Č. 32 / 12. AUGUST 2022 / 26. ROČNÍK

SENICKO-SKALICKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 36 750 domácností

Všetko zlé je na niečo dobré

Vo víre každodenných povinností ani nestíhame postrehnúť, že bol
krásny slnečný deň, že vonku spŕchlo
a po daždi vyšla na oblohe nádherná
dúha, že v parku rozkvitli snežienky
a že už prileteli prvé lastovičky alebo
napadol sneh. Teda ten sneh zvyčajne
zaregistrujeme, ale len v tej súvislosti,
že nám narobil ťažkosti na cestách a
ticho šomrajúc na cestárov uháňame
v ústrety povinnostiam ďalšieho dňa.
Nestíhame pritom ani vnímať ľudí

www.vonkajsiezaluzie.com

showroom SKALICA, Svätoplukova 41

Zvykne sa hovoriť,
že všetko zlé je na niečo dobré a podobne
je tomu aj v prípade
choroby. Len škoda, že cena, ktorú
v takomto prípade zaplatíme, je
mnohokrát privysoká.

0944 008 206

00

VIAC AKO 15 0
SPOKOJNÝCH
ZÁKAZNÍKOV

0902 6666 55

» Renáta Kopáčová, redaktorka

INZERCIA

0911 791 471

0908 979 377

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

rollstyl@rollstyll.sk

63-0114

Je veľká škoda, že častokrát až vďaka varovnému prstu v podobe vážnejšieho ochorenia si dožičíme priestor
na to, aby sme si trošku vydýchli,
poriadne sa zamysleli nad tým, ako
žijeme a prehodnotili naše priority.
Veľa ráz až po takejto skúsenosti prídeme na to, že je dôležité sa venovať
viac sebe, svojim blízkym a priateľom.
Nákupnú turistiku vymeníme za vychádzky do prírody, začíname viac
objavovať, ochutnávať, vnímať a tešiť
sa z každodenných maličkostí.

63-0026

Faktom je, že život väčšiny z nás
je skutočne hektický. Ráno vstávame ešte do tmy, uháňame do práce a
domov sa vraciame opäť za tmy. Cez
víkend sa pokúšame dobehnúť to, čo
sme počas uplynulých dní nestihli,
ešte podnikneme nejakú tú nákupnú
turistiku a nový týždeň sa môže začať.

okolo nás. Nepostrehli sme, že pani zo
susedstva chodí po operácii o barlách
a potrebuje pomôcť s nákupom, že
mladý pár odvedľa kočíkuje dvojčatá,
že...

Výročia a udalosti
sa narodil Miloslav Luther, slovenský filmový a televízny režisér a scenárista

63-0119

63-14

14. augusta 1945

63-10

Život nám niekedy uštedrí poriadnu facku v podobe choroby,
ktorá nám na čas vystaví stopku,
prinúti nás spomaliť a poskytne
tak priestor na zamyslenie sa nad
naším spôsobom života. Hoci ide
častokrát o ťažké a bolestivé životné obdobie, myslím si, že nás má
čomusi naučiť.

Letná akcia 25% zľava

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

63-11

41-18

chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej dysfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...
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O občiansky preukaz možno požiadať pol roka pred vypršaním jeho
platnosti, a to aj elektronicky. Ministerstvo vnútra na to upozorňuje v súvislosti s tým, že oddelenia dokladov
v krajských a veľkých okresných mestách sú posledné týždne a mesiace vyťažené, čo sa prejavuje aj na čakacích
dobách.

Ministerstvo vnútra pre budúcnosť
odporúča pamätať na letnú dovolenku
už v zime a požiadať o cestovné doklady
v tomto čase, kedy je záujem o ne štatisticky dlhodobo minimálny. „Dávame do
pozornosti, že o nový občiansky preukaz
možno podľa zákona požiadať už 180 dní
pred vypršaním jeho platnosti. Ak vám
teda končí platnosť dokladu napríklad v
apríli 2023, pokojne oň môžete požiadať
už v decembri 2022,“ vysvetlil minister
vnútra SR Roman Mikulec.

