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Týždenne do 25 000 domácností

Najčítanejšie regionálne noviny

Očná Optika SENEC

CENOVÁ PONUKA
A ZAMERANIE
STRECHY

ZADARMO!

19

20

ma
rec

Tel.: 0950 248 511
www.optikasenec.sk

91-0008

Zábrus skiel priamo v očnej optike
Široký výber rámov
Slnečné okuliare - nová kolekcia 2019

AK
CIA

na

Zľavy až do 25%

Lichnerova 8
903 01 Senec

VYŠETRENIE ZRAKU

PREDAJ:
– odkvapové
systémy
– strešné
príslušenstvo
– strešné rezivo
– strešné okná
– strešné krytiny
MONTÁŽNE PRÁCE:
– pokrývačske práce
– klampiarske práce
– tesárske práce
– montáž blezkozvodov
– demontáž eternitu/azbestu
– krovy, prístrešky, strešné okná

Zľavy na krytiny až do 35%

33-0008

SENECKO

www.strechysc.sk

06-0010

e-mail: info@strechysc.sk

Myslenická 23, PEZINOK (Grinava)
tel.: 033/640 53 48
mobil: 0907 724 351
06-0032

Zimné záhrady
Zasklenie balkónov

PALIVOVÉ
DREVO

ໄ0908 728 081

Ubytovacie zariadenie
na Slnečných Jazerách JUH
hľadá pani na upratovanie
Tel.: 0904 657 239
volať od 17:00 - 21:00

16-0102

POSKYTNEM
UBYTOVANIE

v 3 a 4 lôžkových
 nová kolekcia
rámov - Zima 2018
 výber kvalitných
kontaktných šošoviek

VLASTNÁ KUCHYNKA,
WC, SPRCHA, TV, WIFI
(blízko SENCA)

lôžko 7 Eur/noc
0905 567 138

» pracovné odevy
» predaj stavebného materiálu
» betónu a štrku - 0911 340 130

Šamorínska 4B, 903 01 Senec

e-mail: sekostav@sekostav.sk

Objednajte sa u nás
na vyšetrenie zraku
Lichnerova 16, Senec
+421 905 433 944
www.optikmorvay.sk

45-0027

A

: » stavebné práce - 0911 408 660
E
M
06-0039

PO

0917 649 213

APARTMÁNOCH

SEKOSTAV spol. s r.o.
K
NÚ

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

91-0051

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál

52-0041-1

Slovenský výrobok
Slovenský výrobca

51-0001

www.hpsmont.sk

06-0046

Pestovate¾ská 1,
831 03 Bratislava
tel.: 02/4329 1235

POLIENKA aj GUĽATINA
za
m
vý er
ro an
ba ie

HPS mont, spol. s r.o.
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odbornosť - kvalita - spoľahlivosť

91-0007

0908 186 129

2
REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY

Lichnerova 72
SENEC
senecko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Peter Bukovinský
0905 915 040
Zora Kováčová
0905 719 132
Distribúcia:
Zora Kováčová
0905 719 132
www.regionpress.sk
www.facebook.com/Senecko.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (25 000 domácností)
Každý týždeň:
Senec, Veľký Biel, Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji, Zálesie,
Malinovo, Most pri Bratislave,
Dunajská Lužná, Kalinkovo, Hamuliakovo, Rovinka, Miloslavov,
Alžbetin Dvor, Tomášov, Nová Dedinka, Tureň, Kostolná pri Dunaji,
Kráľová pri Senci, Reca, Nový Svet,
Boldog, Čataj, Kaplná, Igram,
Blatné, Senec, Hrubý Šúr, Hrubá
Borša, Vlky, Svätý Martin

O pár dní sa začnú zapĺňať bocianie
hniezda. Všimli ste si, že je bežné, ak o
týždeň dva skôr priletí samček a až potom
samička? Tá už má hniezdo z väčšej časti pripravené, poopravované, všetko už
čaká iba na to, aby sa založila nová generácia. Dokonca aj na vchodových dverách
bytových domov sa (v lepšom prípade)
objavujú oznamy o tom, že v tom a v tom
byte sa začína rekonštrukcia, že sa bude
robiť denné od-do a že potrvá mesiac,
dva, tri. Aj preto u nás v našom týždenníku dáme pravidelnejší priestor téme stavba. Nielen tej však.
„Keď sa obyvateľstvo nechá rozptyľovať trivialitami, keď sa kultúrny život vymedzí ako nekonečný kolobeh zábavy, keď
seriózna verejná komunikácia dostáva podobu detského bľabotania, keď sa – stručne povedané – z ľudí stane iba obecenstvo
a z verejných záležitostí estráda, potom sa
národ ocitol v nebezpečenstve a jeho kultúrna smrť sa stáva reálnou možnosťou.“
To kedysi povedal Neil Postman (8. marec
1931, New York, New York, USA – 5. október 2003, New York), americký odborník
na masmédiá, mediálny teoretik, kultúrny
kritik, pedagóg, profesor a redaktor.
Preto sa na našich stránkach bude-

me snažiť aj naďalej nezaoberať sa iba
spomínanými banálnosťami práve tak,
ako sa naďalej budeme usilovať odvracať
vyššie naznačenú „kultúrnu smrť“ národa. Hoci aj informáciami, ktoré inde iba
ťažko nájdete. Lebo – ako napísal v minulom storočí mladý francúzsky prozaik
a všestranný umelec Boris Vian - „utekáme, čo nám nohy stačia do budúcnosti,
bežíme tak rýchlo, že nám uniká prítomnosť a minulosť sa nám stráca v prachu,
ktorý sme pri tom behu rozvírili.“ Je to
škoda. Pretože prítomnosť, najmä teraz,
na prahu jari, je predsa prekrásna.
Stačí, aby ste sa častejšie ako v uplynulých mesiacoch vybrali do prírody, alebo si
našli čas chvíľku posedieť na záhrade. Zastaviť ten nadiktovaný rytmus a pár okamihov byť pánmi svojho času. Stačí, aby
sme sa všetci venovali menej
tomu nepodstatnému, čo je
takmer bez hodnôt a zamerali sme sa na niečo oveľa
dôležitejšie. Život nás, náš,
a našich najbližších a jeho
kvalitu. Preto ešte raz
- pekný týždeň vám
všetkým.

