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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
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VEDÚCI / PREDAJCA PREDAJNE
SO STAVEBNÝM REZIVOM

Kontakt: 0903 343 802

Príjmeme vedúceho/predajcu do predajne so stavebným rezivom.
Pozícia zahŕňa: vypracovanie cenových ponúk, komunikáciu s dodávateľmi

a odberateľmi, predaj reziva, vedenie skladového hospodárstva.

Zabezpečenie ubytovania.
Práca v Ivanke pri Dunaji, okres Senec.

Potrebný VP skupiny B. 
MZDA: 10,- € / hod. + bonusy
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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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CENOVÁ PONUKA
A ZAMERANIE

STRECHY

ZADARMO!ZADARMO!ZADARMO!

0908 186 129 e-mail: info@strechysc.sk
www.strechysc.sk

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 až do 25%

Zľavy na krytiny až do 35%

príjem objednávok na tel.:
0918 99 11 99

AUTOSERVIS - PNEUSERVIS 

BOLDOCKÁ 300, SENEC

OBJEDNAJTE SA UŽ TERAZ
NA PREZUTIE VÁŠHO AUTA

OTVORENÉ: PO-PIA - 7:30 - 16:30

06
-0

05
0

Auto FitZoltán Režňák -
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
��0908 728 081
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Zimné záhrady
Zasklenie balkónov

Sl

ove
nský výrobok

HPS mont, spol. s r.o.
Pestovate¾ská 1,
831 03 Bratislava
tel.: 02/4329 1235

www.hpsmont.sk
Slovenský výrobok
Slovenský výrobca
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Adhex Technologies Slovakia
Poľná 9, 903 01 Senec 

príjimeme ľudí do trvalého pracovného pomeru na pozíciu

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.: 0905 435 333

* + 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

Operátor nastavovač - 850-900* € / brutto
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REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, BÝVANIE

INZERCIA

SENECKO

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 

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 35.500 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.

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

DISTRIBÚCIA (25.000 domácností)

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.

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

06
-0

00
2

Vezmeme do prenájmu
ornú pôdu v Tomášove

150 €/ha a rok

Tel.: 0911 786 830
volať po-pia: 8:00 - 14:00
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

balkóny zimné záhrady 

AKCIA ZĽAVA DO 30% Možnosť výhry 300 €

zasklievanie terás

profesionálne

UPRATOVANIE
0903 206 550
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Lož nemá až tak krátke nohy

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Niekedy lož ubehne hodne dlhý čas a 
trasu, kým ju spravodlivosť zastaví. Lož 
je akési perpetuum mobile. Hypotetické 
periodicky pracujúce čosi, ktoré všetku 
lož už raz použitú, premieňa na lži stále 
nové a nové.

Lži sú aj milosrdné. Tie necháme 
bokom, dostávajú od nás milosť. Prá-
ve preto, že sú milosrdné. Potom sú lži 
účelové. Ich produkcia slúži na získanie 
nejakej výhody, majetku, postavenia, 
moci. To sú lži, ktoré negujú všetky zá-
kladné princípy ľudskosti a civilizova-
nosti. Najodsúdenejšie by mali byť lži 
zákerné, tie, ktoré slúžia na poškodenie 
dobrého mena iného človeka, iného ná-
zorového prúdu, inej voľby.

Všimli ste si, že v životopisoch je 
tak málo života? Životopisy bez života. 
Ale zato s kariérou. S funkciami, s po-
zíciami, s úspechmi. Môže za to úradný 
žáner, ktorý z osobností vylisuje všetku 
šťavu a ponechá len zopár stručných 
faktov. Nemali by sa v životopisoch opi-
sovať ich predkladatelia, aj a či najmä 
ich lásky a nelásky, ich priateľov i od-
porcov, ich záľuby a náruživosti, túžby a 
sny, zvyky a zlozvyky, šťastné náhody i 
trápne omyly? Nemali by byť životopisy 
o živote ako takom? 

