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Lichnerova 16, Senec
+421 905 433 944

www.optikmorvay.sk

Objednajte sa u nás
na vyšetrenie zraku

odbornosť - kvalita - spoľahlivosť

 nová kolekcia
rámov - Zima 2018

 výber kvalitných
kontaktných šošoviek

Opäť po týždni všetko dobré, milí a 
vážení naši čitatelia. Je február, mesiac z 
takmer ešte stále nového roka je za nami. 
Ale – hoci to celkom pravda nie je – svet-
lo pribúda priam závratným tempom. Aj 
keď, treba ho asi hľadať všade inde, len 
nie v tej záplave správ, ktoré sa na nás 
sypú zo všetkých strán. Možno aj preto 
niektoré informácie už ani nevnímame. 
A to je zle, zjavne to niekto tak chce. Čo-
raz viac sa ukazuje, že ide o zámer.

Aj preto v tomto čísle našich novín 
publikujeme výzvu európskych intelek-
tuálov pred májovými voľbami do Eu-
rópskeho parlamentu. Šíri sa našim sta-
rým kontinentom, len u nás sa jej akosi 
priestoru ešte nedostalo. Kto vie, prečo? 
Ale, chceme byť aj praktickí, opäť si náj-
dete v čísle poučné informácie našej do-
pisovateľky, pani doktorky Ilavskej, ale-
bo „zamyslenie do duší nielen rodičov“ 
pána učiteľa Jána Papugu.

Nazrieme, ak nám to inzertný 
priestor umožní, do našich viníc, kde sa 
v uplynulých dňoch rodil nový ročník 
ľadového vína. A keď už sme pri tej inzer-

cii – iba pripomíname, že už niekoľko 
týždňov zverejňujeme aj politickú rekla-
mu, ale výlučne v intenciách zákona a s 
poznámkou, že názory vydavateľstva sa 
nemusia zhodovať s názormi inzerentov. 
Vnímame to ako službu pre vás, aby ste 
dostali možnosť spoznať kandidátov na 
post hlavy štátu aj z iného uhla.

A, skoro sme zabudli, máme tu 
predsa Hromnice! Hromnice patrili k 
najvýznamnejším pranostickým termí-
nom. Ľudia napríklad verili, že ak na 
Hromnice zo strechy tečie, zima sa dlho 
povlečie, ale ak je silný mráz, treba sa 
ponáhľať so zimnými prácami, lebo jar 
je predo dvermi. Všeobec-
ne platilo, že čím väčšia 
zima na Hromnice, tým 
lepšia úroda, teplejšie 
leto a skorá jar. Tak sa 
pomaly chystajme priví-
tať ju.

Pekný a pokoj-
ný týždeň

A svetla pribúda...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
��0908 728 081
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Zábrus skiel priamo v očnej optike

Tel.: 0950 248 511

Lichnerova 8
903 01 SenecOčná Optika SENEC

www.optikasenec.sk

VYŠETRENIE ZRAKU

Slnečné okuliare - nová kolekcia 2019
Široký výber rámov
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Úspešná firma hľadá do nových priestorov:

TRIEDIČKY SECOND-HAND TEXTILU
Logistický park, SENEC NÁSTUPNÝ PLAT 670 €*

ĎALŠIE BONUSY:
- Výkonnostný bonus 100 - 300 € netto
- Za 2 odpracované soboty v mesiaci 100 € netto (soboty dobrovoľné)
POŽADUJEME:
- Ukončené stredoškolské vzdelanie/vyučenie
- Vzťah k móde a módnym trendom, zákl. prehľad v textilných materiáloch
- Zodpovedný prístup k práci
- Výdrž pracovať fyzicky v stoji
PONÚKAME:
- Práca na plný úväzok, jednozmenná prevádzka (7:15 - 15:45 hod.)
- Doprava z miest Trnava, Galanta, Bratislava zabezpečená zdarma
- Stravné lístky v hod. 3,60 €, pitný režim, zabezpečené ubytovanie