Senec

INZERCIA

NEZÁBUDKA
združenie na pomoc rodinám
so zdravotne postihnutými
deťmi a mladistvými
Turnianska 8A, 903 01 Senec

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Číslo účtu - IBAN: SK50 0900 0000 0000 1919 6373

0905 915 040

v čase od 9:00 - 11:30
a od 15:00 - 17:00
Srdečne Vás pozývame.
Bližšie informácie na tel. čísle 0903 563 400
alebo na www.carovnydomcek.sk
Maloboršanská ul. 105/12,
900 50 Hrubá Borša

Hydina Takáč Tešedíkovo
díkkovo

ponúka: 8 - 18 týždňové kuričky
čky
rôznej farby
AKCIA!

Pri kúpe nad 10 ks
krmivo ZADARMO!
0918 537 780, www.hydinatakac.sk

36-0048
0048

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

v dňoch 8.-9.4.2019

91-0043

IČO: 34076255

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

Deň otvorených dverí

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Darujte 2% z daní NEZÁBUDKA - Senec

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Súkromná materská škola

91-0055

Redakcia:

Pekný a už čiastočne aj kalendárne
jarný týždeň vážení čitatelia!

75-27

SENECKO

Stredné Slovensko
50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

41-0047

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN
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EDITORIÁL / SLUŽBY

4
PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim halu, sklad, priemyselný pozemok, ponúknite.Tel. 0907672305
»Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt 35 km od Bratislavy.Tel. 0903765606
»Ponúknite na predaj
dom. V Rovinke. (Iba
Sms).Tel. 0944860728
»Ponúknite na predaj
byt. V Rovinke (Iba Sms).
Tel. 0940737622
»Ponúkam na prenájom
obchodné priestory v
Senci na Lichnerovej ul.
v blízkosti Tatra Banky,
138 m2, po kompletnej rekonštrukcii. Tel.
0907707383

68-06

alebo subjektívnej nemožnosti plnenia.
Na to, aby došlo k zániku záväzku zhotoviteľa z dôvodu subjektívnej nemožnosti
plnenia sa vyžaduje, aby bolo zmluvne
dojednané osobné zhotovenie diela zhotoviteľom, prípadne to z povahy diela
vyplývalo.
V prípade nemožnosti plnenia je možné riešiť otázku náhrady škody, prípadne
bezdôvodného obohatenia. K zmareniu,
resp. zničeniu diela môže dôjsť v dôsledku ľudského konania (napr. stratou materiálu poskytnutého objednávateľom
zhotoviteľovi na zhotovenie diela), alebo z dôvodu objektívnych príčin (napr.
ak povodňou došlo k znehodnoteniu či
zničeniu zhotovovaného diela). V prípade, ak zhotoviteľ vykoná dielo prostredníctvom tretej osoby, zodpovedá za
jeho zhotovenie rovnako, ako keby ho
zhotovoval on sám. Čo sa týka časovej
dĺžky tejto zodpovednosti zhotoviteľa, vo všeobecnosti platí, že zhotoviteľ
zodpovedá za zhotovenie diela v štádiu
vyhotovovania diela, ako aj po jeho vyhotovení, resp. dokončení, ak dielo ešte
neodovzdal objednávateľovi.

GLAZÚROVANIE
ANÍ
VANÍ
0903
3 405
405
5 588
5
0905
5 983 602

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov
a vodomerné plastové
šachty. Cena od 650 €.
Doveziem, osadím, vykonám aj tlakovú skúšku.
Tel. 0905925991
»Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu.
Tel. 0907374235
»Kúpim staré mince,
bankovky, odznaky, pohľadnice, vyznamenania
a rôzne starožitnosti.Tel.
0903753758

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
Návod nájdete na strane 8.

Zberné miesto: 401," TQPMTSP 1SJFNZTFMOÈ 4FOFDtQPOQJBIPE
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stavebný ો bio ો komunálny

24

rookov
„Už
my
od ﬁrm
“
MOLNÁR

08 STAVBA

Chcete si podať inzerát?

ODVOZ ODPADU
KONTAJNERMI

VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM

DOVOZ: štrk•piesok•makadam•zemina

0917 373 326
www.pemont.sk

24-0035

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim havarované alebo motoricky poškodené auto, motocykel.Tel.
0905218938
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA
ISTÁ.Tel. 0908205521