Uchádzať sa o úspech, raziť si cestu 

k nemu na základe lží je nielen bezcha-
rakterné, ale aj smutné. A ešte smutnej-
šie je, že v mnohých prípadoch padá lož 
na úrodnú pôdu. Že lož je obdivovaná, 
oceňovaná, glorifikovaná a žiadaná. 
Pritom lož v ľudských osudoch má na 
svedomí všetko zlo, s ktorým sa museli 
a musia stále ľudia pasovať. Boj so lžou 
odoberá tvorivú energiu, lož nemilo-
srdne dekapituje nádeje a prirodzenú 
potrebu žiť v slušnom svete.

Katechismus katolíckej cirkvi nepo-
zná pojem dovoleného klamstva. V pät-
nástich paragrafoch píše o klamstve, 
zakaždým ho jednoznačne odsudzujúc. 
To znamená, že lož je hriechom a nielen 
hanebnosťou. Okolnosti nemôžu zme-
niť mravnú akosť samotných skutkov. 
Nemôžu nejaké samo o sebe zlé správa-
nie učiniť ani dobrým, ani správnym.

Vážení čitatelia, občania, neverte 
lžiam, ak túžite po lepšom 
živote. Nech už klame 
ktokoľvek. Luhári spoloč-
nosti nikdy neponúkli nič 
dobré. Iba sami sebe.

Želám vám pekný 
jarný týždeň.
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Po zmenách, ktoré nastali od za-
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VÝZNAM 
STAVEBNÉHO 
SPORENIA 
STÚPA

Od začiatku tohto roka platia v stavebnom sporení nové 
podmienky. Aj napriek tomu, záujem ľudí oň neklesá. 
Práve naopak, dnes nadobúda oveľa väčší význam. 
O najzásadnejších zmenách, ale aj vízii do ďalších rokov 
hovoríme s Milanom Balážom.
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Súkromná materská škola

Deň otvorených dverí

v dňoch 8.-9.4.2019
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

Nie zriedkavo sa stáva, že v praxi si 
ľudia zamieňajú zmluvu a  pôžičke so 
zmluvou o  výpožičke, prípadne tieto 
zmluvy považujú za vzájomné ekviva-
lenty. Z tohto dôvodu si v tomto článku 
v  stručnosti vysvetlíme základné roz-
diely medzi týmito dvoma osobitnými 
typmi zmlúv. V prvom rade je potrebné 
uviesť, že zmluvou o pôžičke prenechá-
va veriteľ dlžníkovi veci určené podľa 
druhu a  dlžník sa zaväzuje vrátiť po 
uplynutí dohodnutej doby veci rovna-
kého druhu. 

Na druhej strane zmluvou o výpo-
žičke prenecháva požičiavateľ vypoži-
čiavateľovi vec počas dohodnutej doby 
na bezplatné užívanie. Už z týchto defi-
nícií možno badať, že dispozičné právo 
je pri zmluve o  pôžičke konštruované 
širšie ako pri zmluve o  výpožičke. K 
jednotlivým rozdielom medzi týmito 
dvoma zmluvnými typmi možno dôjsť 
komparáciou ich podstatných znakov. 
Podstatnými znakmi zmluvy o  pô-
žičke sú prenechanie veci na voľnú 
dispozíciu (t. j. prichádza k  prevodu 
vlastníctva k  veci, ktorá sa prenechá-
va), predmet zmluvy o pôžičke, ktorým 
môžu byť jedine druhovo určené veci, 
dočasnosť právneho vzťahu, ktorý na 
základe zmluvy o pôžičke vzniká, po-
vinnosť dlžníka vrátiť vec rovnakého 
druhu, ako aj doba splatnosti vrátenia 
prenechanej veci. 

Podstatnými znakmi zmluvy o vý-
požičke sú prenechanie veci určenej in-
dividuálnymi znakmi (ktoré ju odlišujú 
od iných vecí) do užívania, bezplatnosť 
a dočasnosť užívania. Je potrebné upo-
zorniť na skutočnosť, že predmetom 
zmluvy o  pôžičke môžu byť len hnu-
teľné veci, čo však neplatí pri zmluve 
o výpožičke, kedy predmetom zmluvy 
môžu byť aj nehnuteľné veci. 