* Zákl. plat 600 € brutto + 70 € brutto za dochádzku

www.textilehouse.sk  |  tel.: 0902 912 410

Životopis prosíme zaslať na e-mail: personalne@textilehouse.sk
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Ponúkame prácu na pozíciu:

UPRATOVAČKA
- práca na TPP

- Senec a okolie
- veľmi dobré finančné ohodnotenie 

550 - 640 € v čistom
- informácie na tel. č.: 0905 586 111

nástup možný: od 1.2.2019
www.integra-fs.sk 
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Adhex Technologies Slovakia
Poľná 9, 903 01 Senec 

príjimeme ľudí do trvalého pracovného pomeru na pozíciu

 Technik údržby - údržbár -  min. 1100* € / brutto 
 Skladník - min. 900* € / brutto
 Operátor výroby - 800-900* € / brutto 

V prípade záujmu a pre viac informácii nás kontaktujte
na nižšie uvedený e-mail.

Kontakt: J. Macháčková
e-mail: j.machackova@adhex.com

Tel.:  0908 448 542

      * + variabilné zložky v závislosti od kvalifikácie a praxe 
Požiadavky na uchádzača
 práca v dvojzmennej prevádzke
 technické myslenie a zručnosť
 flexibilita
 ochota pracovať nadčas
Ponúkame
 trvalý pracovný pomer
 primerané pracovné ohodnotenie
 platový bonus
 stravné lístky nad rámec zákona
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Vitálos zákusky s.r.o., Nová Dedinka
hľadá do výrobne na TPP:

Informácie na tel. č.: 0907 362 031
alebo 02/4591 4341

cukrára / cukrárku
Hovoríme aj po maďarsky.         Plat: 1200 € brutto
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Každý týždeň: 
Senec, Veľký Biel, Bernoláko-
vo, Ivanka pri Dunaji, Zálesie, 
Malinovo, Most pri Bratislave, 
Dunajská Lužná, Kalinkovo, Ha-
muliakovo, Rovinka, Miloslavov, 
Alžbetin Dvor, Tomášov, Nová De-
dinka, Tureň, Kostolná pri Dunaji, 
Kráľová pri Senci, Reca, Nový Svet, 
Boldog, Čataj, Kaplná, Igram, 
Blatné, Senec, Hrubý Šúr, Hrubá 
Borša, Vlky, Svätý Martin

senecko@regionpress.sk

Redakcia: Lichnerova 72
SENEC

Senec

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 50.000 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

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.

Dedenie predstavuje všeobecný prechod 
práv a  povinností zo zomrelej osoby, resp. 
poručiteľa na iné osoby. Slovenský právny 
poriadok rozlišuje dva dedičské tituly, resp. 
dôvody, z ktorých možno dediť. Sú nimi de-
denie zo zákona a  dedenie zo závetu, tzv. 
testamentárne dedenie. Iné dôvody zákon 
nepripúšťa. Tieto dedičské dôvody sa na-
vzájom nevylučujú, to znamená, že dediť 
možno súčasne na základe oboch týchto 
dedičských dôvodov alebo jedného z nich. 

Dedením zo zákona sa rozumie pre-
chod práv a  povinností z  poručiteľa na 
dedičov, ktorých zákon zoradil do štyroch 
dedičských skupín, ktoré tvoria osoby v prí-
buzenskom pomere, alebo inom zákonom 
kvalifikovanom vzťahu, pričom medzi tými-
to dedičskými skupinami existuje vzájomný 
vzťah subsidiarity. V  súlade s  týmto vzťa-
hom subsidiarity môžu osoby z nasledujúcej 
dedičskej skupiny dediť len v tom prípade, 
že nededia osoby z predchádzajúcej dedič-
skej skupiny. Prvú dedičskú skupinu tvoria 
vo všeobecnosti najbližšie osoby poručiteľa, 
a to jeho deti a manžel/manželka. Predpo-
kladom pre dedenie v rámci tejto dedičskej 
skupiny je existencia aspoň jedného poru-
čiteľovho potomka. Dedičia v  tejto skupine 
dedia rovnakým dielom. V  prvej dedičskej 
skupine môže namiesto dieťaťa poručiteľa 
dediť poručiteľov vnuk či vnučka, prípad-
ne ďalší poručiteľov potomok. Podľa nášho 
právneho poriadku prislúcha právo dediť aj 
počatému, ale ešte nenarodenému dieťaťu, 