V dnešnom článku naviažeme na ten
predchádzajúci a budeme sa venovať
ďalšej z podstatných náležitostí zmluvy
o dielo, ktorou je vykonanie diela zhotoviteľom na vlastné nebezpečenstvo. Vykonanie diela na vlastné nebezpečenstvo
zhotoviteľa znamená, že zhotoviteľ zodpovedá za zmarenie, resp. zničenie diela,
a to najmä počas jeho realizácie. Vo všeobecnosti teda za uskutočňovanie diela
nesie zodpovednosť samotný zhotoviteľ,
pričom predmetom tejto zodpovednosti
je plnenie, resp. zhotovované dielo.
V zmysle uvedeného tak zhotoviteľ
nesie zodpovednosť za to, že dielo bude
jednak zhotovené riadne a včas, a to
v súlade s podmienkami upravenými v
zmluve o dielo, a zároveň za to, že dôjde
aj k samotnému odovzdaniu takto zhotoveného diela. Ako sme si už vysvetlili
v predchádzajúcich článkoch, predmetom zmluvy o dielo nie je pracovná činnosť, ktorú zhotoviteľ vykonáva za účelom zhotovenia diela, ale výsledok tejto
pracovnej činnosti, t.j. dielo samotné.
Z tohto dôvodu zmarenie, resp. zničenie
diela nemá za následok zánik záväzku
zhotoviteľa vykonať dielo, ale naopak,
tento je povinný dielo vykonať opätovne,
a to na vlastné náklady.
Napriek uvedenému však môže nastať situácia, kedy zmarením, resp. zničením diela, zaniká aj záväzok zhotoviteľa dielo zhotoviť. Ide o prípad objektívnej

47-044

01 AUTO-MOTO / predaj

Zmluva o dielo a zodpovednosť
za vyhotovenie diela

94-0046
046

Občianska
riadková
inzercia

5
SLUŽBY

KAMENÁRSTVO KAJAL

Jama Senec

(medzi Galantou a Šaľou)

Iba to najkvalitnejšie

www.jamasenec.sk

pre Vašich zosnulých!

• POKLÁDKA ZÁMKOVEJ DLAŽBY
• VÝSTAVBA PLOTOV
tu
smevás už
pre ac ako
vi

15

é tvary v
n
č
e
n
i
d
Je
kameňo
h
c
ý
n
b
náhro onkurenčné
za bezk cie ceny!
uvádza

v
roko

kvalita, tradícia
rozumné ceny

ec.sk
www.jamasen

- 17°°
ty: 8°°

36-0061

094

0903 201 288, 0911 593 029
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AUTORIZOVANÝ DEALER

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ PRÁCE
ÚPRAVY POZEMKOV

PREDAJ, SERVIS, LEASING

Roman Oškera

91-0060

4
5
7
2
1
83

áracej d
v
t
o
o
mim

0918 134 256

roman.oskera1985@gmail.com

51-0031

od

sobo o tel. dohode
o
d
a
k
l
p
oby aj
ponde

Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany

od 10 990€

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

3 ročná záruka bez obmedzenia km

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

Možnosť splácania 5 rokov
alebo na štvrtiny s LADA Finance

SC19-11 strana
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Veľké Úľany, Leninova 71
0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk

36-0025

Ul. 29 augusta, Galanta

www.petrocars.sk

36-0011

tel.: 0911 386 491, 0944 038 573
e-mail: info@petrocars.sk

Doplnky a montáž ZADARMO!
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Jarné očistné kúry I.

Deň počatého dieťaťa
ponúka argumenty
Občianske združenie Fórum života organizuje verejnú informačnú
kampaň ku Dňu počatého dieťaťa.
Každoročne si 25. marca pripomína
práva nenarodených.
„Pre kampaň sme podobne ako po iné
roky hľadali vhodný spôsob, ako osloviť
ľudí. Cieľom nie je ísť do konfliktu. Chceme ponúknuť argumenty na zamyslenie,“ zverejnila hlavná koordinátorka
kampane Lucia Mihoková. Kampaň
bude prebiehať v uliciach slovenských
miest. Biela stužka symbolizuje, že na
nenarodenom ľudskom živote záleží.
Poukazuje však aj na konkrétnu a systémovú pomoc pre tehotné ženy a prevenciu. S činnosťou Fóra života sa spájajú
projekty konkrétnej pomoci. Poradňa
Alexis sprevádza ženy, ktoré v dôsledku
tehotenstva zvažujú potrat. Cez projekt
Zachráňme životy ďalšie pomáhajúce
organizácie kontaktujú matku v zložitej
situácii. Projekt je postavený na „adopcii“ ženy a jej dieťaťa. Počas jedného
roka žena dostáva finančnú podporu na
ubytovanie, stravu, lieky a na odborné
sprevádzanie. V Leviciach, mieste s najvyššou mierou potratov a rozvodov,
Fórum života prevádzkuje Centrum
konkrétnej pomoci Femina, ktoré hľadá
riešenia pre ženy v ťažkej situácii. Ďalšie
centrá vznikajú v Prešove a Snine. Projekt Tlakový hrniec ponúka študentom
stredných škôl netradičné debaty o in-

Pre príchod jari sú typické rôzne
očistné kúry, ktoré sú obľúbené hlavne
kvôli odstráneniu následkov zimného
hodovania a často aj ničnerobenia.
Očistené kúry a pôsty sú staré
ako ľudstvo samo. Ide o dobrovoľnú
činnosť, najčastejšie z náboženských
alebo zdravotných dôvodov. Niekedy
zažívame aj extrémne situácie – hladovanie. Je prirodzené, že organizmus
vystavený nedostatočnému alebo nepravidelnému príjmu potravy podlieha mnohým zmenám vo všetkých
svojich systémoch, ktoré môžu mať
prechodné, ale aj trvalé následky.
Preto dobrovoľné podstúpenie dlhodobých očistných kúr a hlavne hladoviek
je potrebné vždy konzultovať s lekárom.
Pri nedostatku energetického príjmu počas kúry si organizmus získava
potrebnú energiu na bazálny metabolizmus a na normálne fyziologické
deje, hlavne dýchanie, trávenie, činnosť srdcovo-cievneho systému, močovo-pohlavného systému a na tvorbu
tepla zo zásob glykogénu v pečeni a
svaloch. Tieto zásoby sú ale obmedzené, predstavujú asi 400 g a vyčerpajú
sa už pri 1-2 dňoch. Potom organizmus
hľadá náhradné zdroje a tými sú tuky,
čo je vhodné pri chudnutí. U dospelého človeka, s normálnou hmotnosťou
zásoby tuku dokážu pokryť energiu
asi na dva mesiace, u ľudí s nadváhou samozrejme na dlhšie. Ale pozor

