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Z času na čas sa to stane každému z 
nás. Taký ten deň, keď sa nám nechce 
ani len prstom pohnúť a máme chuť 
od všetkého a všetkých sa odstrih-
núť, zatiahnuť závesy, zostať celý deň 
v posteli a len si tak leňošiť. Každo-
denné povinnosti nám to však zvy-
čajne nedovolia a prinútia nás vstať a 
nastúpiť do rozbehnutého vlaku.

Svet je v súčasnosti nastavený na 
rýchle tempo. Zaneprázdnenosť a upo-
náhľanosť sa dnes nosí a prezentuje sa 
ňou väčšina z nás, ale priznať v spo-
ločnosti, ktorá je orientovaná len na 
výkon, že máme chuť len tak leňošiť, je 
považované za poriadny prešľap a tak, 
ak si aj náhodou nejakú tú zaháľku z 
času na čas doprajeme, častokrát nás 
namiesto príjemného pocitu nahlodá-
va skôr pocit viny.

Lenivosť je zvyčajne označovaná 
za hriech, negatívnu či veľmi zlú ľud-
skú vlastnosť, s ktorou, ako som sa 
kdesi dočítala, treba poriadne zatočiť a 

že leňošenie je jedna z najhorších vecí, 
ktorej sa môžeme dopustiť. Inde zasa 
stálo, že lenivosť je známkou vysokej 
inteligencie a že leňošenie je dobrá vec, 
ktorú si treba dopriať častejšie, ba do-
konca, si vraj vďaka leňošeniu predĺži-
me život. Čo s tým?

Leňošenie alebo inak ponevieranie 
sa, hovenie si, nič nerobenie či zaháľanie 
považujú aj odborníci za niečo, čo náš 
organizmus jednoducho potrebuje. Ak 
budeme naďalej holdovať hektickému 
spôsobu života a neustále pracovať na 
plné obrátky, jediné, k čomu sa dopra-
cujeme, môže byť vyhorenie.

Leňošiť sa podľa od-
borníkov jednoducho 
oplatí. A tak vystúpme 
aspoň občas z toho 
rýchleho kolotoča 
všedných dní a do-
prajme si sladké nič 
nerobenie.

Chvála lenivosti

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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Letná akcia 25% zľava

www.vonkajsiezaluzie.com
showroom SKALICA, Svätoplukova 41        rollstyl@rollstyll.sk        0944 008 206
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KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE

0910 589 637
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s vlastným sociálnym
zariadením a skladom 

v strednej časti 
Potočnej ul. v Skalici. 
Priestory sú vhodné

na  predajňu, kanceláriu
a pod.

PRENAJMEM
NEBYTOVÉ
PRIESTORY

tel.: 0903 204 241 41
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

529 € 579 €

799 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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0918 645 802
0907 784 324

BRIKETYBRIKETY
Z TVRDÉHO Z TVRDÉHO 

DREVADREVA

 VÝROBA A PREDAJ
PALIVOVÉHO

DREVA
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Senica
Čáčovská cesta 5315/125

0907 144 225,  milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.hydina.eu
Od začiatku septembra 2022 začíname

s jesenným predajom a rozvozom
mládok na znášku

Po dohode možnosť dovozu až k zákazníkovi
našimi kuriérmi

V ponuke máme aj kŕmne zmesi od belgického
výrobcu Versele Laga
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7madea@ltcnet.sk

www.nabytokmadea.sk

Popudinské Močidľany
Na križovatke

tel: 0905 295 866
po - pia: 10 – 17 h

12 – 13 h obed
Predajňa v Šaštíne

je ZRUŠENÁ
Ďalej  ponúkame:

sedacie súpravy,
pohovky, postele, 

matrace, skrine, 
stoly, komody, 
stoličky a iné...

ANKA  kuchynská linka

REA GARY 
posteľ

NOVO  pohovka

EVELÍNA  pohovka

SOFIA  kuchynská linka

KATKA  kuchynská linka

s roštom 90 x 200 cm pracovná
doska v cene

pracovná
doska v cene

pracovná
doska v cene

k h ká li kk

pracovná
doska v cene

€311

€305

€450

€534

€287

€285

SLOVENSKÝ
VÝROBOK

SLOVENSKÝ
VÝROBOK

SLOVENSKÝ
VÝROBOK

ČESKÝ
VÝROBOK

ČESKÝ
VÝROBOK
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SENICKO-SKALICKO

Erika Herzáňová  0905 915 033
Silvia Lukúvková  0908 979 377
Distribúcia:
Silvia Lukúvková  0908 979 377
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
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- Stráže, Štefanov, Skalica, Brod-
ské, Dubovce, Gbely, Holíč, Kátov, 
Kopčany, Lopašov, Mokrý Háj, Po-
pudinské Močidľany, Radošovce, 
Trnovec, Unín, Vrádište 

skalicko@regionpress.sk
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Madagaskar, druhý najväčší ostrov-
ný štát na svete, je prírodným rajom 
s bohatou biodiverzitou. V posled-
ných desaťročiach tu však dochádza 
k rozsiahlemu ničeniu a využívaniu 
prírody, a väčšina obyvateľstva žije v 
chudobe. Ľudia musia čeliť aj prírod-
ným katastrofám, ktoré citeľne zhor-
šujú biedu. 