a  to za podmienky, že sa narodí živé. Deti 
a  potomkovia predstavujú tzv. neopome-
nuteľných dedičov, ktorí dedia vždy, pokiaľ 
majú právnu spôsobilosť, dedičstvo neod-
mietli a neboli platne v súlade so zákonom 
poručiteľom vydedení. Druhú dedičskú sku-
pinu tvoria manžel, poručiteľovi rodičia a tí, 
ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu 
jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej 
domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali 
o spoločnú domácnosť alebo boli odkáza-
ní výživou na poručiteľa. Dedičia v  druhej 
dedičskej skupine dedia rovnakým dielom, 
manžel však dedí vždy najmenej polovicu 
dedičstva. Tretiu dedičskú skupinu tvoria 
poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s po-
ručiteľom najmenej po dobu jedného roku 
pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a 
ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú do-
mácnosť alebo boli odkázaní výživou na po-
ručiteľa. V prípade, že nededí niektorý z po-
ručiteľových súrodencov, nadobúdajú jeho 
dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. 
Do štvrtej dedičskej skupiny patria praro-
dičia poručiteľa, ktorí dedia rovnakým die-
lom, pričom ak nededí žiaden z prarodičov 
poručiteľa, dedia rovnakým dielom ich deti.

Dedenie vo všeobecnosti a dedenie 
zo zákona

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o.
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Stredná odborná škola dopravná
Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

novinka
  opravy a diagnostika vozidiel, elektrické a hybridné pohony

  manažment technicko-ekonomických vzťahov

 - opravy a diagnostika vozidiel
 - opravy a diagnostika elektroniky vozidiel

 - opravy a diagnostika karosérií a rámov vozidiel
 - opravy a diagnostika lakovania

novinka

novinka

web: www.sosdba.sk

ŠTUDIJNÉ ODBORY

Zberné miesto: 

predaj a montáž

kotlov
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e-mail: ingeneer.sergii@gmail.com
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Várady - 0911 011 020, 0903 653 930

NON STOP Služba
Prevoz zosnulého v Senci a okolí + vybavenie

matričných dokladov ZDARMA

Nájdete nás v Dome smútku v Senci

ohrebná služba v SenciP VA-SI, spol. s r.o.

PREVÁDZKA: VA-SI, spol. s r.o., Farské námestie 16, Senec
www.pohrebnasluzba-vasi.sk

Pohreby
už od 400 €

Pohreby aj
na splátky 0902 457 7770902 457 777
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»Vymením 1 izbový byt 
za 3 izbový + môj dopla-
tok. Lokalita: Pribinova 
ul. 4.poschodie (4/8). 
Hľadám 3 izbový aj s vý-
ťahom.Tel. 0918771509

»Prenajmem 2izbový byt 
v Královej pri Senci, cena 
380 € vrátane energií. 
Tel. 0905464526
»V Senci dám do prenáj-
mu zariadený byt v rod. 
dome. Inf. 0904128878

»Kúpim rodinný dom, SP 
alebo byt 35 km od Brati-
slavy.Tel. 0903765606
»Dám do prenájmu veľ-
ký trojpodlažný rodinný 
dom pri Striebornom ja-
zere v Senci. Info na tel. 
0911379802

»Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

»Kúpim rôzne starožit-
nosti, odznaky, mince, 
staré hodiny, trofeje.Tel. 
0903416726
»Kúpim rôzne starožit-
nosti aj poškodené.Tel. 
0903753758
»Kúpim staré hodiny, 
hodinky, mince, ban-
kovky, odznaky. Tel. 
0903753758
»Kúpim akordeón, heli-
gónku. Tel. 0915876860

»PRÍJMEM PANIU NA 
UPRATOVANIE RD V SC 2X 
ZA MES.Tel. 0915491915

Občianska
riadková
inzercia
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    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 7 dolu.