vydanie nového občianskeho preukazu
je možné prostredníctvom elektronickej
služby. Podmienkou je mať aktivovaný
elektronický občiansky preukaz s čipom
a bezpečnostným osobným kódom /
BOK/, čiže doklad pripravený na elektronickú komunikáciu. Predpokladom
použitia e-služby je, aby mal používateľ
v správnych agendách MV SR evidovanú
podobu tváre a podpis nie staršie ako 5
rokov. U používateľa mladšieho ako 18
rokov podoba tváre a podpis nesmú byť
staršie ako tri roky. Elektronická služba
vám okrem času stráveného čakaním na
oddelení dokladov ušetrí aj peniaze. V
prípade žiadosti o vydanie OP pri zmene
trvalého pobytu zaplatíte len 2 eurá /pri
klasickom spôsobe 4,50 eura/. Pre používateľov e-služieb, ktoré vyžadujú elektronický podpis, platí, že nový občiansky
preukaz získaný klasickou i elektronickou cestou, automaticky nepreberá dovtedy používané certifikáty pre elektronický podpis. Je preto treba nainštalovať
si ich nanovo, čo ide aj elektronicky prostredníctvom Aplikácie pre eID, ktorú má
vo svojom počítači nainštalovaný každý
používateľ elektronických služieb. „Certifikáty pre e-podpis Slovensko na rozdiel
od iných krajín poskytuje používateľom
bezplatne,“ podotkol minister Roman
Mikulec.

Ide to aj cez internet - Požiadať o

zdroj foto pixabay

Dôvodom je, že Slováci si po uvoľnení pandemických opatrení vybavujú
potrebné doklady na cestovanie na dovolenky do zahraničia. Nejde len o pasy, ale
o aj občianske preukazy, ktoré slúžia ako
cestovný doklad, pričom viaceré krajiny
Schengenu, rovnako ako v prípade pasov, vyžadujú, aby boli platné istý čas aj
pred odchodom z turistickej destinácie.

63-88

Potočná 16
SKALICA
skalicko@regionpress.sk

63-25

Redakcia:

O občiansky preukaz
možno požiadať vopred

» ren

63-17
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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

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

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
1500

529 €

800

10% ZĽAVA

579 €

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

0903 342 475

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

799 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

41-0006

Východné Slovensko

1500

37.210
30.830
27.190
92.130
24.900
12.940
31.260
41.520
49.940
32.540

PRENAJMEM
NEBYTOVÉ
PRIESTORY

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

2300

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

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

1500

56.200
29.300
37.270
30.860
38.570
32.480
33.590
40.150
38.400
26.880
50.780

63-40

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

tel.: 0903 204 241

63-0121

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM
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Second Hand
s holandskym textilom
rozneho druhu

41-03

2,50 eur

Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

63-33

20%
41-11

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


   

 

63-0122

ceny od

Okná plné nápadov
• 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

63-27

Bližšie informácie a kontakt:

CIA PLAST s.r.o. • 0910 168 661 • holic@incon.eu

Potrebujete piesok a štrk?
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)

63-97

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

BYLINKY / SLUŽBY

R02_AUTO_MOTO_INE

02 AUTO-MOTO / iné

» Kúpim Zetor 3011.Tel.
0944503507
» Kúpim starý PIONIER
MUSTANG STADION SIMSON
BABETA aj pokazené nekompletné.Tel. 0915215406
» ČZ- JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA.Tel. 0908205521
» Predám motory a prevodovku na Škodu 1202 +
1203 alebo rozpredám.Tel.
0944634153
R03_BYTY_PREDAJ

03 BYTY / predaj

» Predám 3-izbový byt v
Skalici. Cena dohodou.Tel.
0903926320
R04_BYTY_PRENAJOM
04 BYTY / prenájom
» Nabízíme k dlouhodobému pronájmu samostatně
stojící bytovou jednotku (2 +
1) ve dvoře rodinného domu
v obci Tvarožná Lhota. +420
724090508.

