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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu so 
sídlom v Senici, oznamuje všetkým záujemcov, že dňa          
4. marca 2023 uskutoční XXIX. ročník poľovníckeho repre- 
zentačného plesu RgO SPZ so sídlom v Senici v MsDK Senica. 
Do tanca bude hrať hudobná skupina „Keverovci“ z Trnavy, 
ktorá Vás zabaví na ľudovú i modernú nôtu. 

Reprezentačný poľovnícky ples RgO SPZ
so sídlom v Senici – XXIX. ročník

Záujemcovia o lístky si ich môžu zakúpiť v kancelárii RgO SPZ Senica od 
01.01.2023, Hollého 750, 905 01 Senica, cena lístka v roku 2023 je 45,-€.
Tel. 034/6514624, 0905/545 955, www.spzse.sk  
Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici , Peter Mužlay – tajomník RgO SPZ Senica
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Téma týždňa
v tomto čísle

STREDNÉ 
A VYSOKÉ 
ŠKOLY
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SENICKO-SKALICKO

Erika Herzáňová  0905 915 033
Silvia Lukúvková  0908 979 377
Distribúcia:
Silvia Lukúvková  0908 979 377
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

párny týždeň: Čáčov, Kunov, Senica, 
Borský Mikuláš, Borský Svätý Jur, Čáry, 
Jablonica, Kúty, Moravský Svätý Ján, 
Rovensko, Sekule, Smolinské, Šaštín 
- 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, Ko-
válov, Kúty, Osuské, Plavecký Peter, Prie-
valy, Rohov, Rovensko, Rybky, Smrdáky, 
Sobotište, Šajdíkove Humence, Šaštín 
- Stráže, Štefanov, Skalica, Brodské, 
Dubovce, Gbely, Holíč, Kátov, Kopčany, 
Lopašov, Mokrý Háj, Popudinské Močid-
ľany, Radošovce, Trnovec, Unín, Vrádište 

skalicko@regionpress.sk

Redakcia: Potočná 16 
SKALICA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (36.420 domácností)

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
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KM  16.450 Komárňansko
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PD     40.150 Prievidsko
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Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

Vianoce patria na Slovensku k naj-
krajším, najobľúbenejším a naj-
významnejším sviatkom v roku a sú 
bohaté na rozličné ľudové zvyky a 
tradície, ktoré ešte podčiarkujú ich 
magickú atmosféru.

Na Štedrý deň sa tešíme všetci bez 
rozdielu veku. Tento čarovný čas, kedy 
sa stretne celá rodina a večer jej čle-
novia spoločne zasadnú k sviatočne 
prestretému štedrovečernému stolu, 
nám prináša pokoj v duši. V niektorých 
rodinách majú zvyk sa všetci spoločne 
pomodliť, inde zasa zhodnotia celý rok 
či spievajú vianočné piesne. Sú rodiny, 
kde sa pri štedrovečernom stole zvykne 
prestierať jedno miesto navyše pre ná-
hodného hosťa.

Zvyky a tradície sa však na Sloven-
sku neviažu len k Vianociam, ale aj k 
novému roku, ktorý nám už klope na 
dvere. V minulosti bolo rozšírené, že 
to, čo človek robí na Nový rok, bude 
robiť aj celý zvyšok roka. Preto sa ľudia 
v tento deň vystríhali hádkam, snažili 

sa byť slušní, milí a priateľskí a zacho-
vať si pohodu, pokoj i odpočinok. Aby 
počas nastávajúceho roka nik netrpel 
hladom, dbalo sa na to, aby sa každý 
člen rodiny na Nový rok dobre naje-
dol. Tradične sa varila šošovicová po-
lievka, aby sa v rodine držali peniaze 
a nesmela sa jesť hydina, aby z domu 
neuletelo šťastie. V prvý januárový deň 
sa tiež nezametalo ani sa nevyhadzo-
vali odpadky, to preto, aby sa z domu 
nevynieslo bohatstvo. Rovnako sa ne-
odporúčalo ani prať či vešať bielizeň, 
symbolizovalo to nešťastie.

Milí naši čitatelia, či už pestujete vo 
vašej rodine také, či onaké 
zvyky a tradície, za re-
dakciu REGIONPRESSu 
vám všetkým želám 
vianočné sviatky plné 
pohody, pokoja, spo-
kojnosti a nech vás 
počas celého roka 
sprevádza zdravie, 
šťastie a láska.

Pokojné a radostné sviatky!

» Renáta Kopáčová, redaktorka

41
-0

11
1

KURZ pre získanie prvého poľovného lístku
Obvodná poľovnícka komora Myjava a Senica, oznamuje  všetkým záujemcom, 
že  v roku 2023 usporiada kurz pre uchádzačov pre získanie prvého poľovného 
lístku. Kurz sa uskutoční začiatkom mesiaca február so zahájením 11.2.2023 
a zakončený skúškou z poľovníctva, skúškou na zbrojný preukaz s oprávnením
na skupinu „D“ – výkon práva poľovníctva v mesiaci apríl – máj 2024.

Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 0905 / 545 955, 034/6514624.
Prihlášku nájdete na www.spzse.sk (prihláška na prípravu na skúšky 
z poľovníctva) a môžete ju zaslať i na email: senica@opk.sk

Záujemcovia o tento kurz sa môžu prihlásiť v kancelárii OPK Myjava a Senica, 
Hollého č. 750, najneskôr však v deň zahájenia kurzu 11.2.2023 do 8:00 h.

Obvodná poľovnícka komora Myjava a Senica,
Peter Mužlay – vedúci kancelárie OPK Myjava a Senica
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Popudinské
Močidľany

Na križovatke
tel.: 0905 295 866

Po – pia: 10 – 12 h, 13 – 17 h www.nabytokmadea.sk

Ďakujeme našim zákazníkom
za dôveru a želáme krásne 
Vianoce a úspešný nový
rok 2023.
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ABC-OKNÁ
VÝROBA A MONTÁŽ PLASTOVÝCH OKIEN A DVERÍ

HOLÍČ, BERNOLÁKOVÁ 12 (HOTEL SAN)
0948 344 401

okna@abc-okna.sk, holic@abc-okna.sk

www.abc-okna.sk

VŽDY
VÝHODNÉ AKCIE

• PLASTOVÉ OKNÁ A VCHODOVÉ DVERE
• HS PORTÁLY
• GARÁŽOVÉ BRÁNY LOMAX
• PREDOKENNÉ ROLETY
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE
• OKENNÉ SIETE,
   SIETOVÉ DVEREˇ
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08:00-13:40 | 14:20-17:30
SOBOTA 08:00-12:00

Gen. M. R. Štefánika 206/7
VRBOVÉ

SVET Pečenia VrbovéSVET Pečenia Vrbové

CUKRÁRSKE
POTREBY

CUKRÁRSKE
POTREBY

vám želá krásne
vianoce a všetko

dobré v novom
roku 2023

vám želá krásne
vianoce a všetko

dobré v novom
roku 2023
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Trnavský samosprávny kraj aj počas 
školského roka 2023/2024 bude pod-
porovať študentov nedostatočne ob-
sadených a perspektívnych študij-
ných odborov na stredných školách, 
ktorých je zriaďovateľom. Zoznam 
bol aktuálne rozšírený o odbor bio-
technológia a farmakológia. 

„Študijný odbor biotechnológia 
a farmakológia považujeme za veľmi 
perspektívny. Je ho možné študovať 
na župnej Strednej odbornej škole 
chemickej v Hlohovci. Pre školský 
rok 2023/2024 plánuje škola prijať do 
prvého ročníka 21 študentov,“ uviedol 
riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK 
Stanislav Pravda s tým, že prihlášky o 
štúdium na stredných školách v novom 
školskom roku sa doručujú do 20. mar-
ca 2023.

Študenti môžu požiadať o me-
sačné štipendium vo výške 50 eur a 
navyše im župa poskytne bezplatné 
cestovanie prímestskými autobusmi 
a ubytovanie v internátoch. Tieto be-
nefity župa poskytuje aj študentom v 
systéme duálneho vzdelávania. „So 
zamestnávateľmi sa pravidelne stretá-
vame a diskutujeme o vývoji trhu prá-
ce. Minulý rok sme uviedli nový nástroj 
na podporu nedostatočne obsadených 
alebo perspektívnych odborov. Z 212 
študentov poberalo župný balík výhod 
až 176. Na ostatnom zasadnutí Krajskej 

rady pre odborné vzdelávanie sme sa 
zhodli, že ide o atraktívnu formu mo-
tivácie. Doterajší zoznam odborov sme 
rozšírili o jeden s názvom biotechnoló-
gia a farmakológia,“ povedal trnavský 
župan Jozef Viskupič.

Za nedostatočne obsadené odbory 
sú považované také, ktoré nie sú obsa-
dené dostatočným počtom žiakov vy-
chádzajúc z potrieb zamestnávateľov 
a potrieb trhu práce. Župa podporuje aj 
študentov v perspektívnych odboroch, 
rozvoj ktorých je predpokladom udrža-
teľného rastu Trnavského samospráv-
neho kraja. Od minulého roka sú v zo-
zname zaradené odbory mäsiar, krajčír 
- dámske odevy, chemik operátor, 
záhradnícka výroba a služby, obrábač 
kovov, agropodnikanie – farmárstvo, 
murár a praktická sestra. Trnavský kraj 
bude štipendium poskytovať študen-
tom vo vybraných odboroch župných 
stredných škôl počas prvého a druhého 
ročníka štúdia.

Prehľad všetkých župných stred-
ných škôl a širokého spektra vzdelania 
a praxe, ktoré poskytujú, je k dispozícii 
v brožúre Kam na strednú v trnavskej 
župe. Žiakom 7. až 9. ročníka základ-
ných škôl pri výbere strednej školy 
bude pomáhať aj testovanie a poraden-
stvo v novom župnom TalentCentre v 
Trnave.