SPOMIENKY

BLAHOŽELANIA

Kamenárstvo KAM-MAN

Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a
kamenárske práce za akciové ceny!

Veľké Úľany

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

Veľké Úľany, Leninova 71

Doplnky a montáž ZADARMO!

0903 475 820
www.kam-man.sk
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PREDÁME

Tel.: 0903 24 88 02

čelý VZV - nosnosť 2,5 t
unimobunku � kálačku na drevo

okružnú pílu � kompresor � frézu spodnú

VESELÝ  
VEĽKONOČNÝ POBYT 

V ORAVSKEJ HORÁRNI

PENZIÓN *** ORAVSKÁ HORÁREŇ !

144 € 84 €

pobyt zahŕňa: • 1x uvítací aperitív • 4x ubytovanie v pohodlných izbách 

• 4x raňajky formou bohatých bufetových stolov 

• 4x trojchodová večera (polievka, hlavné jedlo, dezert) 

• 1x folklórne vystúpenie z oravskej polhory

bonus pre hostí:  • bezplatné parkovanie • internet na izbe

• stolný tenis • detský kútik • spoločenské hry.

možnosť predĺženia pobytu v cene
• 24 € / 1 noc / dospelá osoba • 14 € / 1 noc dieťa s polpenziou!

Oravský Podzámok č. 396, Hruštín - lokalita Zábava 

www.oravskahoraren.sk

 
• 0918 494 494 • 0918 591 942

 
• 043/55 247 46  

e-mail: recepcia@oravskahoraren.sk

18. 4. (štvrtok)  – 22. 4. 2019   )kolednop( 
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Na svojich cestách po Slovensku často 
dostávam rovnakú otázku: “pán Mistrík, 
prečo kandidujete na prezidenta?” 

Som chlapec z hôr. Môj otec bol zá-
chranár horskej služby, odvtedy viem, čo 
znamená pomáhať ľuďom v núdzi. Ako 
školák som vyhral okresné kolo chemic-
kej olympiády a o mojej životnej dráhe 
bolo rozhodnuté. Po úspešnom štúdiu v 
zahraničí sa mi vo svete otvorili obrovské 
možnosti, ale ja som túžil venovať svoj 
talent Slovensku. Vrátil som sa domov a 
založil fi rmu, ktorá dnes patrí medzi sve-
tovú špičku. Svojou prácou pomáham le-
károm bojovať proti zákerným chorobám 
- a pomohol som aj nášmu olympioniko-
vi Matejovi Tóthovi očistiť jeho meno, 
keď bol krivo obvinený z dopingu.

Slovensko sa pohlo. Sme ďalej ako 
pred desiatimi rokmi, a inde ako pred 
rokom - no stále tu vládne korupcia, 
nespravodlivosť, šikovní ľudia naďalej 
húfne utekajú preč zo Slovenska. Preto je 
teraz veľmi dôležité, aby sa všetci slušní 
ľudia zomkli. Aby sme naše Slovensko 
spoločne ubránili proti extrémizmu a 
arogancii moci. 

Súboj o prezidentský palác sa roz-
behol naplno, no čaká nás ešte náročná 
cesta. V marci bude zvolený nový pre-
zident a ja považujem za kľúčové, aby 
to bol človek, ktorý bude stáť na strane 
spravodlivosti. Ktorý sa zastane slabších 
a bude otvárať témy kľúčové pre Sloven-
sko: nízke platy, zanedbané nemocnice 

a školy, či vydrancované lesy. Vyspe-
losť každej spoločnosti spoznáme pod-
ľa toho, ako sa dokáže postarať o tých 
najslabších. Nasledujúce prezidentské 
voľby rozhodnú aj o tom, či budeme mať 
prezidenta, ktorý bude stáť vždy na stra-
ne ľudí, alebo o takýto hlas prídeme.