terrupciách, manželstve, nevere či porne. Cieľom je, aby študenti zaujali postoj
a vedeli ho s rešpektom obhájiť.
Nedeľa 17. marec 2019 – Putovanie
za život do Rajeckej Lesnej so začiatkom
o 16:00, slávením liturgie v Bazilike Narodenia Panny Márie a chválach s kapelou Joel Worship Band.
Pondelok 18. marec 2019 – benefičný Koncert za život spojený s udeľovaním Ceny Antona Neuwirtha za ochranu
života v Zrkadlovej sieni Primaciálneho
paláca so začiatkom o 19:00. Účinkuje Komorný orchester ZOE. Koncert je
určený na podporu žien trpiacich po
spontánnom potrate.
Sobota 23. marec 2019 - Konferencia
Vyber si život s témou Ochrana života
na všetkých úrovniach politiky v kongresovej sále Úradu ŽSK so začiatkom
o 9:00. S prednáškami vystúpia odborníci a poslanci na regionálnej, národnej
a medzinárodnej úrovni.
Viac info o kampani na
www.25marec.sk.

– organizmus pri nedostatku prísunu
potravy nesiaha iba po tuku, ale ako
zdroj energie mu poslúžia aj vlastné
bielkoviny, napríklad zo svalov, čo ale
už nie je prospešné. Navyše sa mení
hormonálna rovnováha, klesá vylučovanie inzulínu, stúpa vylučovanie
glukagónu, stúpajú katecholamíny,
rastový hormón.
Preto hladovka z medicínskeho
hľadiska nie je vhodná, ale na druhej
strane treba povedať, že zdravý človek
2-3 dňovú zvládne bez následkov. Nevyhnutným predpokladom je ale zabezpečenie prívodu tekutín. Odľahčujúce diéty sú z medicínskeho hľadiska
prijateľnejšie.
Existuje mnoho verzií trojdňových
diét, všetky sľubujú výrazný úbytok
hmotnosti a zlepšenie kondície už za
tri dni. Za takto krátke obdobie dochádza síce k poklesu ručičky na váhe,
ale zväčša iba na úkor straty vody,
menej tuku. Drastickejšie kúry dovoľujú piť prvý deň iba vodu, druhý jesť
iba ovocie a ovocné šťavy,
ťavy, no a na tretí
deň si môžete pochutiť
utiť na
zelenine a zeleninových
vých
šťavách.
(Nabudúce si predstastavíme vzorový „jedálnilniček“.)

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Kamenárstvo Gapčo

91-0049
07-0022-3

denisgapco@zoznam.sk

daňové priznania FO, PO, mzdy
0908 840 350 www.ambi-sro.sk
info@ambi-sro.sk

91-0058

91-0028

podvojné a jednoduché
účtovníctvo

SC19-11 strana
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Nájdete nás v Dome smútku v Senci

Pohrebná služba v Senci

Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov
a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

0903 969 611

32-0041

Práce vo výškach

VA-SI, spol. s r.o.

NON STOP Služba

3D vizualizácie a realizácie záhrad
záh

06-0001

Várady - 0911 011 020, 0903 653 930
Prevoz zosnulého v Senci a okolí + vybavenie
matričných dokladov ZDARMA
Pohreby
Pohreby aj
už od 400 €
na splátky
PREVÁDZKA: VA-SI, spol. s r.o., Farské námestie 16, Senec
www.pohrebnasluzba-vasi.sk

ontáž
predaj a m
kotlov

Objednajte si obhliadku teraz.

91-0028

Tel.: 0911 585 577

e-mail: ingeneer.sergii@gmail.com

KONT-BLESK

MATEJ SALAY, Kostolná 13, 900 24 Veľký Biel

ODVOZ
DOVOZ

Odpadov
veľkokapacitnými
kontajnermi
Stavebného materiálu
štrku, piesku,drte

Návrh + realizácie záhrad
- 3D vizualizácia
- Realizácia závlahového systému
- Pokládka trávnikov
- Výsev trávnikov
- Príprava terénu na siatie
a pokládku trávnika

Terénne úpravy pozemkov
- Vyrovnávanie
- Príprava terénu na pokládku
a siatie trávnika

www.abmajstri.sk

Čistenie
kanalizácie
• Rekonštrukcie kanalizačných
a vodovodných sietí
• TV - monitoring kanalizácie
• Oprava kanalizácie
• Vytýčenie kanalizácie
www.havarijnapomoc.sk

ká?