Študentov podporia štipendiom

» ren
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Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách
V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica

Stre ácchhh

Zober zodpovednosť

do svojich rúk

a poď sa učiť k nám

6444 K – čašník, servírka
6446 K – kozmetik
6442 K – obchodný pracovník

 ínedairaz hcýkcitegrene kinhcet  – K 3963
budov

Učebné odbory 3-ročné:
kinahcem – rávarpootua  – H 7842

6456 H – kaderník
3661 H – murár
3678 H – inštalatér
6444 H – čašník, servírka

)muidútš énčor-4( ráhcuk – rárkuc  – H 7792
2954 H – mäsiar

Nadstavbové štúdium 2-ročné aj 

6421 L – spoločné stravovanie
3659 L – stavebníctvo
6426 L – vlasová kozmetika
3757 L – dopravná prevádzka

Učebné odbory 2-ročné:
3161 F – praktická žena
3686 F – stavebná výroba
6468 F – pomocník v kuchyni

Ponúkame prenájom priestorov: bistro do 50 
osôb alebo školská jedáleň 100 osôb

• rodinné oslavy
• stužkové
• prezentácie
• pracovné stretnutia
• svadby
• bistro@sossenica.sk • tel. 034/651 26 24

Školský internát 
Štúrova 141/32, 
Senica

 erp einavotybu  •

poschodiach
 erečev a ykjaňar  •

aňvoňlisop x2  •
motánretni az oksirhi  •

Duálne vzdelávanie 
 rme Arriva

Vodičský preukaz 

 rmách:

lyžiarsky kurz barmanský kurz
zváračský kurz štipendiá
krúžky, výlety baristický kurz

web: www.sossenica.sk
e-mail: sossenica@sossenica.sk

www.facebook.com/sossenica

https://www.instagram.com/sos_senica
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Ďakujeme vám za prejavenú 
dôveru v roku 2022. Želáme vám krásne vianočné 

sviatky a v novom roku veľa
úspechov, zdravia a šťastia.
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GARÁŽOVÉ  BRÁNY

0905 478 303bomont.sk
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R01_AUTO_PREDAJ

R02_AUTO_MOTO_INE

» Kúpim starého PIONIE-
RA JAWA 20,21,05 JAWA 
MUSTANG ALEBO SIMSON 
ENDURO ELECTRONIC STE-
LU MOPED STADION aj po-
kazené, dlho odstavené.  
Platím ihneď.  PONÚKNITE 
.Tel. 0915215406 
» ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel/Diely-SERIÓZNA 
DOHODA.Tel. 0908205521

R03_BYTY_PREDAJ

R04_BYTY_PRENAJOM

» Prenajmeme rodin-
ný dom v Skalici.Tel. 
0903493707

R05_DOMY_PREDAJ

R06_POZEMKY_PREDAJ

R07_REALITY_INE

R08_STAVBA

» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

R09_DOMACNOST

R10_ZAHRADA A ZVERINEC

» Predám malé šteniatka.
Tel. 0907276042 
» Predám plastové 200 
l sudy na vodu, aj dove-
ziem.Tel. 0949284242 
» Predám malé šteniat-
ka stredného vzrastu, 19. 
decembra budú na od-
ber.cena je dohodou.Tel. 
0950360272 
» Predám  pávy.Tel. 
0949225092

R11_HOBBY A SPOTR

R12_DETOM

R13_ROZNE_PREDAJ

» Predám nový nepouži-
tý rotovátor Vari, konský 
dvoják pluh + 2 brány.Tel. 
0944634153

R14_ROZNE_INE

R15_HLADAM PRACU

R16_ZOZNAMKA

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    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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www.narobotu.sk

VŠETKO PRE VAŠU PRÁCU

Kátovská 1144/25, Holíč
+421 948 886 442

našim zákazníkom za prejavenú
dôveru v roku 2022 a želáme

krásne Vianoce 
a úspešný nový rok 2023

Ďakujeme
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POBOČKA  ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

žalúzie · siete · rolety · roletky · okná · dvere · zasklenie balkónov · zimné záhrady

www.zaluzie-zahorie.sk·info@zaluzie-zahorie.sk

0903 526 8760903 526 876
0910 114 4070910 114 407
0903 526 876
0910 114 407

Všetkým našim
verným zákazníkom 
a fanúšikom prajeme
pokojné prežitie
vianočných sviatkov 
a šťastný nový rok.
Veríme, že sa vidíme 
opäť v novom roku!
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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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MURÁRSKE 
PRÁCE

0905 242 263
vladimirplesa63@gmail.com

obklady, dlažby, 
rekonštrukcie 
domov a bytov
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FRÉZOVANIE,
VLOŽKOVANIE

KOMÍNOV
NEREZOM

0907 556 059
OPRAVY

0905 915 033

INZERCIA
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BORSKÝ MIKULÁŠ - PRENÁJOM
OBCHODNÉ A SKLADOVÉ PRIESTORY

0903 212 962
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Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

ul. pplk. Pľjušťa 1, Skalica, (autobus. stanica)
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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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KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE

0910 589 637
63
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RÝCHLA DODACIA DOBA   /   MOŽNOSŤ DOPRAVY
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0908 979 377

INZERCIA
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SPOMIENKA

24.12. 2022 si pripomí-
name 10. výročie úmrtia 
nášho drahého manže-
la, otca a starého otca, 
pána Ladislava Summera 
z Chropova. Česť jeho pa-
miatke. 

Odišiel si cestou, ktorou 
ide každý sám, len brána 
spomienok ostala doko-
rán. Dňa 26. 12. si pripo-
menieme 7. výročie úmrtia 
nášho drahého manžela 
Vladimíra Reháka zo Ska-
lice. S láskou spomína 
manželka Janka a deti s 
rodinami.

