
SE23-03 strana - 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 31 000 domácností 

SENICKO-SKALICKO
Č. 3 / 20. JANUÁR 2023 / 27. ROČNÍK

zd
ro

j f
ot

o 
pi

xa
ba

y

Aký najkrajší kompliment ste v ži-
vote dostali, alebo, naopak, nieko-
mu dali? 24.január je v kalendári 
označený ako Medzinárodný deň 
komplimentov. Využime tento deň 
ako príležitosť spríjemniť život ľu-
ďom okolo nás.

Kompliment je vo všeobecnos-
ti charakterizovaný ako pochvala či 
lichôtka. Zvyčajne sa ním snažíme 
vyzdvihnúť to, čo sa nám na iných ob-
zvlášť páči alebo čo na nich obdivuje-
me, či oceňujeme. Môže pritom ísť o 
čokoľvek, či už je to príťažlivý zovňaj-
šok, okúzľujúci úsmev, pekný účes, či 
šaty, alebo sú to osobné vlastnosti, či 
pracovné výkony. Pochváliť môžeme 
partnera, deti, priateľov, kolegov v prá-
ci, pani na úrade či v obchode, vodiča 
autobusu alebo...

Komplimenty predstavujú vý-
borný spôsob, ako môžeme niekomu 
vyjadriť uznanie či chválu. Úprimná 
pochvala či lichôtka dokáže vykúzliť 

úsmev na tvári, potešiť, zahriať pri srd-
ci a spríjemniť atmosféru. Kdesi som čí-
tala, že dostať kompliment je ako prijať 
dar. A správny kompliment, ak ho ad-
resujeme inému v správnej chvíli, do-
káže skutočne veľa. Môže danej osobe 
nielen zlepšiť deň či rozveseliť ju, ale aj 
prispieť k tomu, aby sa cítila ocenená.

Kompliment, podobne ako úsmev, 
nestojí nič a prináša veľa, pretože dá-
vanie a prijímanie je prospešné pre obe 
strany. Je prejavom nášho pozitívneho 
postoja k iným ľuďom a zároveň vzbu-
dzuje dobrý pocit aj v nás samých, a tak 
dokáže aj obyčajný deň pre-
meniť na skvelý. Rovnako, 
ako so všetkým v živote, 
ani s komplimentami to 
netreba preháňať, no 
v každom prípade by 
sme na ne nemali byť 
skúpi.

Nebojme sa pochváliť

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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SME PRVÁ FIRMA, KTORÁ
NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

549 € 599 €

849 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH
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Vonkajšie hliníkové rolety

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

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

ul. pplk. Pľjušťa 1, Skalica, (autobus. stanica)
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Po – pia: 10 – 12 h, 13 – 17 h

Popudinské
Močidľany

Na križovatke
tel.: 0905 295 866

www.nabytokmadea.sk

stolička
PAYSANE

olička
ANE

CENOVÝ

TRHÁK

65 € 48 €

komoda
RESITA TYP1
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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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AJ S DOPRAVOU
www.palivalanzhot.sk  // +420 733 712 755

BALENÉ UHLIEBALENÉ UHLIE

BRIKETYBRIKETY

PELETYPELETY

PLYNPLYN

BALENÉ UHLIE
HNEDÉ, ČIERNE, KOVÁČSKE

BRIKETY
DREVENÉ, UHOĽNÉ, SLNEČNICOVÉ

PELETY
DREVENÉ, SLNEČNICOVÉ, ĽANOVÉ

PLYN
PROPÁN-BUTÁN, PROPÁN PRE KARAVANY
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R01_AUTO_PREDAJ

R02_AUTO_MOTO_INE
» Kúpim starú  motorku zn. 
ČZ/PIONIER/STADION/SIM-
SON/BABETA aj pokazené.  
Som zberatel.  PONÚKNITE.
Tel. 0915215406