Cirkev sa v tejto situácii usiluje 
pracovať ako tím: menej zasiahnuté 
diecézy podporujú tie, ktoré trpia viac. 
Kňazi a rehoľníci pravidelne navšte-
vujú vzdialené komunity, hoci pri tom 
musia prekonávať dlhé a nebezpečné 
cesty. Pomáhajú ľuďom zabezpečiť 
dôstojnejší život, zakladajú a vedú ško-
ly, nemocnice a sirotince. 

Prírodné katastrofy boli impulzom 
pre sestry sv. Františka Saleského v 
diecéze Morondava. Pochopili, že zni-
čenie mangrovových porastov pozdĺž 
pobrežia spôsobilo vyplavovanie ba-
henných plôch do oceánu. Utrpel tým 
kedysi produktívny rybolov a pobrež-
né dediny sú ohrozované hurikánmi, 
cunami a záplavami. Odlesňovanie 
na Madagaskare devastuje jeden z 
najvzácnejších a najrozmanitejších les-

ných systémov na svete.

Preto rehoľníčky nadchli pre pro-
jekt zalesňovania aj ľudí vo svojom 
okolí. Spoločnými silami sa podujali 
na projekt opätovného zalesňovania 
listnatých lesov, aby zabezpečili sta-
bilitu pôdy a ochránili ju pred eróziou 
a záplavami. Pomáhajú tak chrániť 
pôvodné rastlinné bohatstvo, ktoré je 
jedinečné pre Madagaskar. Farbou ná-
deje sa postupne zelenajú ďalšie a ďal-
šie vyklčované, vypálené či vykosené 
územia..

Viac informácií o nádeji pre Madagas-
kar nájdete na www.acnslovensko.sk.

Zelená je farba nádeje

» red
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SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

§

€

MZDY, PERSONALISTIKA

VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

Sme plátci
DPH

FO typ A, B a právnických osôb

Senica | 0911 521 767
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od 102 €/t
od 260 €/t
 od 195 €/t

VYUŽITE NAŠU PONUKU
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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STAVEBNÉ PRÁCE
VÝROBA A DOPRAVA
BETÓNOVÝCH ZMESÍ

PREDAJ BETONÁRSKEJ OCELE
A VIAZANIE ARMATÚR

PREDAJ ŠTRKU, PIESKU
A OKRASNÉHO KAMEŇA

PREDAJ STAVEBNÉHO
MATERIÁLU

Moravský Svätý Ján 401
0905 638 665 | 1hasso1@gmail.com
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žalúzie · siete · rolety · roletky
 roletky deň a noc · okná · dvere  

zasklenie balkónov · zimné záhrady

POBOČKA  ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

Krátke dodacie termíny, široký sortiment kvalitných výrobkov. 
Moderné vonkajšie žalúzie na staršie domy - manuál, vypínač,

 alebo diaľkové ovládanie - všetko je s nami možné !

na látkové roletky, 
interiér. žalúzie a siete   AKCIA-   20% zľava 
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s holandskym textilom
rozneho druhu
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Second HandSecond Hand

ceny od
2,50 eur
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SKALICA
Pivovarská 21
Tel: 0948 886 518
davidkarnos@gmail.com

Tatranský profil
Zrubový profil

Palubovka

KVH hranoly
Dosky, lišty

Dvere, zárubne

Dlážkovica
OSB Dosky
Škárovka

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

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

Otváracia doba predajne: Pondelok - štvrtok  9,00h - 16,00h  /   piatok  9,00h - 14,00h.

E-shop: www.vonavepranie.sk 

OLEJE DO PRANIA!

Predajňa 

PRO NAILS, s.r.o.
Gorkého 5, Skalica
Tel.: 0948 801 019

Vymeňte aviváž za

 
Talianske vysoko koncentrované parfumy
so 100% prírodnými esenciálnymi olejmi
pre nádhernú a dlhotrvajúcu vôňu 
bielizne. Náhrada  aviváže,
vhodné aj do sušičky.
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Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

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

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:
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R01_AUTO_PREDAJ

R02_AUTO_MOTO_INE

»Predám motory a pre-
vodovku na Škodu 1202 + 
1203 alebo rozpredám.Tel. 
0944634153 
»Kúpim starého PIONIE-
RA JAWA 20,21,05 JAWA 
MUSTANG alebo SIMSON 
ENDURO ELECTRONIC STELU 
MOPED STADION, aj poka-
zené, dlho odstavené. Pla-
tím ihneď, ponúknite.Tel. 
0915215406 
»Kúpim starý pánsky bi-
cykel so štanglou.Tel. 
0944963682