Nechtíková masť - Budeme potrebovať: 100g vazelíny alebo bravčovej
masti, hrsť sušených okvetných lístkov
nechtíka lekárskeho, nádobku na masť
Postup: Bravčovú masť alebo čistú
vazelínu vložte do hrnca s hrubším
dnom a zohrejte. Potom do nej pridajte
Liečivé účinky - Nechtík lekársky nechtík, dobre premiešajte a zložte zo
čistí krv, hojí rany, zmierňuje kŕčové žily, sporáka. Hrniec prikryte pokrievkou a
zápaly ciev, lieči popáleniny či omrzli- všetko nechajte stáť do ďalšieho dňa.
ny. Čaj z tejto bylinky pôsobí priaznivo Potom masť opäť ohrejte a následne
na činnosť pečene, na žalúdočné a črev- preceďte cez gázu do vhodnej nádobky
né ochorenia, detoxikuje organizmus a či pohára s uzáverom.
lymfatický systém, pôsobí priaznivo na
Nechtíkový čaj - Jednu čajovú lyžičnervový systém, upokojuje, uvoľňuje
menštruačné kŕče, pomáha vykašliavať ku sušeného kvetu nechtíka lekárskehlieny, zmierňuje reumatické bolesti aj ho zalejte 250 ml vriacej vody a nechajte prikryté lúhovať 10 minút. Následne
bolesti hlavy či migrény.
preceďte cez sitko a môžete popíjať.
Zber - Oranžové kvety nechtíka zbiePozor! - Tak ako v prípade iných byrajte od júna do septembra počas slnečného poludnia. Pozbierané kvety sušte liniek, aj nechtík lekársky používajte s
mierou a čaj nepite dlhodobo.
v tieni či tme v suchom prostredí.

Nechtík lekársky je veľmi liečivá a všestranne využiteľná bylinka, ktorú si
môžete dopestovať vo svojej záhrade.
Ide o letničku, ktorá kvitne od jari až
do jesene oranžovými, prípadne žltými kvetmi.

Použitie - Z kvetov nechtíka lekárskeho si môžete pripraviť masť, ktorú
môžete bežne používať na hydratovanie suchej pokožky, ako aj na ďalšie vonkajšie problémy ako sú hojace
sa rany, vredy, opuchy, zapareniny,
preležaniny, omrzliny či popáleniny.
Upokojí aj pokožku spálenú od slnka.
Obzvlášť vhodná je na kŕčové žily či
ako prvá pomoc pri plesňových ochoreniach nôh. Rovnako prospeje pokožke rúk počas zimných mrazivých dní.

Mazúrová 9, Skalica
(oproti Grafobalu)
Tel.: 0918 586 322

PALIVOVÉHO
DREVA

BRIKETY
Z TVRDÉHO
DREVA

» ren

0918 645 802
0907 784 324

komínov

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

R06_POZEMKY_PREDAJ
06 POZEMKY / predaj
R07_REALITY_INE
07 REALITY / iné
» Hľadám do prenájmu garáž v Skalici, blízko Tesco.Tel.
0910398958

ZĽAVAEZ
ER

Č Č
     



 

63-0051

» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

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

Frézovanie



R05_DOMY_PREDAJ
05 DOMY / predaj

R08_STAVBA
08 STAVBA

Murárske práce
0904 259 971

VÝROBA A PREDAJ

foto TanteLoe pixabay

63-0123

» Predam W Golf TDI 1,6, r.v.
2012, disel, najzdené 28
0000 km, výkon motora
77kw.Tel. 0910299273

KĽÚČOVÁ SLUŽBA
VLOŽKY, ZÁMKY
ZRKADLÁ NA MIERU
RÁMOVANIE OBRAZOV
KONOPNÉ KRÉMY

63-0007

R01_AUTO_PREDAJ
01 AUTO-MOTO / predaj

Nechtík má mnohoraké využitie

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

10-0010

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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R09_DOMACNOST
09 DOMÁCNOSŤ
R10_ZAHRADA
10 ZÁHRADA AAZVERINEC
ZVERINEC
» Predám kravu 2x otelená,
okolo 700 €, Chvojnica.Tel.
0907715467
» Predám nosnice po prvej
znáške 1 ks/ 2€, vhodné aj
na polievku.Tel. 0910299273

11 HOBBY A SPOTR
ŠPORT
R11_HOBBY

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

41-04

12 DEŤOM
R12_DETOM

SLUŽBY

SENICKO

Môžete si vybrať
asi zo 130 druhov
pomníkov a podľa
vlastného výberu!
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VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