Pri zmluve o  pôžičke si zmluvné 
strany môžu dojednať úroky, pri zmlu-
ve o  výpožičke však zmluvné strany 
takúto možnosť nemajú, keďže ako 
sme si už vyššie uviedli, ide o zmluvu 
bezodplatnú. Predmetom zmluvy o pô-
žičke sú najčastejšie peniaze, pričom 
však predmetom môžu byť aj iné dru-
hovo určené veci. Z  toho vyplýva, že 
pri zmluve o pôžičke sa zvyčajne vracia 
iná vec, ako tá ktorá bola prenechaná, 
keďže pri tomto type zmluvy sa pripúš-
ťa aj spotrebovanie prenechanej veci. 

Na druhej strane pri zmluve o vý-
požičke sa vracia totožná vec, t. j. tá 
ktorá bola požičaná.

Základné rozdiely zmluvy o pôžičke 
a zmluvy o výpožičke

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

»Kúpim havarované ale-
bo motoricky poškode-
né auto, motocykel.Tel. 
0905218938
»ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel/Diely-DOHODA 
ISTÁ.Tel. 0908205521

»Kúpim halu, sklad, prie-
myselný pozemok, po-
núknite.Tel. 0907672305
»Kúpim rodinný dom, SP 
alebo byt 35 km od Brati-
slavy.Tel. 0903765606
»Ponúknite na predaj 
dom. V Rovinke. (Iba 
Sms).Tel. 0944860728
»Ponúknite na predaj 
byt. V Rovinke (Iba Sms).
Tel. 0940737622

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

»Kúpim staršiu vzdu-
chovku alebo babetu.
Tel. 0907374235
»Kúpim staré mince, 
bankovky, odznaky, 
hodinky, pohľadnice a 
rôzne starožitnosti.Tel. 
0903753758

»Dám za odvoz 50 litrové 
demižóny v obaloch.Tel. 
0914111522

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 2.

SPOMIENKY

BLAHOŽELANIA

Zberné miesto: 
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Bližšie informácie:

0905 667 818

Odstúpim zabehnuté 

kníhkupectvo

v centre Senca

na pešej zóne

Podmienky dohodou
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napriek výsledku volieb by som sa 
Vám chcel poďakovať za všetku Vašu 
snahu a podporu, za hlasy všetkých 
Vás, pre ktoré ste možno mnohí do-
konca precestovali kus sveta. Ne-
smierne si to vážim, vážim si vašu 
priazeň a podporu, ktorú stále cítim. 
Celý život bojujem za pravdu, právo 
a spravodlivosť. Začal som od seba a 
cez rodinnú podporu sa to prenieslo 
aj k Vám. Bolo a naďalej je mi cťou 
bojovať aj s Vašou podporou, za Slo-
vensko, tradície a právny štát.

Možno máte pocit, že Vaša snaha 
vyšla nazmar, že nemalo žiaden zmy-
sel bojovať. Chcem Vás povzbudiť a 
uistiť Vás, že všetko, čo sa udialo a 
na čom sme pracovali, má zmysel. 
Treba mať tiež na pamäti, že sme stá-
li proti obrovskej presile. Sila nášho 
súpera je nesmierna. Ovláda médiá, 
známe osobnosti, vplyvové skupiny, 
má neobmedzený rozpočet a využíva 
najpodlejšie techniky propagandy a 
manipulovania. 

Niekedy víťazstvá neprichádzajú 
v skokoch, ale prichádzajú pomaly, 
postupne. Túto bitku sa nám síce ne-
podarilo vyhrať, ale podarilo sa nám 
vytvoriť pevné základy pre ďalší po-
stup, vytvorili sme silné informačné 
pole a zasiali myšlienky. Aj s pomo-
cou Vás sa darilo ich rozšíriť a ony 
časom vyklíčia. Veľmi dobre viem, že 
kde neplatí právo, trpia nevinní. 