R03_BYTY_PREDAJ

»Predám 3-izbový byt v 
Skalici. Cena dohodou.Tel. 
0903926320

R04_BYTY_PRENAJOM

»Nabízíme k dlouhodobé-
mu pronájmu samostatně 
stojící bytovou jednotku 
(2 + 1) ve dvoře rodinného 
domu v obci Tvarožná Lho-
ta. +420 724090508. 
»Prenajmem 1 izbu v RD v 
Skalici, zariadená + inter-
net.Tel. 0908648471

R05_DOMY_PREDAJ

R06_POZEMKY_PREDAJ

R07_REALITY_INE

»Hľadám do prenájmu ga-
ráž v Skalici, blízko Tesco.
Tel. 0910398958

R08_STAVBA

»Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

R09_DOMACNOST

R10_ZAHRADA A ZVERINEC

»Predám kravu 2x otelená, 
okolo 700 €, Chvojnica.Tel. 
0907715467 
»Predám 2 ročného 
capka na plemeno.Tel. 
0907276042

R11_HOBBY A SPOTR

R12_DETOM

R13_ROZNE_PREDAJ

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    
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KONTAKT: 0903 607 781

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
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6finext@finext.skcca 100 m2 v centre Šaštína 

vhodné aj na bývanie 0905 432 717 

PRENÁJOM PRIESTOROV
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• slovenský výrobca s 22-ročnou tradíciou výroby
• predajne, montáž a servis na celom Slovensku
• okná v energetickej triede A
• celé okno Uw≥0,72 W/m2K
• nemecké profily s 3 tesneniami, kovanie
   Winkhaus
• 40 farieb a imitácií dreva
• stavebná hĺbka 76 a 84 mm
• pri 100% predplatbe ďalšie skonto z ceny
• 5-ročná záruka na okná
• pozáručný servis plastových okien – všetkých
  profilov a kovaní

Okná plné nápadov

CIA PLAST s.r.o. • 0910 168 661 • holic@incon.eu
Bližšie informácie a kontakt:
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Bocán s.r.o., 

AKCIA 
chodníky okolo hrobu, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO:
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DÔVERYHODNÁ 
FIRMA 2021

Hviezdoslavova 309, Senica

ZĽAVA do 35%
Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

Certi�kát

0910 902 635•0905 323 022

16
-0

11
4

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

KONTAJNERY
LIKVIDÁCIA A ODVOZ
ODPADU

INDIVIDUÁLNA LIKVID.
V NAŠOM AREÁLI

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

Murárske práce
0904 259 971
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GARÁŽOVÉ  BRÁNY

0905 478 303bomont.sk

0905 915 033

INZERCIA
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»Predám pres na hrozno 
veľký masívny a motorovú 
striekačku.Tel. 0907522977 
»Predám kovové dvojkríd-
lové dvere v ráme 150/200, 
cena 150€.Tel. 0905741335 
»Predám trezorovu skriňu 
KOVONA 190/114/55, cena 
500€.Tel. 0905741335

R14_ROZNE_INE

Ten kto kúpil v Chropove 
press, nech sa prihlási, 
omylom zobral aj die-
ly z iného  pressu.Tel. 
0346696120 
»Kúpim jednorádkový 
výsádzač zemiakov.Tel. 
0944634153

R15_HLADAM PRACU

R16_ZOZNAMKA

»Ja, chalan 32 ročný, rád 
by som sa zoznámil so 
slobodným dievčaťom.Tel. 
0903288642 
»Hľadám priateľku od 45 
do 51 rokov.Tel. 0915204433 
»56 ročný, vysoký 160, hľa-
dá priaťeľku na zoznáme-
nie, Senica.Tel. 0908893581 
»56r., štihlej postavy, ne-
fajčiar, hľadá ženu prime-
raného veku z okolia SI.Tel. 
0911850346 
»Sympatická 56 r., hľadá 
priateľa na zoznámenie.Tel. 
0907277466

Občianska
riadková
inzercia

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

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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KAMENÁRSTVO MAJSTRO
Nové pomníky
Obnova starších hrobov
Obnova písmen (zlato/striebro)
Brúsenie hrobov
Chodníky

0910 444 002

VÝPREDAJ
KAMEŇA

za minuloročné ceny

www.kamenarstvomajstro.sk
Záruka 12 rokov

Všetky
práce 

vykonávame 

do Všetkých 

svätýchna nové kompletné pomníky
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

0944 716 337
work.byvanie@gmail.com

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie

fasády
murárske a obkladaèské práce

Work
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0MájovankaMájovanka

27. 8. 2022 o 14.00 h
v sobotu

Srdečne vás pozýva

Z oboch brehúZ oboch brehú
MoravyMoravy
Z oboch brehúZ oboch brehú
MoravyMoravy

MájovankaMájovanka

ŠohajkaŠohajka

MistrínankaMistrínanka

CúfarankaCúfaranka

Medzinárodný festival dychových hudieb

2020

Amfiteáter HOLÍČ
Moderuje Ľudomil KUBA / Vstupné 7 €

ˇ̌ˇ̌
Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera SE medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora o2 a 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, SE zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