Občianska
riadková
inzercia

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

SPOMIENKY
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Bocán s.r.o.

betónové chodníky, doprava, zameranie,
váza, svietnik, STRIEBORNÉ PÍSMO + KRÍŽIK

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO:

w
w

w
.k

a
m

e
n
a
rs

tv
o
-b

o
c
a
n
.s

k

DÔVERYHODNÁ 
FIRMA 2021

Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA na rok 2023
ZĽAVA až do 40%

Po-Pia: 8.00 - 15.30 hod.Certi�kát

0910 902 635•0905 323 022
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SENICA, Továrenská 532
0911 362 127
amicagroupsro@gmail.com

PROFESIONÁLNA
MONTÁŽ A SERVIS

Obchodné zastúpenie:

DVERÍ A OKIEN
BEZKONKURENČNÁ
PONUKA OKIEN A DVERÍ
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hydroizolacie-ms.sk
plochých striech, balkónov, 
prístreškov, jazierok, spodné 
stavby asfaltovými pásmi i fóliami 0903 212 695 
HYDROIZOLÁCIE
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KONTAKT: 0903 607 781

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
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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. Harno-
šová, 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, 0944 133 090

41
-0

00
8

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.: 0907 344 0410907 344 041

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

0907 928 212, 0944 133 0900907 928 212, 0944 133 090
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POHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

www.pohrebnesluzby-holic.sk

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

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

medzinárodná preprava zosnulých

0907 928 212, 0944 133 090
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Tel.: 0903 342 475
r�rade@r�rade.sk

ZATEPLENIE DOMOV

Pri
predložení
konkurenčnej
ponuky
vám spravíme
lepšiu cenu + 10%
vernostná zľava

Registrovaná firma, faktúra
k dotácii na zateplenie
Dotácia na obnovu domu od štátu
z programu
OBNOV DOM

A VÝMENA OKIEN

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.
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za Holíčom smer Kúty
034/668 50 28

• DOMÁCA ČALAMÁDA
• ZELENINA
• JABLKÁ
• KVASENÁ KAPUSTA
• ZEMIAKY
• OBILIE, KŔMNE ZMESI
• SENO, SLAMA

VŠETKOZ DVORA

PREDAJ VIANOČNÝCH STROMČEKOV
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• slovenský výrobca s 30-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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www.vonkajsiezaluzie.com
showroom SKALICA, Svätoplukova 41        rollstyl@rollstyll.sk        0944 008 206

VIANOČNÁ
AKCIA

20%
ZĽAVA
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Ďakujeme za dôveru
v roku 2022 a želáme 

nádherné Vianoce 
a úspešný nový rok
2023.              23.               
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Kontakt a objednávky:
0908 731 475, 0949 740 568
info@upratovaniezahorie.sk

- pravidelné upratovanie spoločných 
   priestorov bytových domov
- upratovanie bytov, domov, kancelárií
- po stavebné čistenie
- dezinfekcia priestorov najmodernejšou 
   technológiou (ničenie vírusov, plesní, zápachov...)

   Ďaľej môžete využiť:

www.upratovaniezahorie.skwww.upratovaniezahorie.skwww.upratovaniezahorie.sk

na upratovacie službyŠPECIALISTA 
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Výroba a predaj brán a zábradlí
Predaj kovaných polotovarov

Výroba lamelových brán

Info: 0948 220 852
kovacrado@centrum.sk

.........................................
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www.atreasi.sk

MAKALES s.r.o. Skalica
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20918 645 802

0907 784 324

PREVÁDZKA: Kátov 71

VÝROBA A PREDAJ

PALIVOVÉHO
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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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Vonkajšie hliníkové rolety
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NON STOP

KRTKOVANIE

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

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

SOBOTA 17.12.2022 
Neobyčajný svet 2D/SD 13:00,  Ako spraviť ženu šťastnou 2D/ČT 
13:10, Krokodíl Lyle 2D/SD 13:30, Avatar: Cesta vody 2D/SD 
15:10, Šialená noc 2D/ST 15:30, Avatar: Cesta vody 3D/SD 
16:00, Vianočný príbeh 2D/OV 17:50, Avatar: Cesta vody 2D/ST 
19:00, Avatar: Cesta vody 3D/ST 19:50, Čierny Panter: Navždy 
Wakanda 2D/SD 20:20 

NEDEĽA 18.12.2022 
Predpremiéra - Kocúr v čižmách: posledné želanie 15:30 
Neobyčajný svet 2D/SD 13:00,  Ako spraviť ženu šťastnou 2D/ČT 
13:10, Krokodíl Lyle 2D/SD 13:30, Avatar: Cesta vody 2D/SD 
15:10, Avatar: Cesta vody 3D/SD 16:00, Vianočný príbeh 2D/OV 
17:50, Avatar: Cesta vody 2D/ST 19:00, Avatar: Cesta vody 
3D/ST 19:50, Šialená noc sD/ST 20:20 

PONDELOK 19.12.2022
Kocúr v čižmách: posledné želanie 2D/SD 15:30, Avatar: Cesta 
vody 3D/SD 16:00, Vianočný príbeh 2D/OV 17:50, Avatar: Cesta 
vody 2D/SD 19:00, Avatar: Cesta vody 3D/ST 19:50, Šialená noc 
2D/ST 20:20 