Viem, že vieru vo víťazstvo a zme-
nu máme v našich rukách.

Ja sa nevzdávam, ideme ďalej!

Vážení fanúšikovia, 
podporovatelia, priatelia,

JUDr. Štefan Harabin
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Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

Obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0907 887 056

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
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predaj a montáž

kotlov
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e-mail: ingeneer.sergii@gmail.com
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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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Nemusíte h¾adaś 2 alebo 3 firmy, MY PONÚKAME VŠETKO, ÈO POTREBUJETE!

montter@montter.sk                 www.montter.sk                0919 370 730   0919 383 363

Zameranie a doprava ZDARMA7- roèné skúsenosti v oblasti zimných záhrad

STAVEBNÉ PRÁCE    RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ/OTOÈNÉ ZASKLENIE    TIENENIE NA STRECHY    SKLENENÉ STRECHY    DREVENÉ PODLAHYSTAVEBNÉ PRÁCE    RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ/OTOÈNÉ ZASKLENIE    TIENENIE NA STRECHY    SKLENENÉ STRECHY    DREVENÉ PODLAHY

TERASY   ZIMNÉ ZÁHRADY   PRÍSTREŠKY   ZASKLENIE   TIENIACA TECHNIKA

Materiály: HLINÍK, DREVOMateriály: HLINÍK, DREVOMateriály: HLINÍK, DREVO
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KAMENÁRSTVO KAJAL
(medzi Galantou a Šaľou)

Jedinečné tvary

náhrobných kameňov

za bezkonkurenčné

uvádzacie ceny!

od pondelka do soboty: 8°° - 17°°

mimo otváracej doby aj po tel. dohode

Iba to najkvalitnejšie
pre Vašich zosnulých!

0948 312 754
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Každá očistná kúra znamená 
zmenu stravovacích zvyklostí. Sa-
mozrejmosťou je uprednostňovanie 
čerstvej zeleniny a ovocia, vyhýbanie 
sa hotovým jedlám, uprednostňova-
nie celozrnných výrobkov, zníženie 
červeného mäsa, hlavne bravčového, 
uprednostnenie porcií rýb alebo chu-
dej hydiny.

Neoddeliteľnou súčasťou očistnej 
kúry je vyhýbanie sa cukru a soli. Aj 
počas krátkodobej očistnej kúry pred 
jedením jedenkrát denne je účinnejšie 
rozdeliť si diétne jedlo do troch hlav-
ných porcií a prijímať aj bielkoviny v 
podobe chudého mäsa, syrov alebo 
vajíčka. 

Dostatočný príjem tekutín 2-3 litre 
denne je nevyhnutný, hlavne vody a 
bylinkových čajov. 

Vzorový jedálny lístok na 3 dni od-
ľahčujúcej kúry:

1. DEŇ
Raňajky: 1 vajce na tvrdo, 1 celozrnný 
toast, 1/2 grepu, čaj alebo káva

Obed: Polovica konzervy tuniaka vo 
vlastnej šťave, 1 toast,  čaj alebo voda
Večera: 2 plátky chudého mäsa, šálka 
zelených fazuliek, šálka mrkvy

2. DEŇ
Raňajky: 1 opečený toast,  1 avokádo, 
čierna káva alebo čaj. 
Obed:  1 šálka tvarohu alebo cotta-
ge syra, 1 paradajka 
Večera: 2-3 plátky šunky, 1 šálka bro-
kolice, ½  šálky mrkvy, ½ banánu. 

3. DEŇ
Raňajky: 1 jablko, 5 plátkov syra, by-
linkový  čaj 
Obed: 1 porcia ryby na 
pare, 1 šálka mrkvy, 1 
šálka karfiolu
Večera: dusené hydi-
nové prsia, 1 šálka ša-
látu, ½ pomaranča 

Jarné očistné kúry II.

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

metabolizmu a výživy

, 5 plátkov syra, by-

by na
vy, 1 

ydi-
a ša-
a

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, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk
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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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e-mail: sekostav@sekostav.skŠamorínska 4B, 903 01 Senec

PONÚKAME:

SEKOSTAV spol. s r.o.