NON - STOP 0949 177 200

Frézovanie

Búranie a vypratávanie objektov

komínov

- Rodinné domy, garáže
- Čistenie pozemkov
- Odvoz odpadu
- Vypratávanie domov, bytov, kancelárií,
firiem, skladov, garáží, pivníc, povál
- Odvoz odpadu

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

0948 359 782
SC19-11 strana
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Neodte
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ZĽAVAEZ
ER

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

15-0004

- Kosenie pozemkov
- Výrub stromov
- Rez drevín
- Vertikutácia trávnika
- Kultivácia pozemkov
- Čistenie pozemkov
- Odvoz bioodpadu
- Hnojenie drevín, trávnika

tel.: 02/45 91 62 97 mob.: 0903 414 044

06-0048

Údržba zelene

91-0059

Zabezpečujeme prevoz VZV, UNC,
traktorbágrov, malých stavebných strojov
e-mail: kontblesk@stonline.sk

8
ŠKOLA / BÝVANIE, SLUŽBY

Žiacke súťaže
stačuje. Takéto nedôstojné podmienky
sa týkajú aj dlhoročných celoslovenských súťaží, akými sú olympiády či
rôzne recitačné súťaže. Štát si zapíše
kolónku, že inicioval súťaže, no de facto je všetko, vrátane dofinancovania,
na organizátorovi, teda na centrách
voľného času, príp. na školách. Neraz
som počul o zrušení niektorej súťaže
z dôvodu zlého financovania. A realizovať pedagogickými dokumentmi
odporúčanú súťaž bez minimálnych
prostriedkov je nedôstojné a demotivujúce. Neraz sa stalo, že žiaci s učiteľmi čakali na súťaženie ako v čakárni u
lekára bez akéhokoľvek občerstvenia.
Odmietam tézu, že nie sú prostriedky aj na takúto dôležitú činnosť,
ktorou sú školské súťaže. Prostriedkov
je viac, ako si želáme. Len sú nekompetentne prerozdeľované. V tejto situácii je lepšie zúčastniť sa súťaží komerčných firiem alebo zodpovednejších
organizátorov, ktoré ponúkajú oveľa
dôstojnejšie podmienky zápolení. Je
rozdiel, keď dieťa oceníme tabletom
alebo len diplomom. Isté však je jedno - peniaze z našich daní by konečne
mali mieriť k našim žiakom, ktorí potrebujú motiváciu. A isté je aj to, že deti
treba motivovať aj inak ako hrabaním
zadarmo, keďže to ani v živote často
nefunguje.

» Ján Papuga
riaditeľ ZŠ

Jedným z neduhov súčasnej modernej doby, ktorý v niektorých krajinách
dosahuje rozmery epidémie, je obezita.
Jej častým sprievodcom je porucha metabolizmu základných živín, čo často
vedie k cukrovke, zvýšenej hladine tukov a cholesterolu.
Čo je cukrovka? Cukrovka (diabetes
mellitus) už dávno nie je problémom len
starších ľudí. Prierezovo zasahuje všetky vekové kategórie. Je to metabolické
ochorenie, ktoré je spôsobené absolútnym nedostatkom (diabetes 1. typu)
alebo relatívnym nedostatkom hormónu inzulínu (diabetes 2. typu). Lieky používané na liečbu diabetu (cukrovky)
označujeme ako antidiabetiká.
Ako správne používať antidiabetiká? Musia byť užívané pravidelne,
zvyčajne v prísnom súlade s konzumáciou jedla. Jedlo totiž, vďaka obsahu
sacharidov, zvýši krvnú hladinu glukózy a úlohou antidiabetík je, aby sa toto
zvýšenie pohybovalo v normálnom
rozmedzí. Veľkou chybou u diabetika 1.
typu je napr. injekčná aplikácia rýchlo
pôsobiaceho inzulínu, ktoré nie je nasledované konzumáciou adekvátneho
množstva jedla. Významný pokles hladiny krvného cukru, ku ktorému takto
môže dôjsť, sa nazýva hypoglykémia.
Tá sa prejavuje slabosťou, zvýšeným
potením, búšením srdca, pocitom hladu, poruchou jemnej motoriky a pri
vážnej hypoglykémii napríklad aj kŕčmi a bezvedomím. Hypoglykémia je

nebezpečná predovšetkým pre mozog.
Najväčšou chybou u diabetika 2. typu je
nepravidelné užívanie antidiabetík alebo vynechávanie dávok. Pretože majú
jednotlivé perorálne antidiabetiká rôzne vlastnosti a spôsob účinku, platia
pre ne rôzne odporúčania vo vzťahu k
jedlu.
Pozor, alkohol! Pre diabetikov je
otázka konzumácie alkoholických nápojov zásadná. Ten môže byť príčinou
vzniku hypoglykémie, nebezpečná je
predovšetkým konzumácia alkoholu
bez toho, že by pacient zjedol potrebné
množstvo jedla. Diabetici by sa mali vyhýbať destilátom. Alkohol v kombinácii
s jednoduchými cukrami môže dokonca vyvolať hypoglykémiu aj u zdravých
jedincov.
Self monitoring Veľmi dôležité je,
aby pacient s diabetom sledoval svoju
krvnú hladinu glukózy, t. j. aby vykonával tzv. self monitoring. Môže tak robiť
napr. pomocou glukometra, teda prístroja, ktorý pomerne veľmi presne meria hladinu krvného cukru z kvapôčky
krvi odobratej z prsta.
Hľadajte odborníka Aj zdanlivo
bežné, dlhodobo užívané lieky môžu v
kombinácii s inými zasiahnuť do zdravia pacienta. Akékoľvek kombinácie
liekov je preto vhodné si overiť na stránke www.interakcieliekov.sk a prípadné
riziko konzultovať s odborníkom – farmaceutom.

» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK

Chcete si
podať
inzerát?

PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY
0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

ZIMNÁ AKCIA
-30% NA PRÁCU

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

63-0006

PRÍSTREŠKY K DOMU, NA AUTÁ • ODKVAPOVÝ SYSTÉM
• ZÁHRADNÉ DOMÈEKY • ALTÁNKY • TATRANSKÝ
PROFIL• LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

STRECHYNA KĽÚČ
škridla výpredaj

3,50 €/m

2

Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

0905 746 124
09

www.strecha.ws

SC19-11 strana
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Človek je súťaživý, má potrebu prekonávať iných, a tým aj samého seba.
Je to prirodzené aj pre deti. Rozvíjať
súťaživosť ich vlastne pripravuje na
život. Aj preto ich zapájame do súťaží a
aktivít, kde môžu prejaviť svoje schopnosti. Okrem toho úspech v súťažiach
sa škole dobre prezentuje a vníma sa
tak, že škola má šikovných žiakov.
Dobrá súťaž pozostáva z nápadu,
z jednoduchého priebehu a z primeraného (dôstojného) ocenenia, keďže
vynikajúce výkony by mali byť vynikajúco odmenené. Ako je to v športe,
v zamestnaní, tak to má byť aj v škole. Je dôležité, či má súťaž aj odbornú
porotu. Rozmohli sa totiž súťaže, ktoré
vyhrávajú iba na základe počtu „lajkov“, čo je v rozpore s kompetentným
rozhodovaním a vyhráva škola, ktorá
má najväčší počet žiakov, teda najviac
ťuknutí. Dôležité je aj to, aby súťaž poskytovala spätnú väzbu v čo najkratšom čase.
Veľmi často sa stáva, že cena za
súťaž je symbolická, jednoduchá, bezcenná. Veľmi ťažko sa potom deťom
vysvetľuje, prečo vyvíjali takú námahu, keď je cena „o ničom“. Viacerými
súťažami nás zahŕňa štát. Práve tie sú
veľmi zle financované, hoci často ide
o populárne súťaže. Ich finančné zabezpečenie sa počíta len v niekoľkých
desiatkach eur. Z tých sa musí zabezpečiť porota, priestory, ceny a aj občerstvenie. Na to štátny príspevok nepo-

Život s cukrovkou

Príklad:
RP SC 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, SC zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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e-mail: mancal@centrum.sk

zimné záhrady

AKCIA ZĽAVA DO 30%

Rodinný dom
Hamuliakovo

Termín konania dražby:
dňa 11.04.2019 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby:
Zasadačka na prízemí, Apollo klub,
Súkennícka 4, 821 09 Bratislava,
okres Bratislava II, Bratislavský kraj.

terasy

Dražobná zábezpeka: 20 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom súpisné č. 637, garáž súpisné č. 1513
a sklad bez súpisného čísla, na ulici Bazová obci Hamuliakovo. K domu
prislúchajú pozemky parcelné č. 640/720, parcelné č. 640/735, parcelné
č. 640/737, parcelné č. 640/738. Predmet dražby je evidovaný na LV č.
1872, k.ú. Hamuliakovo.

Možnosť výhry 300 €

Kontakt: 02/32202731, schmidt@platitsaoplati.sk,
www.platitsaoplati.sk

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0054

www.balkona.eu
0948 787 777

0911 990 463

Najnižšie podanie: 152 000 EUR

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

PALIVOVÉ DREVO

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
06-0002

06-0024

volať po-pia: 8:00 - 14:00

tel.: 0904 697 765
Tureň 442, 903 01

0905 719 132

16-0102

 obnova a výroba čalúneného
nábytku na mieru
 čalúnený nábytok pre deti
 predaj matracov

150 €/ha a rok

Tel.: 0911 786 830

INZERCIA

ČALÚNNICTVO

52-0005-18

Vezmeme do prenájmu
ornú pôdu v Tomášove

Nemusíte h¾adaś 2 alebo 3 firmy, MY PONÚKAME VŠETKO, ÈO POTREBUJETE!

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY PRÍSTREŠKY ZASKLENIE TIENIACA TECHNIKA

Materiály: HLINÍK, DREVO
STAVEBNÉ PRÁCE RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ/OTOÈNÉ ZASKLENIE TIENENIE NA STRECHY SKLENENÉ STRECHY DREVENÉ PODLAHY

montter@montter.sk

www.montter.sk

SC19-11 strana

Zameranie a doprava ZDARMA
0919 370 730 0919 383 363
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7- roèné skúsenosti v oblasti zimných záhrad

Spravodlivé Slovensko pre všetkých
Až 17 okresov (zväčša najchudobnejších) nemá svojho zástupcu v NR SR,
ale z Bratislavy a okolia ich je 53! Preto
chceme, aby sa kandidát do NR SR s najvyšším počtom hlasov v každom okrese
stal automaticky poslancom. Ostatní sa
doplnia presne takým spôsobom, aký
funguje dnes ... a priblížime politiku k
ľuďom.
3. Za účasť na voľbách deň dovolenky navyše. Záleží nám na tom, aby
svoj názor vyjadrilo čo najviac ľudí. Preto navrhujeme deň dovolenky za účasť v
každých voľbách a referende.
4. Umožnime konečne voliť cez
internet. Sme v 21. storočí, ale ak ste
náhodou na dovolenke, voliť nemôžete.
Estónci už 13 rokov môžu voliť bez ohľadu na to, kde sú - v zahraničí, na horách,
v nemocnici či len
doma v záhrade.
Technicky je to riešiteľné, len treba
trochu chcieť.
Ide nám o spravodlivé Slovensko.
Pomôžte nám ho
presadiť.