Uchádzam sa o vašu podporu ako 
nezávislý občiansky kandidát, bez stra-
níckych záväzkov a zákulisných dohôd. 
Prioritou pre mňa je, aby prezidentský 
úrad neskončil v rukách extrému, alebo 
v rukách Smeru, hoci možno s usmiatou 
„ľudskou“ tvárou. Som presvedčený, že 
demokratickí voliči by do volieb mali ísť 
čo najjednotnejší, preto je pre mňa kľú-
čová dohoda a spolupráca - nie hlúpe 
hádky a podpásové útoky. Z tejto pozície 
neustúpim ani v tejto vypätej fáze kam-
pane. 

Kandidujem na prezidenta, aby 
som priniesol nádej pre ľudí, pre lepšiu 
budúcnosť, pre Slovensko.

Pre ľudí, pre budúcnosť, pre Slovensko

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SRý p
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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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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE
Firma ANTAL

PREDAJ A MONTÁŽ

interiérové dvere

tel: 0905 582 664, e-mail: antalotto@centrum.sk
www.dvere-antal.sk

ZĽAVA 
-10%

na laminované

dvere široký sortiment 
farieb
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, 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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0907 153 480 
EURONIC.SK

AKCIA 
LTE 15/2 len 13 €

VIANOČNÁ NÁDIELKA 
NEVIAZANOSTI A DARČEKOV
LTE internet už od 12 €, rýchlosť až 30/3 MBit
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PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY
0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

PRÍSTREŠKY K DOMU, NA AUTÁ • ODKVAPOVÝ SYSTÉM
• ZÁHRADNÉ DOMÈEKY • ALTÁNKY • TATRANSKÝ

PROFIL• LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH
ZIMNÁ AKCIA

-30% NA PRÁCU
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NAJNIŽŠIE
CENY

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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PLYN

KÚRENIE

VODA

0903 168 625
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO

INZERCIA
0905 915 040
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Samostatné podlažie budovy s celkovou výmerou 185 m,
4 samostatné kancelárie s výmerou 16 m, 23 m, 28,6 m, 38 m, 

kuchynka, 2 x WC, bezpečnostný monitoring, parkovanie v uzatvorenom areáli.
Možnosť prenajať kancelárie aj jednotlivo. Cena dohodou.

Prenajmeme klimatizované kancelárske priestory blízko centra mesta Senec

Info na tel. čísle : 02/4592 4701

ČALÚNNICTVO
 obnova a výroba čalúneného
    nábytku na mieru
 čalúnený nábytok pre deti
 predaj matracov
tel.: 0904 697 765
Tureň 442, 903 01

e-mail: mancal@centrum.sk
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POLITICKÁ INZERCIA / ZAMESTNANIE

Milí priatelia, uchádzam sa o 
podporu všetkých ľudí, ktorí majú 
svoju hlavu a nenaletia na prázd-
ne slová. Nie je pre mňa podstatné, 
akú politickú stranu ste volili alebo 
budete voliť v budúcnosti. Vylučujem 
akékoľvek kupčenie a politické vyjed-
návania o podpore, vylučujem vzda-
nie sa kandidatúry. Mojou jasnou 
ambíciou je vo voľbách zvíťaziť a 
byť prezidentom všetkých obča-
nov. Do volieb idem s víziou zachrá-
niť štát, zachrániť tradičnú slovenskú 
kresťanskú rodinu a zaviesť poriadok 
v štáte, aby sa aj bežní občania dovo-
lali práva a neboli šikanovaní svojvô-
ľou ktoréhokoľvek štátneho úradníka. 
Voľby nie su olympíjske hry, zúčastniť 
sa nestačí.

Kandidujem na prezidenta Slo-
venskej republiky ako občiansky, 
národný, nezávislý a nestranícky 
kandidát, bez peňazí oligarchov, 
bez reklamného smogu a len s 
podporou bežných ľudí. Moja pre-
zidentská kampaň je najlacnejšia zo 
všetkých, nemám ani jeden bilbord a 
spolieham iba na podporu mojej rodi-
ny, priateľov a bežných ľudí, aj preto 
väčšina príspevkov na moju kam-
paň je v čiastkach 1 až 20 eur (všetko 
o  mojej kampani si môžete pozrieť 
na  www.harabin-2019.sk). Nežiadam 
vás o fi nančnú podporu, lebo viem, 

že každé euro je potrebné pre rodinu. 
Radšej budem mať fi nančne nenároč-
nú kampaň, no ak ma chcete morálne 
podporiť, pošlite mi na účet aspoň 
cent.