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

» stavebné práce - 0911 408 660
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Roman Oškera

0918 134 256
roman.oskera1985@gmail.com

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ PRÁCE
ÚPRAVY POZEMKOV
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PLYN

KÚRENIE

VODA

0903 168 625

Jar 2019

BEZDOTYKOVÁ UMYVÁREŇ
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podvojné a jednoduché
účtovníctvo

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

info@ambi-sro.sk
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Myslenická 23, PEZINOK (Grinava)
tel.: 033/640 53 48
mobil: 0907 724 351
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www.integra-fs.sk   e-mail: integra-fs@integra-fs.sk
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Slovensko pre rodiny

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Rodina je zák-
ladnou bunkou 
spoločnosti. Hnu-
tie OĽANO jej preto 
od svojho vzniku 
venuje osobitnú 
pozornosť. Nepre-

behla snáď ani jedna schôdza parlamen-
tu, na ktorú by naše hnutie nepredloži-
lo aspoň jeden návrh zákona s cieľom 
pomôcť slovenským rodinám (a nie len 
úplných).

Osobitnú pozornosť venujeme rodi-
ne a rodinnej politike aj v hĺbkovom re-
ferende, ktoré pripravujeme. Až 7 otázok 
spomedzi 17, ktoré sme navrhli, sa týka 
problémov našich rodín. Dnes vám pred-
stavíme 4 z nich:

5. Príspevok od 4. mesiaca tehoten-
stva. Pracujúce a študujúce matky by 
mali mať nárok na materský príspevok 
vo výške rodičovského príspevku už od 
4. mesiaca tehotenstva. Aj vďaka tomu-
to opatreniu by pravdepodobne mnoho 
žien, ktoré podstúpia interupciu len z 
ekonomických dôvodov, prehodnotilo 
svoje rozhodnutie a dieťa by riadne do-
nosilo.

6. Hypotekárne prázdniny rodi-
nám. Rodič dieťaťa do 6 rokov by mohol 
požiadať banku o plný odklad splátok 

hypotéky. Chceme pomôcť rodičom, kto-
rí majú starosti s výchovou malých detí, 
aby si starosti so splácaním hypotéky 
mohli odložiť a posunúť na menej nároč-
né obdobie, kedy už ich deti budú samo-
statnejšie.

7. Flexibilná rodičovská dovolenka. 
3 roky „materskej“ a rodičovskej by si 
mohli obaja rodičia rozdeliť medzi seba 
podľa ľubovôle. Čerpať by ju mohli naprí-
klad aj zároveň, každý po roku a pol.

8. Miesto v škôlke pre každé dieťa. 
Každé dieťa od 3 rokov by malo mať nárok 
na bezplatné miesto v škôlke. Ak by mu 
však aj napriek tomu nebolo poskytnuté, 
získal by rodič každý mesiac odškodné 
vo výške príspevku na starostlivosť o 
dieťa. OĽANO to považuje za základnú 
spravodlivosť, ktorá 
však na Slovensku 
dlhé roky naplatí 
pre každého.

Ide nám o Slo-
vensko pre rodiny. 
Pomôžte nám ho 
presadiť.

ps: A nezabudnite 
ísť v sobotu voliť 
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Slovakia TAP s.r.o.
PEZINOK
Bratislavská 85
tel. 033/642 25 06 

otvorené:
po-pia: 800 - 1700

         so: 900 - 1300 w w w.slovak iatap.sk

Akcia
� metrážne bytové  a objektové koberce, trávy

� kusové koberce
� objektový a bytový vinyl a PVC

� rohože, sokle, listy,pásky, garníže
� úprava podláh, pokládka, dovoz

(akcia platí do vypredania zásob)

30% 30% zľavazľava 30% zľava
  na kusové koberce v rozmere 200x290
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ODVOZ ODPADU
Búracie, výkopové
a zemné práce
0917 165 399