UTOROK 20.12.2022
Babská jazda – I Wanna Dance with Somebody 2D/ST
Neobyčajný svet 2D/SD 15:00, Kocúr v čižmách: posledné 
želanie 2D/SD 15:30, Avatar: Cesta vody 3D/SD 16:00, Vianočný 
príbeh 2D/OV 17:50,  Avatar: Cesta vody 3D/ST 19:50, Šialená 
noc 2D/ST 20:20 

STREDA 21.12.2022
Kocúr v čižmách: posledné želanie 2D/SD 15:30, Avatar: Cesta 
vody 3D/SD 16:00, Vianočný príbeh 2D/OV 17:50, Avatar: Cesta 
vody 2D/SD 19:00, Avatar: Cesta vody 3D/ST 19:50, Šialená noc 
2D/ST 20:20 
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BEN_2022-0012_18_SK_nove_ORLEN_express_kampan_INZERCE_207x130mm_06MP.indd   15 25.11.2022   15:49

19. decembra 1959   
V Moskve bola medzi vládami ZSSR, Ma-
ďarska, Nemeckej demokratickej republi-
ky, Poľska a Česko-Slovenska podpísaná 
dohoda o stavbe ropovodu Družba

Výročia a udalosti

INZERCIA

0905 915 033
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Slovenskí skauti v sobotu, 10. decem-
bra, v podvečerných hodinách priviezli 
na Slovensko Betlehemské svetlo, ktoré 
prevzali od rakúskych skautov počas 
slávnostnej ceremónie vo Viedni. Na-
sledujúce ráno odovzdali Svetlo počas 
svätej omše v Poprade poľským a popo-
ludní aj ukrajinským skautom. Okrem 
svetla symbolicky odpaľujú aj nádej.

V sobotu, 10. decembra, sa v kosto-
le Neuottakring vo Viedni uskutočnila 
ekumenická slávnosť, na ktorej rakúski 
skauti odovzdali Betlehemské svetlo 
členom svetových organizácií, medzi 
ktoré patrí aj Slovenský skauting. Od tej 
chvíle Betlehemské svetlo začína svoju 
púť do krajín celého sveta.

V nedeľu, 11. decembra, v ranných 
hodinách priniesli slovenskí skauti 
Betlehemské svetlo do Popradu, kde ho 
Náčelník Slovenského skautingu Ján 
Mitrík a skauti zo Slovenska odovzdali 
na sv. omši poľským skautom. Svetlo 
sa bude šíriť cez celé Poľsko, pobaltské 
krajiny na sever a východ Európy.

V popoludňajších hodinách, v 
nedeľu 11. decembra, priniesli skauti 
Svetlo k ukrajinským hraniciam, kde 
ho prevzali skauti z Ukrajiny, aby ho 
ako symbol nádeje a mieru priniesli do 
vojnou sužovanej vlasti.

Počas posledného predvianočného 

víkendu, v sobotu 17. decembra, už od 
skorého rána budú skautské posádky 
roznášať vlakmi Svetlo po celom Slo-
vensku a doručia ho do viac ako 300 
miest a obcí. Betlehemské svetlo sa 
dostane aj do obcí, kde nie je vlakové 
spojenie, aby k nemu mal prístup čo 
najväčší počet ľudí.

Skauti sa každoročne snažia pri-
praviť súhrnnú informáciu v podobe 
interaktívnej mapy o tom, kde všade k 
dispozícii na odpálenie Betlehemské 
svetlo bude. K obľúbenej mape v tomto 
roku pridali aj mobilnú aplikáciu.

Betlehemské svetlo dievčatá a 
chlapci zo Slovenského skautingu 
postupne prinesú do domácností, ne-
mocníc, azylových domov, domovov 
sociálnej a opatrovateľskej starostli-
vosti a kostolov, aby mohlo dotvárať 
atmosféru Vianoc. Distribúcie svetla sa 
každý rok dobrovoľne zúčastňujú stov-
ky skautov a ich počet neustále rastie.

Betlehemské svetlo je na Slovensku

» ren
Zdroj informácií a foto: 

Slovenský skauting, Marián Suvák

16
-0
20
2

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

08
-0

00
2 

TT
24

KAMENÁRSTVO

Staré Trhovisko
pri Lidli

SENICA

Po - Pia: 13:oo - 17:oo

Slovenský výrobca pomníkov 
za dostupné ceny, s tradíciou od 1991

31
1991-2022

0905 366 666  | 0905 333 339

UVÁDZACIE CENYZĽAVA 40%

NOVOOTVORENÁ
VZORKOVÁ PREDAJŇA:
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Kolagén, ktorý si podmaňuje zdravie aj krásu naraz!
V posledných rokoch sa o kolagéne 

hovorí stále častejšie. Celosvetové štúdie 
preukázali, že správne užívanie kolagé-
nu pomáha pri súvislosti so starnutím      
a pohybovými problémami. 

Kolagén je bielkovina, ktorú tvorí 
skladba 19 aminokyselín prospešných pre 
ľudský metabolizmus a jeho správne fun-
govanie. Tieto bielkoviny sú dôležitým sta-
vebným prvkom. 