» Igor Matovič

V tejto chvíli nikto, ani len samotná
premiérka Veľkej Británie netuší, čo na
stane po 29. marci – teda o pár dní, keď
už by táto ostrovná krajina nemala byť
členom Európskej únie. My však vieme,
čo by bolo dobré zariadiť, aby nikomu
z tých našincov, ktorí tam cestujú,
študujú či pracujú, nenastali zbytočné
problémy. Mnohé z nich sa totiž dajú
predvídať a preto sa im aj predísť.
Nie je pravdepodobné, že pri vstupe do Británie po brexite budú od občanov EÚ požadované víza. Európska
komisia navrhla, že ani britskí občania
nebudú musieť mať pri krátkodobom
pobyte v EÚ (do 90 dní) víza. To by
malo platiť aj naopak. Británia však
avizovala, že po brexite nebude uznávať bežné preukazy totožnosti, ale len
biometrické pasy. Či to bude hneď po
brexite, alebo neskôr, nie je zatiaľ isté.
V prípade tvrdého brexitu európsky
pas pre zvieratá asi nebude v Británii
platný, a úrady budú požadovať dodatočné veterinárne doklady.
Európske karty zdravotného poistenia poskytujú zdravotné poisťovne
bezplatne. V prípade tvrdého brexitu
by však stratili platnosť. V takom prípade sa odporúča uzavrieť dodatkové
medzinárodné zdravotné poistenie.
Ako sa táto udalosť dotkne zahraničných študentov? Podľa nášho ministerstva zahraničných vecí bude mať
na Slovákov študujúcich v Spojenom
kráľovstve v prípade brexitu bez do-

hody najväčší vplyv prípadná zmena
spoplatnenia štúdia. Vo vyhlásení rezortu sa ale hovorí, že britská vláda sľúbila, že pre študentov EÚ začínajúcich
štúdium v akademickom roku 2018/19
alebo 2019/20, zostanú poplatky a finančná pomoc na rovnakej úrovni, ako
to je v súčasnosti. A to bez ohľadu na
to, kedy Spojené kráľovstvo skutočne
opustí Európsku úniu.
Odborníci na leteckú dopravu varujú pred výpadkami a oneskoreniami
letov. Lepšie chránení sú tí ľudia, ktorí
si cestu objednajú v cestovnej kancelárii alebo online. Je to preto, že taký prevádzkovateľ ručí za uskutočnenie letu v
každom prípade.
Britské úrady oznámili, že pre držiteľov európskych vodičských preukazov cestujúcich do Spojeného kráľovstva sa nič nemení. Nebudú potrebovať
medzinárodný vodičský preukaz. Iné
je to v prípade poistenia. Keď bola doteraz zelená poistná karta len odporúčaná, po brexite bude povinná. Navyše
motoristi by si mali skontrolovať podmienky svojho poistenia, aby sa uistili,
že pokrývajú všetky škody aj na území
Veľkej Británie.
V prípade odchodu Británie bez dohody je pravdepodobné zavedenie colných kontrol. Takže na tzv. „zelenom“
východe z letiska už na vás budú čakať
colníci, ktorí môžu zisťovať, čo z krajiny
vyvážate.

» red

94-0033

predseda hnutia OĽANO

Do Británie po brexite

76-0038

Naše
hnutie
OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti
(OĽANO)
pred
týždňom
predstavilo návrh otázok pre
hĺbkové referendum. Navrhli sme 17
riešení problémov, ktoré doteraz politici
nemali záujem riešiť. Zároveň sme dali
ľuďom možnosť diskutovať o nich, a tiež
doplniť ďalšie problémy, ktoré podľa vás
trápia Slovensko natoľko, že by o nich
mali ľudia rozhodnúť v referende. Ľudia
za týždeň na našej FB stránke otázkam
rozdelili cca 70 tisíc hlasov, čo svedčí o
mimoriadne veľkom záujme a nás to veľmi teší.
Dovoľte, aby som Vám otázky bližšie predstavil - 1. skupinu otázok sme
nazvali Spravodlivé Slovensko:
1. Navrhujeme hmotnú zodpovednosť politikov. Chceme presadiť, aby
politici a vysokí štátni úradníci za nezákonné a zjavne nevýhodné rozhodnutia ručili svojím majetkom. Výrazne
to pomôže, aby sme zlodejov odradili od
pokušenia kradnúť z nášho spoločného,
lebo škodu by platili zo svojho.
2. Chceme, aby si každý okres mohol zvoliť svojho poslanca do NR SR.

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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ZAMESTNANIE, SLUŽBY

Príjmeme VODIČA / STROJNÍKA
pre obsluhu nákladného auta
a traktor-bagra

Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
ROBOTNÍKOVóþvýrobyaexpedície
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROV-ĉþāðġþąðĝþą
MECHANIKAÿþûĈöāðŷòúŭò÷Ăăāþùþą
ELEKTRIKÁRA, ELEKTRONIKA
SKLADNÍKOV, EXPEDIENTOV
STROJNÍKOVôýôāöôăøòúŭò÷ĉðāøðóôýı

Kontakt: 0903 343 802

06-0005

PPožadujeme:
ž d j
prax, vodičský
dič ký preukaz
k sk.
k CC, KKV
a prax s hydraulickou rukou.
Práca v okolí BA. Mzda: 10 €/hod.