Skalica, ul. Horská

0902 624 774

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

DVOJHROB od 2000€
NA KOMPLET

Work

Príďte sa presvedčiť
NAŠA FIRMA MÁ 31 ROKOV
BOHATÉ SKÚSENOSTI

work.byvanie@gmail.com

41-46

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

0944 716 337

41-0036

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

bomont.sk

0905 478 303

63-04

GARÁŽOVÉ BRÁNY

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV
MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

63-01

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

AKCIA- 20% zľava

na látkové roletky,
interiér. žalúzie a siete

41-02

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

63-0120

41-06

0940 885 036
okres: Skalica, Senica

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

63-35

0910 589 637

SLUŽBY
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R15_HLADAM PRACU

15 HĽADÁM PRÁCU

R16_ZOZNAMKA

16 ZOZNAMKA

» 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
» Sympatická 56 r, hľadá
priateľa na zoznámenie.Tel.
0907277466

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

Štefánikova 294/1, Hodonín

SLNEČNÉ
OKULIARE
do -50% ZĽAVA

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
KONTAKT: 0903 607 781

NAJPRESNEJŠIE
MERANIE ZRAKU

63-60

každý deň
10.00 – 16.00

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

-30%

multifokálne sklá

VARILUX
PHYSIO

KONTAJNERY

0948 777 971

LIKVIDÁCIA A ODVOZ
ODPADU

Info v optike a na www.oftalens.sk

INDIVIDUÁLNA LIKVID.
V NAŠOM AREÁLI

Výročia a udalosti
bol otvorený posledný úsek Tatranskej elektrickej železnice zo
Starého Smokovca na Štrbské Pleso

13. augusta 1912

ARMA

ŠTEFANOV

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

DVERE
PODLAHY

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SE medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

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.

AKCIA

3 DN
PRENÁ I
KONTA JOM
JNERA
ZD

INTERIÉROVÉ / EXTERIÉROVÉ / VCHODOVÉ
BEZPEČNOSTNÉ / PROTIPOŽIARNE
PLECHOVÉ / POZINKOVANÉ

Chcete si
podať
inzerát?

Príklad:
RP SE 12 Predám kočík,
0987 654 321.

0905 432 717

66-035

» Ten kto kúpil v Chropove
pres, nech sa prihlási, omylom zobral aj diely z iného
presu.Tel. 0346696120
» Kúpim po starenke z húre
staré sukne, škrobenice, vlňáky, blúzky. Veci ku krojom,
konopné veci, taniere, hrnky,
sošky a iné.Tel. 0904582551
» Kúpim jednorádkový
výsádzač
zemiakov.Tel.
0944634153

cca 100 m2 v centre Šaštína
vhodné aj na bývanie

16-0114

R14_ROZNE_INE
14 RÔZNE / iné

PRENÁJOM PRIESTOROV
finext@finext.sk

10-0192

» Predám pres na hrozno
veľký masívny a motorovú
striekačku.Tel. 0907522977
» Predám benzinový postrekovač GEKO G 80801, 14 litrov.
Tel. 0903967159

41-69

13 RÔZNE / predaj

63-05

R13_ROZNE_PREDAJ

63-0116

OČNÁ OPTIKA

LAMINÁTOVÉ / PVC / KORKOVÉ
KOMPOMENTY

TIENIACA TECHNIKA

AKCIOVÉ SETY

UŽ OD 118
DVERE + ZÁRUBŇA

EUR

ŽALÚZIE / ROLETY DEŇ A NOC /
SIEŤKY PROTI HMYZU

KĽUČKY

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

+421 918 536 949
info@klucnik.sk
CentrumDveríKlucnik

www.klucnik.sk

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

41-03

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

SLUŽBY

Hviezdoslavova 309, Senica

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
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www.kamenarstvo-bocan.sk

Bocán s.r.o.,

63-003

SENICKO

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA
Montáž
aj u zákazníka

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

www.taznezariadenie.eu

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

0904 832 593

16-0135

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

KVH hranoly
Dosky, lišty
Dvere, zárubne

41-32

Tatranský proﬁl
Zrubový proﬁl
Palubovka

SLOVENSKÝ VÝROBCA
A PREDAJCA NÁBYTKU

• SEDA
�K
• POST Y • MATRAC
EL
E
• POHO E • ROŠTY
VK
• KRES Y • STOLY
LÁ

NAVŠTÍVTE NAŠE PREDAJNE:
Železni�ná 1525 - SENICA
(bývalé kasárne)

TO K P
RE VÁ
S VYR
UŽ 30
ÁBAM
ROKO
E
V.