R03_BYTY_PREDAJ

R04_BYTY_PRENAJOM

R05_DOMY_PREDAJ

R06_POZEMKY_PREDAJ

R07_REALITY_INE
» Predám ornú pôdu v 
Skalici, cena dohodou.Tel. 
0915239029

R08_STAVBA

R09_DOMACNOST

R10_ZAHRADA A ZVERINEC

R11_HOBBY A SPOTR

R12_DETOM

R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám plastové 200l 
sudy na vodu alebo vyme-
ním za použité vodné baté-
rie, ventily, mosadz, meď.Tel. 
0949283242

R14_ROZNE_INE
» Kúpim zváračku Triod-
in 320 alebo len rotor.Tel. 
0944634153

R15_HLADAM PRACU

R16_ZOZNAMKA
» Sympatická 56 r hľadá 
priateľa na zoznámenie.Tel. 
0907277466

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

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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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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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE

0910 589 637
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Bocán s.r.o.

doprava do 100 km, váza + lampáš antikora, 
MONTÁŽ, STRIEBORNÉ PÍSMO + KRÍŽIK
zameranie, cenová ponuka

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO:
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DÔVERYHODNÁ 
FIRMA 2021

Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA
JANUÁR - FEBRUÁR

ZĽAVA až do 40%
Po-Pia: 8.00 - 15.30 hod.Certi�kát

0905 323 022•0910 902 635
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SobotišteLUX JR
NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

Sobotište 314, objekt reštaurácie MATULŮV DVŮR
e-mail: sobotiste@lux-sobotiste.sk   ●  tel. 0908 702 522

facebook: Pavol Černek - LUX JR

DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI = SERIÓZNOSŤ
ZÁRUČNÝ AJ POZÁRUČNÝ BEZPLATNÝ SERVIS OKIEN A DVERÍ

SEKCIOVÉ A DVOJKRÍDLOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY

ŽALÚZIE VŠETKÝCH DRUHOV
MARKÍZY A TEXTILNÉ ROLETKY ZA NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

• PROFIL SALAMANDER BLUEVOLUTION 82 VYROBENÝ NA SLOVENSKU 
• OKNÁ V PLNEJ VÝBAVE CERTIFIKOVANÉ AJ PRE PASÍVNE DOMY 
• 6-KOMOROVÝ PROFIL, 3-SKLO SO ŠÍRKOU ZASKLENIA 44MM 
    A TEPLÝM RÁMIKOM, KOVANIE MACO MULTI-MATIC, 
• 2 CELOOBVODOVÉ A JEDNO STREDOVÉ TESNENIA, 72 DEKÓROV
• HLINÍKOVÝ POSUVNÝ SYSTÉM HS PORTÁL
    A HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVERE 
    V PROFILE ALUPROF VYROBENÉ NA SLOVENSKU 
    ZA ZVÝHODNENÉ CENY

UVÁDZACIA CENA NA 
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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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RÝCHLA DODACIA DOBA   /   MOŽNOSŤ DOPRAVY
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hydroizolacie-ms.sk
plochých striech, balkónov, 
prístreškov, jazierok, spodné 
stavby asfaltovými pásmi i fóliami 0903 212 695 
HYDROIZOLÁCIE

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

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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do 31.1.2023!
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PROFESIONÁLNA
MONTÁŽ A SERVIS

Obchodné zastúpenie:

DVERÍ A OKIEN
BEZKONKURENČNÁ
PONUKA OKIEN A DVERÍ
Pošlite nám konkurenčnú ponuku 

a my vam dáme lepšiu cenu
senica.noves@gmail.com
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MAKALES s.r.o. Skalica
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0907 784 324

PREVÁDZKA: Kátov 71

VÝROBA A PREDAJ

PALIVOVÉHO
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AUTOVRAKY         LIKVIDÁCIAAUTOVRAKY         LIKVIDÁCIA     
VYRADENIE VOZIDLA Z EVIDENCIE

ODŤAH ZDARMA!