Predaj a dovoz
štrku, makadamu,

piesku a zeminy
0917 126 948

Prehliadky rýchlo a ZADARMO!   www.nakotrans.sk
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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

KAMENÁRSTVO PEŠKO
�0908 588 877�0908 5 Hlavná 421, Vištuk

kamenarstvo.pesko@gmail.com

PONÚKAME KVALITU
ZA VÝHODNÉ CENY

��kompletné zhotovenie pomníkov
��široký výber rôznych druhov kameňa
��vybetónovanie základov
��odstránenie starých pomníkov ...
��krížiky, lampáše, vázy ...
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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
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Areál PD, Boldocká 301, Senec

tel./fax: 02/4592 5329, 0905 605 209
www.in-real.sk            e-mail: inreal@wmx.sk

25
rokov

sme tupre vás už 
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Výkup papiera
za 8 centov / kg !

Ďalej vykupujeme železo, farebné kovy, elektroodpad, akumulátory.

Tel.: 0904 987 901
www.kovosrotsenec.sk

Kovošrot SEDO
Récka cesta, Senec
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LEKÁREŇ CENTRUM

NONSTOP LINKA - 0907 790 712 Lekáreň CENTRUM, Senec
Poradenstvo cez Facebook.

na dermoporadenstvo ZDARMA, počas prezentácie
vzorky ZDARMA, zľavy na dermokozmetiku

Vás pozýva 23.3.2019

Dobré ceny v našej lekárni:

8,00 €
zľava

MERANIE CRP v našej lekárni

 DAOSIN 60 TBL 
 AUTOLEKARNICKA

34,50 €
17,50 €
19,50 €
79,99 €

 BETA GLUCAN 500 mg
 MOBIVENAL 120 TBL
 OCUVITE forte 60 TBL
 OMRON tlakomer  M6
 GLUKOMETRE
 BEBA, NUTRILON, SUNAR

28,50 €
13,50 €
15,50 €
69,99 €

k pružkom ZDARMA
5+1 ZDARMA

CENA
MESIACA 

 
len 38,50 €

5,99 €

,

0905 719 132

AJ TU MOHOL

BYT VAS INZERAT
, ^^

Veľa ľudí sa domnieva, že prírodné 
lieky či doplnky výživy len pomáha-
jú, pritom nemajú nežiaduce účinky a 
nemôžu spôsobovať liekové interak-
cie. Všeobecne sa však dá povedať, 
že ak má mať prírodný liek žiaduce 
účinky, je potrebné sa obávať aj mož-
ných nežiaducich účinkov, alebo aj 
interakcií s inými liekmi, hoci ich vý-
robcovia mnohokrát neuvádzajú. 

Rozchodnica ružová (ľudovo 
zlatý koreň, alebo Rodiola) - Roz-
chodnica nepatrí medzi veľmi známe 
rastliny, avšak extrakty z  nej sa na-
chádzajú vo výživových doplnkoch 
aj na našom trhu. Používajú sa podľa 
odporúčaní výrobcov najmä pri úz-
kostiach, napätí a  strese. Zaujímavý 
je jej neuroprotektívny účinok a efekt 
na pamäťové funkcie. U pacientov s 
tzv. kognitívnym deficitom (porucha 
poznávacích funkcií), zlepšuje Roz-
chodnica kognitívny výkon. Niektoré 
publikácie naznačujú priaznivý efekt 
u pacientov s Parkinsonovou choro-
bu.