Ľudské telo si už od útleho veku dokáže 
kolagén vytvárať samo a však pribúdaním 
veku je tvorba tejto bielkoviny v našom 
tele stále slabšia a slabšia. Bolo preukáza-
né, že už pri dosiahnutí 18 roka života je vo 
väčšine prípadov tvorba vlastného kolagé-
nu takmer nulová. Každý metabolizmus 
si dokáže robiť zásoby kolagénu, ktoré sa 
však vstrebávajú u každého jedinca rôzne 
a podľa toho sa odvíja zásoba kolagénu 
a   s tým spojené vyživovanie pohybového 
aparátu a pokožky. 

V dnešnej dobe existujú formy kola-
génu, ktoré si vieme načerpať užívaním 
rôznych výživových doplnkov s obsahom 
kolagénu. 

Rybí a hovädzí kolagén sú veľmi dôleži-
tým stavebným prvkom v oblasti zdravej 
kĺbovej výživy, podpory správneho fungo-
vania pohybového aparátu, zdravej pokož-
ky, krásnych vlasov a silných nechtov. 

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 
a to I a II, tieto kolagény sú neoddeliteľnou 

súčasťou v raste, obnove a rekonvalescen-
cie kostí, šliach, väzov a kože. Pri dennom 
užívaní predpísaných dávok dostáva naše 
telo skrz hovädzí kolagén veľké množstvo 
aminokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,   problé-
moch s  pohybovým aparátom, bolestiach 
a pri reumatických ťažkostiach. 

 
Rybí kolagén tvorí kolagén typu I, tento 

druh kolagénu obsahuje podobné množ-
stvo aminokyselín ako hovädzí kolagén 
a  však v  menšom množstve. Zdrojom hy-
drolizácie kolagénu z rýb sú šupiny a koža. 

Tento typ kolagénu je bohatý na aminoky-
selinu „hydroxyprolín“ , ktorá je základ-
ným prvkom pokožky, ciev a  tkanív. Rybí 
kolagén má blahodárne účinky v boji proti 
vráskam, zvyšuje pružnosť a  elasticitu 
pokožky a  podporuje antioxidáciu orga-
nizmu. Pleti pomáha  udržiavať mladistvý 
vzhľad s potlačením známok starnutia.

Medika Expert prináša na trh formu ko-
lagénu, v ktorom je spojený rybí kolagén 
s hovädzím + vitamín C. Denná dávka ob-
sahuje až 6800mg kolagénu a 200mg vi-
tamínu C v zložení 100% bez glutamánov              
a 100% bez GMO.              » red.
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KAMENÁRSTVO

Staré Trhovisko
pri Lidli

SENICA

Po - Pia: 13:oo - 17:oo

Slovenský výrobca pomníkov 
za dostupné ceny, s tradíciou od 1991

31
1991-2022

0905 366 666  | 0905 333 339

UVÁDZACIE CENYZĽAVA 40%

NOVOOTVORENÁ
VZORKOVÁ PREDAJŇA:

Ak by ste nevedeli, kto či čo je B.Ú-
.D.A., dovoľte nám  predstaviť sa. Sme 
BUDÚCI. ÚSPEŠNÍ. DIVADELNÍ. AMA-
TÉRI. Vznikli sme dávno-pradávno 
v „ ešte dobe predkovidovej“ v roku 
2017, s cieľom vyvolávať salvy smie-
chu u všetkých, ktorí majú radi život. 
V meste Holíč sme si už podmanili 
malých aj veľkých divákov, dalo by sa 
povedať, že sme tam prekročili brány 
popularity. Holíč sa NÁM stal malým a 
zaútočili sme preto na bránice Skaliča-
nov. Prezieravo sme si vybrali na útok 
významný deň, svätého Mikuláša, a 
hneď ráno sme to rozbalili v Zariadení 
pre Seniorov a v Jesénii Skalica. Srdcia 
našich seniorov sme si získali nielen 
naším dokonalým divadelným ume-
ním, ale aj  úžasným doprovodom heli-
gonkára Tibora Kutálka. Poobede  sme 

pokračovali do Azylového domu, kde 
nás privítali dychtivé očká natešených 
detičiek, ktoré sa zasa nezabudnuteľne 
vryli do srdca NÁM. A večer sme v plne 
nabitom  Jezuitskom kostole predviedli 
bravúrny výkon v spolupráci s Mestom 
Skalica.                  

Všade, kde naša noha vkročila, sme 
rozdávali nielen smiech a radosť, ale aj 
sladké mikulášske balíčky, ktoré nám 
poskytli Reštaurácia Srdiečko a Lark 
Skalica. No, a aby toho nebolo málo, na 
druhý deň, 7.12., sme vtrhli do Centra 
pre deti a rodiny v Skalici a priniesli de-
ťom plný mech radosti a smiechu.                      

Všetky aktivity v tento krásny čas 
sme si nesmierne užili a už teraz sa teší-
me na ďalšie..., určite sa ešte uvidíme...
SME tu pre VÁS!

B.Ú.D.A. oz zaútočila na bránice 
a srdcia  Skaličanov... 

Prajeme našim klientom, 
obchodným partnerom 
a čitateľom príjemné 
prežitie vianočných 
sviatkov a úspešný 
nový rok 2023. 