Výkup oceľového šrotu a farebných kovov
zber elektroodpadu

VAMAMETAL, s.r.o., Priemyselná 277, Senica
vamametal@gmail.com  •  www.vamametal.sk

0914 117 226      0903 145 588 0905 915 033
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S vaším logom sa naši čita-
telia stretávajú v poslednom 
čase pomerne často v TV, ča-
sopisoch, novinách a hlavne 
na sociálnych sieťach. Povie-
te nám niečo viac o Vás a Va-
šich projektoch?

Sme občianske združenie 
ktoré vzniklo s myšlienkou za-
bávať a vzdelávať deti, rodičov, 
strýkov, tety , dedov, babičky. Jednoducho ľudí bez rozdielu veku, farby pleti a 
politického či náboženského presvedčenia. V roku 2019 vznikol náš prvý projekt 
na podporu zamestnanosti znevýhodnených ľudí, títo mali viesť formou krúžkov 
deti a rodičov k podpore tradičných ľudových remesiel. V roku 2020 pandémia 
Covid 19 priniesla mnohé zákazy ale aj nové výzvy, okrem podpory zamestnania 
sme sa začali v ďalšom našom projekte s názvom Budujeme domov venovať aj 
ubytovaniu týraných žien a rodín ktoré prišli vinou pandémie a straty zamestna-
nia o domov. V meste Gbely sme vybudovali prvé SOS izbičky. S ich zariadením 
nám pomohli dobrí ľudia z okolia , ktorí nám prinášali nepotrebný nábytok, elek-
trospotrebiče, vybavenie domácnosti, šaty, topánky hračky a dokonca aj potra-
viny pre rodinky v núdzi ktoré boli na SOS izbičkách ubytované. Týmto chcem 
všetkým darcom veľmi pekne poďakovať. Stále máme v Gbeloch aj budovu býva-
lých kancelárii Nafty Gbely, kde podľa projektu ma byť detská herňa, komunitné 
a školiace centrum, chránené dielne, kancelárie a „ podnikové byty“.

SOS izbičky sú azylový dom?
Nie, SOS izbičky nie sú azylový dom. Budujeme ich v rodinných domoch. Pro-

jekt je postavený tak že pomôžeme nájsť dotyčným ľuďom v núdzi zamestnanie, 
pomáhajú tiež v našich projektoch, časom sa postavia na vlastné nohy a cca do 
roka sú schopní nájsť si vlastné bývanie , či už podnájom alebo im pomôžeme 
vybaviť hypotéku či stavebné sporenie a môžu si dom v ktorom sa S.O.S izbičky 
nachádzajú a aktuálne v ňom bývajú, odkúpiť.

Nedávno sme mohli v TV Joj V Siedmom v nebi sledovať príbeh Lenky 
vysvetlíte nám o čom to bolo?

SOS izbičky Gbely si odkúpil jeden z jej obyvateľov a druhý pár ktorý tam býval 
sme teda sťahovali na dom do Kopčian do nových SOS izbičiek. Práve v ten deň 
volala Lenka s ktorou som sa spoznala niekoľko rokov nazad keď ešte bývala v 
azylovom dome a nosila som jej a deťom potraviny, plienky a podobne. Lenka mi 
v slzách vysvetlila, že práve prišla o nájomné bývanie ktoré riadne platila a bohu-
žiaľ iné si na rýchlo nevie nájsť , či teda môže prísť aj s deťmi bývať na naše SOS 
izbičky. Lenka sa stala u nás dobrovoľníčkou, koordinátorkou pomoci a pomáha 
ďalším ľuďom, hlavne týraným ženám s deťmi. Túžila už bývať s deťmi sama vo 
svojom. Bohužiaľ nedarilo sa jej nájsť podnájom nakoľko matku samoživiteľku so 
6 deťmi a psom nik nechcel ubytovať. Na získanie hypotéky a odkúpenie si domu 
v Kopčanoch - SOS izbičiek bohužiaľ nespĺňala kvôli 6 deťom podmienky. Pre-
to naša koordinátorka pomoci Heni skúsila poslednú možnosť a napísala Vilovi 
Rozborilovi do relácie V siedmom nebi. Tento príbeh ho zaujal natoľko že prišiel, 
a keďže sa SOS izbičky nachádzajú na Kolárovej ulici, okamžite vedel koho o po-
moc požiada. Naše projekty v minulosti boli a naďalej by mali byť i podporované 
ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny. Boris Kollár sa o nás dozvedel až 
od Vila Rozborila. Vďaka príbehu Lenky zistil ako je ťažké zohnať podnájom pre 
rodinu s viac deťmi aj napriek tomu že nájom bol vyplatený na dva roky dopredu.