SOBOTA 20.08.2022
Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D 13:30, 15:50, Princezná rebelka 
13:40, 15:40, Bullet Train 13:50,  DC Liga superzvierat 2D 16:00, 
Striedavka 2D/OV 17:50, Vitaj doma, brate! 18:00, Jan Koller 
18:20, Dievčatá z Dubaja 2D/ČT 20:00, Nie, nie 20:20, Sirota: Prvá 
vražda 2D/ČT 20:40

NEDEĽA 21.08.2022
PREDPREMIÉRA - Labky v akcii 13:50
Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D 13:30, 15:50, Princezná rebelka 
13:40, 15:40, DC Liga superzvierat 2D 16:00, Striedavka 2D/OV 
17:50, Vitaj doma, brate! 18:00, Jan Koller 18:20, Dievčatá z 
Dubaja 2D/ČT 20:00, Nie, nie 20:20, Sirota: Prvá vražda 2D/ČT 
20:40

PONDELOK 22.08.2022
Princezná rebelka 15:40, Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D 15:50, 
DC Liga superzvierat 2D 16:00, Striedavka 2D/OV 17:50, Vitaj 
doma, brate! 18:00, Jan Koller 18:20, Dievčatá z Dubaja 2D/ČT 
20:00, Nie, nie 20:20, Sirota: Prvá vražda 2D/ČT 20:40
 
UTOROK 23.08.2022
Artmax – Rieka 18:20
Princezná rebelka 15:40, Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D 15:50, 
DC Liga superzvierat 2D 16:00, Sirota: Prvá vražda 2D/ČT 17:50, 
Vitaj doma, brate! 18:00, Dievčatá z Dubaja 2D/ČT 20:00, Jan 
Koller 20:10, Nie, nie 20:20 

STREDA 24.08.2022
Predpremiéra – After: Puto 18:00
Princezná rebelka 15:40, Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D 15:50, 
DC Liga superzvierat 2D 16:00, Vitaj doma, brate! 17:40, Jan 
Koller 18:20, Dievčatá z Dubaja 2D/ČT 20:00, Nie, nie 20:20, 
Sirota: Prvá vražda 2D/ČT 20:40
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ŠAŠTÍN - STRÁŽEŠAŠTÍN - STRÁŽE
Prev.: Štúrova 958, Šaštín-Stráže, tel.: 0907 186 222

www.pohrebnesluzby-sastin-straze.sk

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

POHREBNÁ SLUŽBAPOHREBNÁ SLUŽBA

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

www.pohrebnesluzby-dojc.sk

PEKAR SRs s.r.o.
POHREBNÁ SLUŽBAPOHREBNÁ SLUŽBA

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

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

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

Stála služba priStála služba pri
prevoze zosnulýchprevoze zosnulých

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

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

0907 928 212, 0915 732 8300907 928 212, 0915 732 830
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POHREBNÁ SLUŽBAPOHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.ZÁHORIE s. r. o.

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

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

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

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

medzinárodná preprava zosnulýchmedzinárodná preprava zosnulých
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Stačí zavolať a my vás navštívime.

Skalica, ul. Horská
0902 624 774

www.kamenarstvostapav.sk

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

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

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

NAŠA FIRMA MÁ 31 ROKOV 
BOHATÉ  SKÚSENOSTI

Príďte sa presvedčiť

DVOJHROB od 2000€ 
NA KOMPLET

63
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NON STOP

KRTKOVANIE

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

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871
0940 098 504

vaskovicadam@gmail.com
fb: Kamenarstvo Adam ruza

AKCIA
AUGUST – SEPTEMBER

2022

● Nové pomníky - žula, terazzo
● Krycie dosky, sekanie písma
● Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
● Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
● Dlažba, betónové chodníky

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

R

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA

INZERCIA

0908 979 377
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Rodičia dostanú príspevok pri naro-
dení dieťaťa automaticky, už nebudú 
musieť vypisovať žiadosti a predkla-
dať potvrdenia. Informuje o tom na 
svojej facebookovej stránke Minis-
terstvo zdravotníctva Slovenskej re-
publiky. 

„Mamičky a oteckovia majú po 
narodení svojich detí už viac času pre 
svoju rodinu a nemusia sa trápiť so zby-
točným papierovaním. Všetko za nich 
vybaví štát. Jediné, čo budú musieť 
podpísať ešte v nemocnici je Dohoda 
o mene a priezvisku dieťaťa,“ uvádza 
rezort na sociálnej sieti. Týka sa to aj 
príspevku pri narodení dieťaťa. Rodičia 
už o vyplatenie príspevku nebudú mu-
sieť žiadať a úradom dodávať vyplnené 
formuláre. 