47-122

NÁBY

SLUŽBY
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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

16-0020

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

36-0003

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

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP

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

16-0010

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

33-0036

0905 915 033
NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

59-297

ETERNITOVÝCH STRIECH
Výročia a udalosti
víťazstvo Napoleona I. nad ruskou armádou v bitke pri Smolensku

17. augusta 1812

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

�����������������

Ivan Kozák
K&H
/mes.

16 €

Viac o ponuke u uvedeného partnera.

�����������
Senica
kah@kah.sk

�������������
47-115

12€

INTERNET M

SLUŽBY

KAMENÁRSTVO MAJSTRO

na nové kompletné pomníky

vykonávame
do Všetkých
svätých

VÝPREDAJ
KAMEŇAny

za minuloročné

ce

www.kamenarstvomajstro.sk

SOBOTA 13.08.2022
DC Liga superzvierat 2D 13:20, Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D 13:30, Prinecezná rebelka 14:10, Princezná
rebelka 15:30, Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D 15:50, DC Liga superzvierat 2D 16:10, Thor: Láska hrom
2D/SD 17:40, Beštia 2D/ST 18:00, Striedavka 2D/OV 18:30, Dievčatá z Dubaja 2D/ČT 20:00, Bullet Train
2D/ST 20:20, Sirota: Prvá vražda 2D/ČT 20:30
NEDEĽA 14.08.2022
DC Liga superzvierat 2D 13:20, Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D 13:30, Prinecezná rebelka 14:10, Princezná
rebelka 15:30, Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D 15:50, DC Liga superzvierat 2D 16:10, Thor: Láska hrom
2D/SD 17:40, Beštia 2D/ST 18:00, Striedavka 2D/OV 18:30, Dievčatá z Dubaja 2D/ČT 20:00, Bullet Train
2D/ST 20:20, Sirota: Prvá vražda 2D/ČT 20:30
PONDELOK 15.08.2022
Princezná rebelka 15:30, Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D 15:50, DC Liga superzvierat 2D 16:10, Thor: Láska
hrom 2D/SD 17:40, Beštia 2D/ST 18:00, Striedavka 2D/OV 18:30, Dievčatá z Dubaja 2D/ČT 20:00, Bullet
Train 2D/ST 20:20, Sirota: Prvá vražda 2D/ČT 20:30
UTOROK 16.08.2022
Artmax – Elvis 2D/ST 17:30, Princezná rebelka 15:30, Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D 15:50, DC Liga
superzvierat 2D 16:10, Beštia 2D/ST 18:00, Striedavka 2D/OV 18:30, Dievčatá z Dubaja 2D/ČT 20:00, Sirota:
Prvá vražda 2D/ČT 20:30, Bullet Train 2D/ST 20:40
STREDA 17.08.2022
Predpremiéra – Vitaj doma, brate! 18:30, Princezná rebelka 15:30, Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D
15:50, DC Liga superzvierat 2D 16:10, Thor: Láska hrom 2D/SD 17:40 Beštia 2D/ST 18:00, Dievčatá z Dubaja
2D/ČT 20:00, Bullet Train 2D/ST 20:20, Sirota: Prvá vražda 2D/ČT 20:50

3x BONUS

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

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

najlepšie
ceny
v regióne

AKCIA

BEZ

KONKURENÈNÉ

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

CENY
OKIEN

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

16-0132

Záruka 12 rokov

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

444 002

10-0064

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

9

33-0047

SENICKO
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ZDRAVIE / SLUŽBY
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29,90 €

29,90 €

29,90 €

29,90 €

29,90 €

29,90 €

AMBITION Bizet tanierová
súprava, 18 ks

AMBITION Bizet tanierová
súprava, 18 ks

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 AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE

R

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica

prijme do pracovného pomeru

OBSLUHA TLAČOVÝCH
A VÝSEKOVÝCH STROJOV

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

MZDA: 950 – 1500 €

Firma TISCONTY, s.r.o, Priemyselná 284, Senica

OBSLUHA SKLADAČKOVÝCH
STROJOV

Ihneď príjme do TPP
Vodiča VZV

Požiadavky:
- prax na VZV je výhodou
- platný preukaz na VZV je vítaný,
v prípade potreby zabezpečíme
- základná zložka mzdy (brutto) 5 €/hod. + mesačné
prémie podľa výkonu do výšky 300 €

