakovač: nástupná mzda od 950 €/bruo/mesiac

Požiadavky:
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
- práca vhodná aj pre ženy

Kontakt www.shark.aero:
Ing. Vladimír Pekár; Tel.: 0903 655 977; shark@shark.aero alebo
Ing. Barbora Gálová; Tel.: 0911 164 541; b.galova@shark.aero

Hľadáte prácu?
Pridajte sa k nám.

OBSLUHA STROJOV

• 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

10-0188

v Autopriemyselnom parku Lozorno. Práca
od pondelka do piatka na rannú a poobednú
zmenu. Nástupný plat je od 570 € netto.
Po zapracovaní možné zvýšenie mzdy.
Doprava zabezpečená. Naše požiadavky:
pracovitosť, dochvíľnosť, zmysel pre detail.
Viac info na tel: 0918 445 908

Vkladanie dielov
do výrobnej stanice

41-66

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

Firma Bike Mate s.r.o.

prijme do pracovného pomeru na pozíciu

36-0003

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

prijme do pracovného pomeru na pozíciu

na jednozmennú prevádzku

VÝSTUPNÁ KONTROLA
BICYKLOV

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

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

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

BRIGÁDNIK VO VÝROBE
BICYKLOV
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 mesačná mzda 1000 - 1200 €
- po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- možnosť profesného rastu
- nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
za zvýhodnené ceny
- príjemný kolektív

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
V prípade záujmu zasielajte žiadosti
s profesným životopisom na e-mail:
41-0027

41-0027

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

na dvojzmennú prevádzku
Firma Bike Mate s.r.o.

PRÁCA V SENICI

MECHANIK - OPRAVÁR
BICYKLOV
A ELEKTROBICYKLOV

PRÁCA V SENICI

mokosak@dema.sk

41-0027

10-0020

SBS GUARDING s. r. o.

PRÁCA V SENICI

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

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

Ponúkame voľné pracovné miesto
na pozíciu UPRATOVAČKA

MALACKY • NÁSTUP IHNEĎ

valachovicova@prorsum.sk
0914 350 301 • www.prorsum.sk

63-0008

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

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

41-0027

Administravny pracovník (so znalosťou anglického jazyka): nástupná mzda od 950 €/bruo/mesiac

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
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SO SERVISOM V CENE
JEDINEČNÁ NA TRHU!

et

lo m sv

Naši
N klienti
kl
považujú naše schodiskové
výťahy za výrobok s najlepším pomerom
ceny a kvality vo svojej kategórii.
FUNKČNOSŤ

KOMFORT

CENA

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

0800 162 162

SMARTFÓN
ALEBO TABLET?
Vyberte si svojho
favorita!

Zavolajte zadarmo

75-58

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

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

52-0003

na

1º

ce

EXT1

-ROČNÁ
ZÁRUKA

čka čís
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lo

Z

MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,
bubnovú kosačku,
mulčovač

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.

85_0936

85_698

32-0032

ZDRAVIE / SLUŽBY

Facebook: aiwsk
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www.aiw.sk

0800 24 24 44
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