Ďakujeme za prejavenú
dôveru a spoluprácu 
v uplynulom roku.

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 31 000 domácností 

SENICKO-SKALICKO

Posledné číslo v roku 2022: č. 50 (16. 12. 2022)

Prvé číslo v roku 2023: č. 1 (6. 1. 2023)
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Pomôže CBD aj pri skleróze multiplex?
Sklerózu multiplex volajú chorobou ti-

sícich tvárí. Ako môže pomôcť CBD?

Látka CBD, čiže kanabidiol, získavaná z 
konopy siatej, ovplyvňuje nervovú sústavu. 
Nie je však psychoaktívna, harmonicky pô-
sobí na takzvaný endokanabinoidný systém 
(EKS), ktorý nám príroda „nainštalovala“ do 
tiel. Ako sme písali v predošlých článkoch, 
CBD môže uľahčiť pacientom s Parkinso-
nom či epilepsiou. Keďže CBD vplýva aj na 
imunitný systém, vedci začali skúmať jeho 
vplyv na autoimunitné ochorenia, medzi 
ktoré patrí aj skleróza multiplex.

Organizmus sám sebe nepriateľom

Základnou vlastnosťou imunitného sys-
tému je schopnosť rozlíšiť vlastné bunky 
od cudzích. Princíp je jednoduchý: vlastné 
bunky telo toleruje, cudzie likviduje. Nieke-
dy však dôjde k poruche a imunitný systém 
začne vo veľkej miere reagovať proti vlast-
ným bunkám.

Takto vznikajú autoimunitné alebo auto-
agresívne ochorenia, ktorých je viac ako 80 
druhov. Tieto chronické diagnózy postihujú 
približne päť percent populácie.

Známou autoimunitnou chorobou je roz-
trúsená skleróza alebo skleróza multiplex 
(SM). Pre pestré príznaky ju volajú aj choro-
bou tisícich tvárí. Na svete ňou trpí približne 
dva a pol milióna ľudí a vo výraznej väčšine 
sú to ženy. Ide o zápalové ochorenie cen-
trálneho nervového systému, ktoré spôso-
buje stratu obalu okolo nervových vlákien, 
myelínu. Ten telo využíva na rýchly prenos 

elektrických impulzov pozdĺž nervových 
buniek. Ak je myelín poškodený, impulzy sa 
spomalia.

Príčina SM je dodnes neznáma, môže za 
ňou stáť genetika no aj vplyv vonkajšieho 
prostredia. Jej príznaky taktiež nie je vždy 
ľahké rozpoznať, pretože sú veľmi pestré. 
Najčastejšie ju však charakterizujú ťažkosti s 
rovnováhou či výslovnosťou, dvojité videnie 
alebo ochrnutie tvárového nervu. Pridružu-
je sa tiež tŕpnutie v tvári či končatinách.

Bohužiaľ, SM je dodnes stále nevyliečiteľ-
ná choroba. Napriek tomu však vedci nachá-
dzajú nové spôsoby, ako jej priebeh uľahčiť. 
Prírodným doplnkom k liekom môže byť aj 
CBD, ktorého výhodou je, že nespôsobuje 
výrazné vedľajšie účinky.

CBD a skleróza multiplex

Endokanabinoidný systém v ľudskom sa 
podieľa na regulovaní množstva biologic-
kých procesov, vrátane imunitného. Kana-
bidiol dokáže nepriamo ovplyvniť určité 
receptory tohto systému a tak okrem iného 
potlačiť aj prehnanú imunitnú odpoveď a 
pôsobiť protizápalovo.

Článok z roku 2018 pre vedecký žurnál 
Frontiers in Neurology uvádza, že chronic-
ký zápal a zvýšená aktivita blúdivého nervu 
často stoja za únavou, ktorú pacienti so SM 
pociťujú. CBD môže podľa výskumov zní-
žiť bolesti súvisiace so zápalom, obmedziť 
užívanie opiátov a pomôcť pri nadmernej 
únave.

Okrem toho tiež CBD spomaľuje produk-

ciu T-buniek. Tieto biele krvinky zodpoveda-
jú za bunkovú imunitu tým, že likvidujú cu-
dzorodé či nádorové bunky. Keď človek trpí 
SM, T-bunky začnú napádať myelínový obal 
na nervových bunkách, čím pacienti strá-
cajú kontrolu nad svojimi svalmi. Problém 
môže čiastočne vyriešiť oslabenie T-buniek. 
Štúdia na zvieratách pre British Journal of 
Pharmacology z roku 2011 potvrdila, že CBD 
brzdí prílišné rozmnožovanie T-buniek, a 
tak spomaľuje postup ochorenia.

Nie všetky produkty obsahujúce CBD sú 
však rovnaké. Pri nákupe preto nezabudnite 
skontrolovať kvalitu produktov. Dôležité sú 
certifikáty o analýze, ktorá potvrdzuje, že 
výrobok bol testovaný v laboratóriu na čis-
totu a bezpečnosť.

Keďže pre SM je nevhodný nadmerný prí-
sun cukru, vyhnite sa CBD vo forme gumo-
vých cukríkov. Lepšou alternatívou sú naprí-
klad oleje, tinktúry či kapsule. » red.