Teším sa, že mocní, ktorí sú v 
pozadí článkov dehonestujúcich 
moju osobu, majú z nadchádzajú-
cich prezidentských volieb obrovský 
strach. Tento strach je oprávnený, ak 
totiž vyhrá Štefan Harabin a stane 
sa prezidentom, bude to katastrofa 
pre  oligarchov, korupčných poli-
tikov a pre lokajov parazitujúcich 
na Slovenskom štáte. A prvýkrát 
v histórii Slovenska sa tak môže stať 
bez podpory politických strán, iba s 
pomocou vás, milí občania.

Tieto voľby budú patriť obyčajným 
ľuďom, ktorí už majú plné zuby ne-
spravodlivosti, politickej svojvôle a 
arogancie vládnucich elít.  Dozrel 
čas, aby post prezidenta zastával 
kandidát, pre ktorého sú záujmy 
Slovenska a Slovákov prvoradé. 

Harabin = Katastrofa pre oligarchov

Štefan Harabin
anský kandidát 
a prezidenta SR

Slovenska a Slovákov
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Hľadáme kolportéra
na roznos novín počas víkendov na dohodu

Bernolákovo (2000 ks)

 

min. 28,00 € brutto za jeden roznos  

+ príplatky: vačší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

Info

SENECKO
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WEINDEL LOGISTIK SERVICE SR spol. s r.o., Diaľničná 2, SENEC

Obsadzuje tieto voľné pracovné miesta:

V prípade seriózneho záujmu o trvalý pracovný pomer volajte 0918 342 807 (od pondelka do piatku v čase od 9:00 - 13:00)

Skladník (Vodič VZV)

Práca na 2 zmeny: od 6:00 do 14:15 a od 14:15 do 22:30
• Vychystávanie tovaru – pomocou skeneru a na VZV vozíku
• Inventarizácia – občasné a pravidelné kontroly stavu skladu
• Udržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku
• Starostlivosť o zverené pracovné prostriedky , VZV, skener
Doprava z vybraných miest zabezpečená (Šaľa, Galanta, D. Streda, V. Meder)
Mzda: vo výške 650 €, plus variabilná zložka 
              v závislosti od skúseností až do výšky 290 €

Skladník (manipulačný pracovník v sklade)

Práca od 6:00 do 14:30
• Vychystávanie tovaru – pomocou skeneru a na NZV vozíku
• Manipulácia s tovarom - prekladanie, prelepovanie, prebaľovanie
• Inventarizácia – občasné a pravidelné kontroly stavu skladu
• Udržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku 
• Starostlivosť o zverené pracovné prostriedky – nožík, NZV, skener
Mzda : do výšky 820 €, plus mimoriadne odmeny,
              nadčasy preplácané s 50% -tným príplatkom

PRE VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV PONÚKAME AJ INÉ NEFINANČNÉ BENEFITY:
- Práca v stabilnej spoločnosti
- Rodinná firemná kultúra so silnými hodnotami
- Deň zdravia - ovocie, džúsy
- Stravné lístky vo výške 3,60 plne hradené zamestnávateľom
- Dochádzkový bonus a mimoriadne prémie

Servisný technik, údržbár strojov
Práca na 2 zmeny: od 6:00 do 14:15, od 14:15 do 22:30
• Vykonávanie pravidelnej preventívnej údržby a nastavenia strojov na dennej, 
  týždennej a mesačnej báze
• Oprava a údržba strojov a strojných zariadení pre balenie potravinárskeho  
  tovaru - elektrická a aj mechanická časť
• Zodpovednosť za kompletný proces údržby, bezporuchový a bezpečný chod 
  strojov a výrobných zariadení
• Nastavovanie strojov a strojných zariadení
• Iné pomocné a údržbárske práce podľa potreby
Doprava z vybraných miest zabezpečená (Šaľa, Galanta, D. Streda, Veľký Meder)
Mzda: od 850 € brutto a viac na základe kvalifikácie a skúseností