Aké sú podmienky pre automatic-
ké vyplatenie tohto príspevku?
- mamička musí počas tehotenstva ab-
solvovať pravidelné prehliadky u gyne-
kológa
- v pôrodnici po narodení dieťaťa pod-
píše mamička (alebo rodičia) Dohodu o 
mene a priezvisku
- pôrodnica podpísanú Dohodu pošle 
na matriku a matrika následne vystaví 
rodný list, ktorý pošle mamičke alebo 
si ho bude môcť vyzdvihnúť na matrike
- dieťa sa po narodení automaticky sta-

ne poistencom zdravotnej poisťovne, v 
ktorej je poistená jeho matka (od 1. au-
gusta 2022)
- pôrodnica po prepustení mamičky s 
dieťaťom zapíše do informačného sys-
tému NCZI všetky údaje potrebné pre 
vyplatenie príspevku
- pediater po prvej návšteve matky a 
dieťaťa zapíše do systémov zdravotnej 
poisťovne a NCZI informáciu o uzatvo-
rení dohody o všeobecnej zdravotnej 
starostlivosti uzatvorenej pre novona-
rodené dieťa

Následne si úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny stiahne zo štátnych data-
báz všetky potrebné informácie, aby 
mohol príspevok vyplatiť. Príspevok 
pošle úrad práce buď na účet alebo poš-
tovou poukážkou.

Rodičia dostanú 
príspevok automaticky

» ren
Ilustračné foto, zdroj PublicDomainPictures pixabay

Tradičné augustové podujatie Beh 
vďaky, vzdávajúce hold pamiatke Slo-
venského národného povstania vstu-
puje do svojho 17. ročníka. V sobotu 27. 
augusta sa uskutoční na známej trase 
Senica – Prietrž -Pamätník SNP U Re-
hušov. 

Beh vďaky je súčasťou osláv výročia 
Slovenského národného povstania, 
ktoré sa konajú pri Pamätníku SNP U 
Rehušov. Tieto podujatia majú dlhoroč-
nú tradíciu a tešia sa obľube verejnosti. 

Poslednú augustovú sobotu od obe-
da budú  v osade U Rehušov prebiehať 
detské a mládežnícke súťaže zaradené 
do Grand Prix Záhoria. Rekreační a 
príležitostní bežci si môžu zmerať svoje 
sily počas Behu zdravia. Hlavný pretek 
bude štartovať v Senici, pri Štadióne FK 
Senica, pretekári sa môžu registrovať 
aj teraz (presné pokyny sú uvedené na 
www.behvdaky.eu) alebo v deň kona-
nia pretekov od 14,00 hod. Beh vďaky 
je zaradený do Moravsko – slovenské-
ho bežeckého pohára.

Tento ročník sa nesie aj v znamení 
spomienky na vzácne osobnosti, ktoré 
boli v minulosti priamymi účastníkmi 
behu. Sú nimi Dana a Emil Zátopkov-
ci, ktorí by sa v tomto roku dožili 100 
rokov. Narodili sa zhodne 19.9.1922 a 

neskôr sa stali olympijskými víťazmi. 
Dana v roku 1952 v hode oštepom a 
Emil v roku 1948 v behu na 10 km a v 
roku 1952 v behu na 5,10 km a v mara-
tóne. 

Títo významní športovci, olympij-
skí víťazi a skvelí ľudia boli hosťami 
V. ročníka Behu vďaky, ktorý Emil aj 
slávnostne odštartoval. Deň predtým 
sa zúčastnili prvého, okresného be-
žeckého aktívu, kde sa s účastníkmi 
podelili o svoje bohaté skúsenosti zo 
športového života. Veľkej popularite 
a obdivu zo strany pretekárov sa tešili 
na druhý deň, keď každému podpísali 
štartovné číslo. Takisto počas poduja-
tia zavítali medzi fanúšikov Behu, či už 
v Prietrži, alebo v cieli u Rehušov. Tieto 
mimoriadne osobnosti športu, ich 100. 
výročie narodenia, bude každému bež-
covi XVII. ročníka Behu vďaky, ktorí 
dobehne do cieľa, pripomínať medaila 
vydaná organizátormi. 

Program vyvrcholí vyhlásením vý-
sledkov, pietnou spomienkou a zapá-
lením vatry SNP. Tešíme sa na vás už 
o pár dní na štarte XVII. ročníka Behu 
vďaky

Srdečne pozývame.

Pamiatku SNP si uctia aj bežci    

» red

V súčasnosti registrujeme v spoloč-
nosti akútnu potrebu prípravy kva-
litných zdravotníckych pracovníkov. 
Vzdelávanie v stredných zdravotníc-
kych školách v Slovenskej republike je 
veľmi úzko prepojené s praxou. Prak-
tické vyučovanie si nie je možné pred-
staviť bez jeho realizácie v reálnych 
podmienkach. Inak tomu nie je ani v 
Strednej zdravotníckej škole v Skalici, 
kde sú výučbovými pracoviskami naj-
mä Fakultná nemocnica s poliklinikou 

Skalica, a. s.,  Prírodné liečebné kúpele 
v Smrdákoch a  Zariadenie pre seniorov 
v Skalici.