Príbeh Lenky teda skončil šťastne. Končí tým aj vaša práca a činnosť?
Nie, nekončíme a nespíme na vavrínoch. Takých ako Lenka sú tisíce a bude ich 

bohužiaľ pribúdať. Naše OZ postupne transformujeme na Sociálny podnik a za-
kladáme bytové a stavebné družstvo. O založení družstva a možnostiach získa-
nia družstevného bývania budeme informovať na našej stránke www.predobro.
sk. Momentálne naberáme skúsenosti z iných fungujúcich družstiev.

Pomáhate i chorým ľuďom. V čom spočíva vaša pomoc?
Naše OZ funguje na princípe vzájomnej pomoci. Naše členky, koordinátorky 

pomoci pomáhajú chorým ľuďom zdieľať ich výzvy so žiadosťami o pomoc. Kaž-
dá z nich je chorá alebo má choré dieťa a takto si vzájomne pomáhajú s reklamou 
a propagáciou na sociálnych sieťach.

Čo pripravujete v najbližšej dobe?
Po rokoch sa opäť vraciame k zábave pre deti a dospelých. V spolupráci s 

Okresnou organizáciou Únie žien a Okresnou organizáciou Matice slovenskej 
sme pripravili pre všetkých ľudí dobrej vôle spoločné posedenie , diskusiu o plá-
noch do budúcna a tanečnú zábavu. Netradične v stredu 25.1.2023 od 16.00 v KD 
Skalica. Srdečne pozývame všetkých ktorí nám po celé roky pomáhali, sponzo-
rov i drobných darcov aby sme im aspoň touto formou mohli poďakovať a spoloč-
ne sa zabaviť. 

Ilonka Damborská

Pre dobro pomáha
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SOBOTA 21.01.2023
Kocúr v čižmách: Posledné želanie 13:00, 15:00, Zúbková víla 13:10, 16:00, Muž menom Otto 13:20, Avatar: 
Cesta vody 3D/SD 15:20, Avatar: Cesta vody 2D/ST 17:10, Želanie k narodeninám 18:00, Babylon 19:10, M3GAN 
2D/ST 20:10, Mayday 20:50

NEDEĽA 22.01.2023 
Kocúr v čižmách: Posledné želanie 13:00, 15:00, Zúbková víla 13:10, 16:00, Muž menom Otto 13:20, Avatar: 
Cesta vody 3D/SD 15:20, Avatar: Cesta vody 2D/ST 17:10, Želanie k narodeninám 18:00, Babylon 19:10, M3GAN 
2D/ST 20:10, Mayday 20:50

PONDELOK 23.01.2023
Kocúr v čižmách: Posledné želanie 15:00, Avatar: Cesta vody 3D/SD 15:20, Zúbková víla 16:00, Avatar: Cesta 
vody 2D/ST 17:10, Želanie k narodeninám 18:00, Babylon 19:10, M3GAN 2D/ST 20:10, Mayday 20:50

UTOROK 24.01.2023
Kocúr v čižmách: Posledné želanie 15:00, Avatar: Cesta vody 3D/SD 15:20, Zúbková víla 16:00, Avatar: Cesta 
vody 2D/ST 17:10, Želanie k narodeninám 18:00, Babylon 19:10, M3GAN 2D/ST 20:10, Mayday 20:50