Pracovník na úsek pre balenie cukroviniek
Práca na 2 zmeny: od 6:00 do 14:15, od 14:15 do 22:30
- balenie cukroviniek
- skladanie obalov na cukrovinky
- paletovanie, páskovanie
- dodržiavanie pracovných postupov, nariadení, požiadaviek na kvalitu,  
  ochranu zdravia a bezpečnosti práce na zmene
Doprava z vybraných miest zabezpečená (Šaľa, Galanta, D. Streda, Veľký Meder)
Mzda: 600 €

- Možnosť kariérneho rastu
- Vianočné odmeny
- Starostlivosť o zamestnancov, letná párty, Vianočný večierok
- Doprava zamestnancov z vybraných lokalít
- Zaškolenie na VZV, NZV
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ZAMESTNANIE

Chcete si
podať
inzerát?

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
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, SC zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
ROBOTNÍKOV výroby a expedície
NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV -
MECHANIKA
ELEKTRIKÁRA, ELEKTRONIKA
SKLADNÍKOV, EXPEDIENTOV
KOPISTU

Požiadavky:

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Mzda od 700 € - 1 000 €
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Kontakt: 0910 / 962 664 

Bližšie informácie v pracovných dňoch 
od 9,00 do 15,00 hod.

HĽADÁME PANI 
NA NEPRAVIDELNÉ UPRATOVANIE 

DOOBEDA ALEBO POOBEDE 
PRI AREÁLI LOGISTICKÝ PARK

10 hodín / týždeň
Plat: 4 Eur brutto / hodina 
a príspevok na cestovné 
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Senci

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,5868 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na objekt
v Senci

Nástup IHNEĎ!
Kontakt:

0948 101 332

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

 

Hľadáme kolportérov 
na roznos novín počas víkendov na dohodu

Alžbetin Dvor (700 ks)

 

min. 11,00 € brutto za jeden roznos  
+ príplatky: vačší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

Info

SENECKO

Hľadáte ľudí?
inzerujte
v rubrike

PRÁCA
0905 719 132

06
-0

00
5

Hľadáme
spoľahlivú partiu robotníkov

pre výstavbu rodinných domov
v okolí Bratislavy.

Práca na Úkol.        Mzda dohodou.

Kontakt: 0903 343 802
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Hľadáme
partiu živnostníkov

na zatepľovanie rodinných domov
v okolí Bratislavy.  

Práca na úkol.

Kontakt: 0903 343 802
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

onuky r žov-o trov t ov

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
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+421 918 607 897
+421 917 650 018

Firma REMIREL s.r.o., CZ

- VODIČ VZV -
--- ZZVÁÁÁRRAAČČČ CCCOOO2 --

- OPERÁTOR VÝROBY -
((Ž(ŽEEEENNNY -- MMMUUŽŽŽI -- PPPÁRRRYY))
-- EEEELEEEKKKTTRRIKKKÁÁÁROOOVVV --

- PRACOVNÍKOV 
DO PLASTOVEJ VÝROBY -

((Ž(ŽEEEENNNY -- MMMUUŽŽŽI -- PPPÁRRRYY)) 

Fi REMIREL CZ
VÝBORNÉ  PLATOVÉ PODMIENKY

Práca v Českej republike 
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Predaj vstupeniek: Hotel Senec – recepcia
tel.: +421 245 927 255, +421 245 927 266, +421 911 831 192

Cena ubytovania pre 2 osoby na 1 noc s raňajkami: 65 €. Vstupné: 65 €

 Vstupné: 

65  €

• Moderátorka 
Jana Hospodárová

• hudobná skupina 
REPLAY BAND

• bohaté švédske stoly
• exkluzívna tombola
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