Už tradičnou súčasťou praktického 
vyučovania sa stal aj program Era-
smus +, kde majú žiaci a učitelia školy 
možnosť získať odborné vedomosti a 
zručnosti v zahraničí. Tak tomu bolo aj 
v školskom roku 2021/22, kedy sa traja 

žiaci a jedna učiteľka z odboru masér 
zúčastnili dvojtýždňovej odbornej stá-
že Kúpeľoch v Mariánskych Lázňach. 
Išlo o aktivity: A1 krátkodobá mobilita 
žiakov v odbornom vzdelávaní a prí-
prave a A5  Odborná príprava zamest-
nancov v  zahraničí projektu s názvom 
Odborná stáž za hranicami Slovenska 
pre žiakov a učiteľov SZŠ Skalica. Tento 
projekt sa začal realizovať už v škol-
skom roku 2019/2020 mobilitou dvoch 
žiakov a učiteľky z odboru masér v 
Rehabilitačnej klinike Malvazinky v 
Prahe. 

Veríme, že získané skúsenosti, vedo-
mosti a zručnosti učiteľov i žiakov obo-
hatili a prispievajú k zvýšeniu kvality 
vyučovania v škole.

Erasmus + v Strednej
zdravotníckej škole v Skalici

» Mgr. Ľudmila Bábiková
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3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

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

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

najlepšie
ceny

v regióne

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

AKCIA BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN

Regionálna organizácia SPZ so sídlom v 
Senici usporiadala počas prvej augustovej 
nedele na strelnici RgO SPZ v Čáčove už 24. 
ročník Verejného streleckého preteku  „ Me-
moriál Jána Pánika“. 

Strelci súťažili na strelisku olympijská 
batéria v štyroch kolách po dvadsaťpäť 
terčov. Verejný strelecký pretek zahájil ria-
diteľ preteku a predseda RgO SPZ Senica 
JUDr Juraj Procházka, ktorý privítal všet-
kých prítomných a v krátkosti oboznámil 
so záslužnou činnosťou pána Jána Pánika, 
ktorý sa významnou mierou ako dlhoročný 
predseda streleckej komisie RgO SPZ Se-
nica podieľal na vybudovaní streleckého 
areálu v Čáčove. V závere svojho  vystúpe-
nia predstavil rozhodcovský zbor na čele s 
hlavným rozhodcom Jozefom Bebčákom z 
Myjavy, ktorý sa následne ujal slova a réžie 
celého VSP  až do vyhlásenia výsledkov  a 
odovzdania hodnotných cien. 

 Počasie ukázalo svoju moc a strelci ab-
solvovali piatkový tréning v tropických 
teplotách cez 36 stupňov, tréningová skvelá 
nálada na strelnici obohatená streleckým 
zápolením sa preniesla do súťažnej nedele.

 VSP sa zúčastnilo maximálny počet 42 
strelcov, čo pre organizátorov súťaže zna-
menalo zabezpečiť bezporuchový priebeh 
a rýchlu výmenu strelcov po ostrieľaní po-
ložiek, čo sa napokon podarilo. Víťaz nebol 
jasný do poslednej streleckej položky, čo 
spôsobilo zjavný rozruch nielen v radoch 

diváckej verejnosti, ale aj medzi samotnými 
strelcami. O umiestení na prvom a tretom 
mieste musel napokon rozhodnúť až roz-
strel podľa platného streleckého poriad-
ku. Tým pádom sa vlastne naplnili slová 
samotných strelcov, že sa  v Čáčove stretla 
strelecká špička zo Slovenska a Českej re-
publiky.  Pretek bol o 19:00  hod ukončený  
a následne vyhlásené výsledky. 

RgO SPZ Senica vďaka podpore a po-
chopeniu svojich základných organizácií a 
sponzorov zabezpečila pre súťažiacich  15 
hodnotných cien. Poradie na týchto ocene-
ných miestach bolo nasledovné:

Víťazom 24. ročníka memoriálu Jána Pá-
nika  sa stal TÓTH Andrej z Galanty ktorý si 
okrem putovného pohára odniesol i povole-
nie na lov medailového daniela. Na druhom 
mieste skončil ŠEDIVÝ Jozef zo Žitavan, tre-
tí skončil OLEJNÍK Martin z Kuklova, štvrtý 
skončil  RAK Jozef z Nemšovej v ČR a piaty 
skončil POPELKA Ľuboš zo Šale.

  Výborná organizácia preteku a vystu-
povanie strelcov na profesionálnej úrovni 
prispela k jeho hladkému priebehu. Poďa-
kovanie patrí rozhodcovskej štvorici Beb-
čák, Bachratý, Betták, Kavický za korektné 
posúdenie preteku, strelcom za profesiona-
litu, sponzorom za hodnotné vecné ceny 
ako aj nášmu tímu v bufete na čele s Ivanom 
Mertelom z PZ Senica-bažantnica za skvelé 
občerstvenie.

Memoriál Jána Pánika  B-100  
24. ročník

» Peter Mužlay

V sobotu 6.8.2022 sa uskutočnili 
preteky „Vnorovská desiatka“, ktorých 
súčasťou boli aj detské kategórie a naša 
Atletická škôlka AK Junior Holíč v nej 
mala zastúpenie a to dokonca s veľmi 
úspešnou bilanciou. Keďže starší atléti 
v tom čase zbierali nabehané kilomet-
re na sústredení vo Vysokých tatrách 
pred blížiacimi sa Majstrovstvami SR, 
ich mladší parťáci nemohli pokaziť 
meno klubu a dali do toho všetko.