Ľubovník bodkovaný - Obsahové 
látky ľubovníka ovplyvňujú enzýmy 
odbúravajúce liečivá v  pečeni. Ľu-
bovník je tzv. induktor – teda zvyšuje 
aktivitu pečeňových enzýmov, čím 
urýchľuje odbúravanie mnohých lie-
čiv. Dochádza k zníženiu a nezriedka 
aj k vymiznutiu účinku liečiva, čo na-
príklad pri liečbe srdcového zlyhania, 
hypertenzie, onkologických ochorení 

môže mať až fatálny následok. 
Grep a citrusy vo všeobecnosti - 

Citróny a grepy sú taktiež obľúbeným 
doplnkom bežných maródov a medzi 
širokou verejnosťou sú považované 
snáď za jediný zdroj vitamínu C. Ich 
pôsobením dochádza k zníženiu me-
tabolizmu liečiv, čo môže viesť k zvý-
šeniu ich hladín v krvi, nárastu účin-
nosti, ale aj toxických prejavov. Zvlášť 
rizikové sú napríklad lieky na liečbu 
vysokej hladiny cholesterolu, niekto-
ré analgetiká, či lieky ovplyvňujúce 
zrážanie krvi.

Informácií o  vplyve rastlín na 
lieky je veľa. Napríklad fialka intera-
guje s  preháňadlami, hloh nevhod-
nou kombináciou s  inými liečivami 
(sedatíva, antihypertenzíva), spôso-
buje únavu, nevoľnosť a  nadmerné 
potenie, ginkgo a jeho extrakty môžu 
ovplyvniť účinnosť liečiv užívaných 
pri poruchách zrážania krvi a  obľú-
bená mäta sa neodporúča pri žlčníko-
vých kameňoch a ochorení žlčníka.

Čo teraz? Máme sa báť vypiť čaj, 
či zjesť ovocie? Isto nie. Avšak pri 
súčasnom, zvlášť dlhodobom užíva-
ní liekov a  akýchkoľvek rastlinných 
prípravkov musí byť pacient opatrný. 
Vždy  je vhodné spýtať sa lekárni-
ka, prípadne lekára či v  prírodnom 
prípravku obsiahnuté látky nemôžu 
ovplyvňovať lieky, ktoré tiež užíva. 

Aj prírodné lieky môžu byť rizikové

» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK

Posledné dni sú učitelia, žiaci i rodi-
čia zavalení (frustrovaní) maturitným 
testovaním.  Táto situácia sa opakuje 
každý rok. Okrem zlého nastavenia 
maturity, ktorá je rozložená na 2 časti 
od seba vzdialené vyše mesiaca, teda 
študenti sa musia dva razy stresovať, 
sa rok čo rok opakujú problémy s tes-
tami, ktoré pripravuje Národný ústav 
certifikovaných meraní vzdelávania 
(NÚCEM). Človek by si pomyslel, že 
nemenné vedenie ústavu zostáva pre 
vysoko kvalitnú prácu. Ba! Či je to 
slovenčina, angličtina, Testovanie 5/9 
alebo maturitný test, neexistuje rok, 
kedy by sa neobjavili trhliny v testo-
vých položkách, ktoré zrejme vymýš-
ľajú ľudia vzdialení od regionálneho 
školstva. Inak by sa nestávalo to, že sú 
úlohy neriešiteľné a sporné.

Ako bežnému učiteľovi mi trvalo 
len 5 minút, aby som objavil 3 chyby v 
testovacích položkách. Iní kolegovia, 
ba žiaci objavili aj ďalšie, ktoré by sa 
v celoslovenskom teste nemali vyskyt-
núť. A práve takto by mal postupovať 
recenzent (autor) testov. Samozrejme, 
treba ho dôstojne zaplatiť. To by však 
nemal byť problém, lebo na základe 
tvrdení ministerstva sa zdá, že testo-
vanie je alfou-omegou vzdelávania. 
Žiaľ!

Nejde o to, že by boli testy ťaž-
ké, že sú žiaci i učitelia lajdáci. Ide o 
neriešiteľné úlohy.  Tento rok sme si 
ani nemohli overiť odpovede, keďže 

NÚCEM neuverejnil kľúč. Vraj čakajú 
na varianty odpovedí a potom začnú 
hodnotiť, čo je postup absolútne ama-
térsky. Na druhej strane, testy žiakom 
nemôžu ani poškodiť, ani pomôcť. Je-
dine ak nedosiahnu formálne požado-
vané percento. Ale z hľadiska ďalšieho 
vzdelávania sú nanič, vysoké školy 
ich neakceptujú. To sa nezmení, po-
kým bude proti nim verejná mienka, či 
už dôvodu, že sú zlé, alebo z dôvodu, 
že sa nekomunikujú s pedagogickou, 
ale aj s laickou verejnosťou.