VEREJNO - PROSPEŠNÝ PODNIK SENEC, a.s., Senec, Fándlyho 3

UFM tXXXWQQTFOFDTLtFNBJMTFLSFUBSJBU!WQQTFOFDTL

Prijmeme vodičov
na nákladný automobil sk. C, E
0CKFEOÈWLZ

t[ÈLMBEOÈN[EBPE EP &63
tPTPCOÏPIPEOPUFOJF TUSBWOÏMÓTULZ

tOÈLMBEOBEPQSBWB CÞSBDJFBWâLPQPWÏQSÈDF 02/4592 4704 tQSÓQMBULZ[BWÓLFOEZ TWJBULZ OBEŘBTZ
t[ÈNPŘOÓDLFQSÈDF QMPUZ CSÈOZ
0903 410 436 tNPäOPTƃSP[ÝÓSFOJBWPEJŘTLÏIPQSFVLB[V

Mzda od 700 € - 1 000 €

91-0002

VÝVOZ ODPADU
VEĽKOOBJEMOVÝMI
KONTAJNERMI AJ V SOBOTU

[UPIP[ÈLMBEOÈ[MPäLBN[EZPEû QSÓQMBULZEPû

RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.
Hľadáme opatrovateľky
do domácnosti klientov
v obciach:

e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk
Hľadáte ľudí?
inzerujte
0905 719 132

TRIEDIČKY SECOND-HAND TEXTILU

Reca,
Kráľová pri Senci,
Veľký Biel,
Bernolákovo

Logistický park, SENEC

Potrebný kurz opatrovania.

Viac info na tel. č.:
0907 799 234

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

ÇJWPUPQJTQSPTÓNF[BTMBƃOBFNBJMQFSTPOBMOF!UFYUJMFIPVTFTL
51-0017

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

NÁSTUPNÝ PLAT 670 €*

* Zákl. plat 600 € brutto + 70 € brutto za dochádzku
ĎALŠIE BONUSY:
- Výkonnostný bonus 100 - 300 € netto
- Za 2 odpracované soboty v mesiaci 100 € netto
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

Pre posilnenie pracovného tímu príjmeme pracovníkov
do tlačiarenskej prevádzky na pozíciu:

TLAČIAR - STROJMAJSTER
NÁPLŇ PRÁCE:
N

QSFEBKOÓtLSBKÓOt5&95*-&)PVTF

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

06-0041

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

52-0045

Bližšie informácie:

Úspešná ﬁrma hľadá do nových priestorov:

91-0003

t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

Adhex Technologies Slovakia
Poľná 9, 903 01 Senec
príjimeme ľudí do trvalého pracovného pomeru na pozíciu

Operátor výroby - 800-900* € / brutto
* + variabilné zložky v závislosti od kvaliﬁkácie a praxe

Požiadavky na uchádzača Ponúkame

» oobsluha rotačného offsetového tlačiarenského stroja
R
ROTOMAN (16, 32 strán)

 práca v dvojzmennej prevádzke
 technické myslenie a zručnosť
 ﬂexibilita
 ochota pracovať nadčas

POŽIADAVKY:
PO

»m
min. 1 rok prax v oblasti offsetovej tlače na pozícii
ttlačiar

 trvalý pracovný pomer
 primerané pracovné ohodnotenie
 platový bonus
 stravné lístky nad rámec zákona

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

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:
BL

Kontakt: J. Macháčková
e-mail: j.machackova@adhex.com
Tel.: 0905 435 333

»m
miesto výkonu práce - Trnava
možnosť pracovať aj na vedľajší PP, (živnosť, dohoda)
»m

PONÚKANÝ PLAT:
PO

» zzákladná zložka mzdy 980 € (brutto) / mesiac
» + variabilná zložka, až do výšky 2 000 €

06-0047

Požiadavky:

Bistro Famílja v Pezinku
príjme do TPP na pozíciu:

rado@regionpress.sk

REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2
917 01 Trnava
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AŠNÍK - AŠNÍKA
Plat: 4,50/ h. Dlhý - krátky týždeň. 12-h. smennosť.
Bližšie info na prevádzke Moyzesova 4/B, Pezinok
(budova Panorama pri stanici), alebo: 0918 119 289

51-0072

0905 555 044

12
SPRAVODAJSTVO

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

  

"
(&$   
%    &
"  $ #'(  

TO, RÝCHL

0918 726 754

0800 162 162
www.stannah.sk

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM
52-0026

 
 

34-0001-2

 



stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

 $ 
  !  

600 000
Stannah



AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Lichnerova 41/A

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť



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

0911 666 636

TPP # $ %&'

ecoterrasenec@gmail.com

!

 (   )"



FITNESS PRE ŽENY

0905 308 046

  

OPERÁTOR VÝROBY
800 - 1000 EUR/netto

900 - 1100 EUR/netto

 

1000 - 1200 EUR/netto
 
11 EUR/hod.

LICHNEROVA 44, SENEC
(nad Poštovou bankou)

PERMANENTKA 30€ / 10 vstupov na všetky cvičenia a ﬁtness

Platí
M
MULTISPORT
CARD

Masáže

fyzioterapeutkou

SM SYSTÉM

zdravý chrbát

TABATA

bez operácie

0907 705 685
Odbúrajú tuky
a celulitídu!

KRUHÁČ
s trénerkou

info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180

Príď si vyskúšať

ut, stv, ne: 18:30
max. spaluješ
šetríš kĺby

Otváracie hodiny:
85-0005

www.konstrukter.sk

Ecoterra Senec

posilníšš
celé
telo

FYZIO
hormonálne
cvičenie
odstraňuje diastázu
a inkontinenciu

Denne:16:00 - 20:00
Pon, Str, Pia: 7:00 - 11:00, So: 9:00 - 11:00, Ne:18:30
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Dama FIT

91-0061

      
  
413
358
82, 090
04/88
81 418,
tel: 0918/4
! in
nfo
fo@g
@gsk
sksrro.sk
k

85_0180

  #  *   +
    
32-0031

Facebook: aiwsk

 

TES
SÁROV



 "  

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk

 

HELIOS pasáž
Senec