Foto: freepik / jcomp
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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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Upratovacia firma 

šikovnú, zodpovednú, 
flexibilnú osobu 
so zmyslom pre

poriadok

hľadá

ktorá má seriózny, poctivý prístup k práci 
a bude sa starať o pridelené nehnuteľnosti 
ako o svoje. Práca sa vykonáva v okresoch 

Skalica, Senica, Malacky a v Juhomoravskom
kraji v Českej republike. Podmienkou je 

vodičský preukaz skupiny B.

Pre viac informácií píšte na mailovú adresu 
info@upratovaniezahorie.sk, kde môžete 

zaslať aj svoj životopis
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 
v Holíči

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

Mzda: 4,00€/h. netto
Nástup ihneď. POS/osvedčenie o absolvovaní 
kurzu OS - NUTNÉ! 
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OBSLUHA STROJOV

Vkladanie dielov
do výrobnej stanice

• mzda od 1100 € bru�o • stravné lístky
4,80 € • práca na 12 h, víkend voľný (krátky

a dlhý týždeň) • bez pohovoru • doprava
zo smeru: Senica, Skalica, Šaš�n-Stráže

MALACKY • NÁSTUP IHNEĎ

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

41
-0

02
7

���������������������������������
�	��������
������������������
��������������������������
��	�������������
����
������
�������������
��
������
��	��������������	������������������������������������������

���������������������������������������
����	

������������������������������������	

�����������
���������������������������
��������������
��������

����������������	���������

�����������
�������������������

��������
�������������������������������������������������������
����������������������
��������������������������������������
������������������������������ ������������������������������
�����	�������������

�����
��������
��
	���
��	������

41
-0

02
7

��������������������������������������������
����	�����
��������������������������

���������������������������������������
����	

������������������������������������	����������	

������������
������������������������������������������
������
�	�����
�������
�������������	����������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������
���������������������������������
��

�����������������
����������������

��������
��������
�������������� ��
�����
�����
�������
����������� �
������������������ �
������������������������������������
�������������	��������������
���
���������������������������������������������������������
������������������

�����
��������
�
	�����
������	��

Práca v Dánsku
Montáž sadrokartónu
mzda od 5 000 / mes.
Nástup od 3.1.2022 

+421 948 288 428  +421 908 698 596 
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Váš profil

• Stredoškolské vzdelanie výhodou
• Prax v automobilovom priemysle
výhodou

• Zodpovedný prístup a spoľahlivosť
• Práca na tri zmeny
• Manuálna zručnosť

Aké benefity ponúkame?

• Nástupná mzda už od 1130 EUR/bru�o
(základ od 900€ + výkonnostná odmena 170€ +
60€ zmenové príplatky)

• Mzda po zapracovaní od 1230
EUR/bru�o + možnosť ďalšieho
nárastu so zreteľom na kvalifikáciu

• Každoročná valorizácia miezd
• Zamestnáme Vás rovno pod kmeň
• Vernostný bonus za odpracované roky
• Príspevok 1% na doplnkové dôchodkové
sporenie

• Stravovanie v závodnej jedálni len za 1,60€
• Príplatky nad rámec Zákonníka práce
(poobedná zmena 0,17€/hod)

• Možnosť kariérneho rastu
• Bohatý sociálny program (firemný fyzioterapeut,
masáže, zľavy u našich zmluvných partnerov...)

• Odmeny za zlepšovateľstvo

Eissmann Automotive Slovensko s.r.o.| Lesná 880/1| 90851 Holíč
Kontaktná osoba: Ing. Eva Beneková, Mgr. Michaela Hrončeková
Telefón: +421 907 962 902, +421 907 541 650
praca@eissmann.com; eva.benekova@eissmann-smp.com

HĽADÁME NOVÝCH
KOLEGOV

TURNING IDEAS INTO EXCITEMENT.

• OPERÁTOR/KY VÝROBY
• ŠIČKY
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23. decembra 1888
deň, keď si po silnom záchvate Vincent Van Gogh odrezal ucho.

Výročia a udalosti 24. decembra 1903 
prvý vlak prešiel po železničnej trati 192 Trebišov – Vranov nad 
Topľou.

Výročia a udalosti
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Vďaka jednozmennej 
prevádzke mám viacej 
času na rodinu.

Nástupná mzda od 860 €

Zapoj sa tiež!

www.raypraca.sk

+421 949 595 870
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Ponúkame:
● Stabilné miesto a dlhodobú spoluprácu 
● Platobné podmienky
    3.500 – 4.000 € za mesiac 
● Fakturácia každé 2 týždne 
    s 10-dňovou splatnosťou 
● Pracovné náradie 
● Hradené ubytovanie v RD

Stavebná firma s dlhoročnou pôsobnosťou
na belgickom trhu prijme

JEDNOTLIVCOV A UCELENÉ
MURÁRSKE PARTIE

na výstavbu rodinných domov v Belgicku.

Požadujeme:
● Vlastné auto ● Živnosť ● Serióznosť, 
pracovitosť a zodpovednosť
Viac info: ZU-COM, s.r.o. 
Mgr. Zuzana Ježeková, MSc 
+421 917 860 693,  info@zu-com.eu

ZU-COM, s.r.o. 
www.zu-com.eu
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