MZDA: 750 – 1200 €
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

Obsluha CNC strojov

Požiadavky:
- vítaná je skúsenosť s obsluhou CNC strojov a s prácou s PC
- samostatnosť
- základná zložka mzdy (brutto) 5 €/hod. +mesačné
prémie podľa výkonu do výšky 300 €

Pracovníkov do výroby

Kontakt: 0905 970 119, alebo 034 694 1611 od 8 - 16 hod.

75-11

na jednoduché manuálne práce /aj ženy sú vítané/
- základná zložka mzdy (brutto) 4 €/hod.
+ mesačné prémie podľa výkonu do výšky 200 €
Ďaľej ponúkame:
- dlhodobú a stabilnú prácu
- práca na riadnu pracovnú zmluvu aj na dohodu
- zaujímavé mzdové ohodnotenie, možnosť týždenných záloh
- možnosť individuálneho pracovného času
- zabezpečíme zaškolenie
63-0126

41-0001

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

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.

Hľadáte prácu?
Pridajte sa k nám.

MANIPULANT V DREVOVÝROBE
JABLONICA

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

63-60

Výročia a udalosti

Luna 24 mäkko pristála na Mesiaci

Hľadáme pracovníkov
do drevospracujúcej výroby

10-0188

41-66

Ponúkame voľné pracovné miesto
na pozíciu UPRATOVAČKA

18. augusta 1976

63-0019

Práca v Holíčskom pivovare Wywar. Možnosť kariérneho
rastu, dlhodobá istota práce, individuálny prístup.
Pracovná náplň: stáčanie a pretlačení piva, sanitácie technologického zariadenia
a KEG sudov, čistenie pivovaru, zásobovanie a rozvoz piva, prezentácia pivovaru
na pivovarských akciách a stánkový predaj
Požiadavky: pozitívny vzťah k pivu a k práci, zodpovednosť, mechanická zručnosť
a logické uvažovanie, znalosť práce s ručným náradím, vodičský preukaz sk. B
Mesačná mzda: 900 €, po zapracovaní 1000 €
~~~ PROFESIONALITA ~ ~ RODINNÉ HODNOTY ~ ~ ISTOTA ~~~
Svoj životopis zasielaj na praca@holicskypivovar.sk, tel.: 0948 240 500

» Práca na HPP / živnosť
» Jedná sa o manuálne rozkladanie
drevených výrobkov (laty, dosky, hranoly)
» Požiadavky na kandidáta
• manuálna zručnosť
• predchádzajúca prax nie je podmienkou
» Termín nástupu: ihneď
» Platové podmienky: od 1000 EUR
TEL.: 0917 370 757
HYZA@ADOSERVICE.SK

41-0079

16-0086

PIVOVARNÍK

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

POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBY

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

65-004

PENZIÓN ***
ORAVSKÁ HORÁREŇ

Mimoriadna

LAST minute DOVOLENKA

iba za

222 €

PREDAJ HUDOBNÝCH
NÁSTROJOV, OZVUČOVACEJ
A SVETELNEJ TECHNIKY
A PRÍSLUŠENSTVA

na 6 dní/ 5 nocí
so Štátnou účelovou dotáciou
pre dôchodcov

Posledné voľné termíny:

29.8. - 3.9. 2022
5.9. - 10.9. 2022
12.9. - 17.9. 2022
19.9. - 24.9. 2022

MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,
bubnovú kosačku,
mulčovač

5 x plná penzia
5 x ubytovanie
1 x celodenný výlet

+ BONUSY
a bezplatné
služby!!!
Rekreačné
poukazy v cene
272 €/ osoba a pobyt.

75-58

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

37-128

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

ZDRAVIE / SLUŽBY

63-0124

Tešíme sa na stretnutie s vami!
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PREVÁDZKA:
ŠAŠTÍN-STRÁŽE
0948 740 840
Hudobniny HS Šaštín
info@hudobninysastin.sk

1 nepracujúci dôchodca

Cena zahŕňa:

Najčítanejšie regionálne noviny