STREDA 25.01.2023 
Artmax film – Čo s tým má láska 18:30
Cesta vody 3D/SD 15:20, Zúbková víla 16:00, Kocúr v čižmách: Posledné želanie 16:20, Želanie k narodeninám 
18:00, Babylon 19:10, M3GAN 2D/ST 20:10, Mayday 20:50
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• slovenský výrobca s viac ako 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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Triedený zber na Slovensku 
nie je jednotný. Nejednotnosť 
sa týka triedenia plastov, ko-
vových obalov a nápojových 
kartónov (tzv. tetrapakov). 

Napriek tomu, že postupne 
dochádza k zjednocovaniu sys-
témov zberu v obciach a mes-
tách po celom Slovensku, na-
ďalej sa stretávame s 5 rôznymi 
variantmi. 

V niektorých samosprávach sa 
triedi každá komodita samostat-
ne, v niektorých sa triedia dve 
spoločne (napr. plasty s kovový-
mi obalmi) a čoraz častejšia je 
tzv. trojkombinácia, kedy sa do 
jednej nádoby (kontajner, vrece) 
na triedený zber spoločne zbie-
rajú odpady z plastov, kovových 
obalov i nápojových kartónov. 

Pre lepšie oboznámenie sa so 
systémom triedenia vo vašej obci 

alebo meste je k dispozícii naj-
podrobnejšia online príručka 
o triedení odpadov a predchá-
dzaní ich vzniku, ktorá nesie 
názov „Alchýmia triedenia ko-
munálneho odpadu“. 

Ide o užitočnú pomôcku z 
dielne organizácií INCIEN (In-
štitút cirkulárnej ekonomiky) a 
NATUR-PACK. Príručku si mô-
žete bezplatne stiahnuť na we-
bových stránkach www.incien.
sk a www.naturpack.sk. 

Viac sa o príručke dozviete 
po oskenovaní tohto QR kódu 
mobilným telefónom.

Triedený zber na Slovensku nie je jednotný. 

Zorientovať sa pomáha unikátna  príručka 
„Alchýmia triedenia komunálneho odpadu“.
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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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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
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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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NON STOP

KRTKOVANIE

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

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP
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OPERÁTOR/KA
AUTOMATICKEJ LINKY

Balenie komponentov pre nábytkársku
spoločnosť

Práca na 12 h zmeny • mzda 6,26 €/h bru�o 
(po 3 mes. navýšenie na 6,51 €/h bru�o) 
+ príplatky + bonusy • stravné lístky 5,10 €

MALACKY

dinusova@prorsum.sk
0914 350 301 • www.prorsum.sk
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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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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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žalúzie · siete · rolety · roletky · roletky deň a noc
okná · dvere · zasklenie balkónov · zimné záhrady

PÔSOBÍME NA CELOM ZÁHORÍ

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

alebo diaľkové ovládanie - všetko je s nami možné! 

AKCIA -25% zľava na látkové roletky,
interiérové žalúzie a siete

24. januára 1458               
Matej Korvín sa stal kráľom Uhorska.

Výročia a udalosti
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

(PASOVACIE TESÁKY)
Kúpim veci z 1. a 2.
sv. vojny + výkup

vzduchoviek a mincí.
Celá SR

tel. 0904 474 597
vykupparoziaeu@gmail.com
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Stoličkové výťahy Stannah, 
žiť doma nezávisle
Stoličkové výťahy sú naším rodinným podnikom. Sme hrdí na 
to, že môžeme slovenským domácnostiam dodávať 
najbezpečnejšie a najodolnejšie schodiskové výťahy v odvetví.

Zákaznícka podpora 24h/7d
Vynikajúca kvalita výrobkov

154 rokov výrobca

Na celom 
Slovensku

www.stannah.sk
0800 162 162
Zavolajte zadarmo

LI
H

1

*Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami. Platí do 31.01.2023

10%
ZĽAVA

*-

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