V behu na 200m za ročník 2015 zví-
ťazila bezprostredne Ivanka Zemánko-
vá časom 00:40s. V kategórii ročníka 
2016 v behu na 200m zvíťazila Dianka 
Žúrková časom 00:46s a Stelka Bucho-
vá obsadila 3.miesto časom 00:49s. V 
behu na 300m v kategórii ročník 2013-
2014 skončila Ninka Lanžová časom 
01:12s. na 16.mieste z 26 štartujúcich 
dievčat.

Detskú atletiku vedie Mgr. Karin 
Hepnerová, ktorá na tréningu vštepuje 
pohybové základy od predškolského 

veku a tak najmladšie deti hravou for-
mou získavajú všestrannú pohybovú 
prípravu, zvyšujú si vytrvalosť, silu i 
rýchlosť. Od septembra sa môžu prihlá-
siť deti narodené v roku 2017 a staršie, 
ktoré majú záujem o Detskú atletiku.
Za atlétov AK Junior Holíč chcem Vám 
sponzorom poďakovať za finančnú 
podporu. Naši mladí športovci sa tak 
môžu zúčastňovať športových podujatí 
a tak si vylepšovať svoji výkonnosť.

10 pretek Moravsko Slovenského
bežeckého pohára Vnorovská desiatka     

» Rudolf Roučka

Odborníci chcú ľuďom priblížiť vý-
znam hypertenzie a jej závažných 
zdravotných komplikácií a poskytnúť 
informácie o tom, ako predchádzať, 
rozpoznať a liečiť vysoký krvný tlak. 
Dôležité podľa nich je, vedieť si ho 
správne zmerať a tiež kontrolovať.

Čo je hypertenzia? - Predstavte si, 
že hadicou polievate záhradu. Ak ju pri-
šliapnete, prúd vody sa zmenší, no tlak 
v hadici pred prekážkou - vašou nohou 
- stúpne. Podobne sa zvyšuje aj tlak v 
obehovom systéme, ak dôjde k zúženiu 
ciev. Hypertenzia znamená trvalé zvýše-
nie krvného tlaku, pričom v počiatočnom 
štádiu hypertenzie nemusíte pociťovať 
žiadne ťažkosti, a preto si vôbec nemu-
síte uvedomiť, že máte ťažkosti s krvným 
tlakom.

Ako si správne zmerať tlak? - Hyper-
tenzia postihuje 40 až 50 % dospelých 
osôb vo veku nad 18 rokov. Pravidelné 
meranie tlaku sa teda netýka len senio-
rov - vhodné je pre všetkých dospelých, 
a preto býva súčasťou preventívnych pre-
hliadok u všeobecného lekára. Meranie 
tlaku si však viete urobiť aj sami v pohod-
lí domova pomocou tlakomeru - dodržte 
tieto zásady:
- Aspoň hodinu pred meraním nepite al-
kohol, kávu, nefajčite.
- Pred každým meraním treba sedieť as-
poň päť minút v pokoji, nerozprávať.

- Celé meranie by malo prebehnúť bez prí-
tomnosti vonkajších rušivých vplyvov.
- Manžeta tlakomeru sa upevní na ruku 
tak, aby bola niekoľko centimetrov nad 
lakťom (približne 2-3 cm alebo na 2 prsty) 
– vo výške srdca. Predlaktie je voľne po-
ložené na stole a lakeť mierne ohnutý.
- Počas celého merania ruku nedvíhajte, 
opierajte dolné končatiny o zem, nestlá-
čajte brucho a nerozprávajte.
- Mali by ste uskutočniť 2 – 3 merania v od-
stupe 1 až 2 minúty. Zaznamenáva sa hod-
nota, ktorá je priemerom z posledných 
dvoch meraní alebo najnižšie nameraná 
hodnota (zvyčajne je to posledná).

Pozor - Hypertenzia nadmerne zaťa-
žuje srdce, trpia aj cievy, ktorými sa krv 
v tele prepravuje - poškodzuje sa ich vnú-
torná výstelka, v dôsledku čoho sa v nich 
môžu usádzať tuky a vznikať krvné zra-
zeniny. Vysoký krvný tlak tak spôsobuje 
okrem poškodenia srdca aj poškodenie 
mozgu, obličiek alebo očí. Zasiahnutý je 
celý krvný obeh, takže transport krvi, a 
tým aj kyslíka a živín od srdca k dôleži-
tým orgánom prebieha ťažšie. Ak sa na 
vysoký krvný tlak zavčasu nepríde a ne-
lieči sa, môže mať tento stav za následok 
ischemickú chorobu srdca, infarkt myo-
kardu či mozgovú mŕtvicu.

Informácie poskytol Odbor podpory 
zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR

Správne meraný krvný tlak 
pomáha predĺžiť život

» ren
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NOVÁ LEKÁREŇ V HODONÍNE

ZODPOVEDNÝ FARMACEUT

od 1900 € bru�o + mo�vačný bonus

FARMACEUT
od 1300 € bru�o + mo�vačný bonus

LABORANT
od 950 € bru�o + mo�vačný bonus

+421 905 684 134
apateka@centrum.sk
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MANIPULANT V DREVOVÝROBE

TEL.: 0917 370 757
HYZA@ADOSERVICE.SK

JABLONICA

Hľadáme pracovníkov
do drevospracujúcej výroby

» 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
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21. augusta   
Deň obetí okupácie Česko-Slovenska 
v roku 1968

Výročia a udalosti
10
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OPERÁTOR VÝROBY

Zakladanie
kovových dielov

• mzda od 1 200 € bru�o • stravné lístky
4,50 € • práca na 12 h, víkend voľný (krátky
a dlhý týždeň) • možnosť záloh • doprava

zo smeru: Senica, Skalica, Šaš�n-Stráže

MALACKY • BEZ POHOVORU

valachovicova@prorsum.sk
0914 350 301 • www.prorsum.sk
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Firma s 25 ročnou tradíciou, 
rakúskym majiteľom zaoberajúca 
sa výrobou okien, dverí
a príslušenstva.

Pošlite svoju žiadosť na
hsf@hsf.sk

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

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

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

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

Pošlite svoju žiadosť na
hsf@hsf.sk

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

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

ÚLOHY UCHADZAČA
• práca na linke
• práca vhodná len pre pánov

POŽIADAVKY NA UCHADZAČA
• ukončené SOU, stredná škola
• manuálna zručnosť
• ochota pracovať na zmeny
• zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita
• práca vhodná pre mužov
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Mzda môže byť vyššia v závislosti od kvalifikácie,
školení a odbornej praxe

Nástupná mzda brutto od 1250 €
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MZDA: 950 – 1500 € 

Ponúkame:
prácu na hlavný pracovný pomer (2, 3-4 zmenná prevádzka)  $  príplatky
aj nad rámec zákona (príplatok za 2-zmennú, 3-zmennú a 4-zmennú 
prevádzku, príplatky za nadčas v sobotu a nedeľu)  $  13. a 14. plat  $   
sociálny program  $  stravovanie v závodnej jedálni – zamestnanec platí
1,20 € za obed  $  príspevok za dochádzku  $  príspevok na doplnkové
dôchodkové sporenie  $  odmena za zlepšovacie návrhy  $  odmeny pri
pracovných jubileách  $  odmena za nájdenie nového zamestnanca

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

R

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica 

prijme do pracovného pomeru

OBSLUHA TLAČOVÝCH
A VÝSEKOVÝCH STROJOV

MZDA: 750 – 1200 € 

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

Ihneď príjme do TPP

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

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 €

Obsluha CNC strojov

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 €

Vodiča  VZV

na jednoduché manuálne práce /aj ženy sú vítané/ 
- základná zložka mzdy (brutto) 4 €/hod. 
  + mesačné prémie podľa výkonu do výšky 200 €

Pracovníkov do výroby 

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
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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 €

PIVOVARNÍK
Práca v Holíčskom pivovare Wywar. Možnosť kariérneho

 rastu, dlhodobá istota práce, individuálny prístup.

Svoj životopis zasielaj na praca@holicskypivovar.sk, tel.: 0948 240 500
~~~ PROFESIONALITA ~    ~ RODINNÉ HODNOTY ~    ~ ISTOTA ~~~
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 
v Skalici a Holíči

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

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

PRÁCA V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE

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

0905 915 033
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Váš profil

• Stredoškolské vzdelanie výhodou
• Prax v automobilovom priemysle

výhodou
• Zodpovedný prístup a spoľahlivosť
• Manuálna zručnosť
• Prax na VZV + platné VZV oprávnenie

výhodou

Aké benefity ponúkame?

• Mzda od 1040 EUR/bru�o (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

A čo ešte?

Kandidátom, ktorí nemajú skúsenos� na 
pozíciu šička ponúkame úplné zaškolenie 
v trvaní 4-6 týždňov a tak�ež možnosť 
individuálnej úpravy pracovného času.

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

POĎTE PRACOVAŤ
DO EISSMANNU!

TURNING IDEAS INTO EXCITEMENT.

Hľadáme:
• OPERÁTOROV/KY VÝROBY
• MANIPULANTOV/KY
• ŠIČKY

Chcete byť súčasťou nášho �mu? Neváhajte nás kontaktovať!
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Firma s 25 ročnou tradíciou, 
rakúskym majiteľom zaoberajúca 
sa výrobou okien, dverí
a príslušenstva.

Pošlite svoju žiadosť na
hsf@hsf.sk

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

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

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

POŽIADAVKY NA UCHADZAČA
• ukončené SOU, stredná škola
• manuálna zručnosť
• ochota pracovať na zmeny
• zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita
• práca vhodná pre mužov
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • 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!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač
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