Po kritike počúvame od ministerky 
či riaditeľky NÚCEM-u samé výhovor-
ky, klamstvá či vysoko odborné argu-
menty, ktorými však obyčajní žiaci ne-
majú šancu disponovať. Pre zlý štátny 
vzdelávací program sa nedajú so žiak-
mi prejsť hlboké zákutia lingvistiky či 
labyrinty literatúry. Isto, žiaci musia 
ísť do hĺbky pri štúdiu. No tá je limito-
vaná. Diskutoval som o teste s odušev-
nenými a vzdelanými slovenčinármi, 
napriek tomu sme nenašli spoločné 
riešenia viacerých úloh.  

Za takéto zlyhania sa v slušnej spo-
ločnosti vyvodzuje zodpovednosť. U 
nás však nie. Už dnes sa desím toho 
nápadu, že bude matematika na ma-
turite povinná., Ak sa dovtedy nena-
pravia chyby v testovaniach, vzniknú 
ďalšie dôvody na demotiváciu našich 
žiakov. 

Maturitná pohroma

» Ján Papuga 
riaditeľ ZŠ
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA

Ponuka prác MINIBAGROM,
UNC a AVIOU 3 t. sklápač

· výkopové práce: 
  šírka 30 a 60 cm do hĺbky 2,1 m
· úpravy terénu
· obkopávanie  základov
  pre izolácie
· rozbíjanie betónu

0903 319 82828
www.fabi.sk

Minibager pri svojej
váhe 1600 kg prejde
otvorom šírky 1m
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0917 373 326
www.pemont.sk

ODVOZ ODPADU
KONTAJNERMI

stavebný � bio � komunálny
VÝKOPOVÉ PRÁCE

MINIBÁGROM
24
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DOVOZ: štrk•piesok•makadam•zemina
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Vykonávame 
všetky druhy 

STAVEBNÝCH PRÁC 
IZOLÁCIE STRIECH 
OPRAVY DOMOV 

za výhodné ceny

0902 272 708 Senecko.skSenecko.sk
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Príjmeme do pracovného pomeru
na jednosmennú prevádzku v čase od 7:00-15:30 h.

 pomocných robotníkov a robotníkov aj nevyučených
    nástupný plat 500 Eur / netto 
 operátora kamerového systému (môže byť aj dôchodca)
    plat 400 Eur (práca v noci)
 brigádnikov
    plat 500 Eur

Drevársky závod - Píla Senec s.r.o.
Boldocká cesta 2560

903 01 Senec

Tel.: 02/4592 3392
mobil: 0903 476 666

VYRÁBAME
krovy na mieru a väzníkove krovy
všetky druhy ihličnatého reziva, hobľované rezivo,
stavebné rezivo, tatranský profil, hobľované altánky

PREDÁVAME
strešné krytiny BRAMAC, TERRAN, TONDACH
strešné fólie a škridlové laty
klampiarske výrobky - systém KJG (žlaby, zvody, okap. plechy,...)
strešné okná VELUX
spojovací materiál (závitové tyče, klince, skrutky, uhoľníky,...)

IMPREGNUJEME REZIVO
v hydraulickej impegnačnej tlakovej vani, systém Bochemit

DOPRAVA A VYKLÁDKA 
S HYDRAULICKOU RUKOU
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ponúka: 8 - 18 týždňové kuričky

AKCIA!
Pri kúpe nad 10 ks
krmivo ZADARMO!

Hydina Takáč Tešedíkovo

00
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čky
díkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkovo

0918 537 780, www.hydinatakac.sk

rôznej farby
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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.
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Bistro Famílja v Pezinku
príjme do TPP na pozíciu:

          Bližšie info na prevádzke Moyzesova 4/B, Pezinok
(budova Panorama pri stanici), alebo: 0918 119 289

�AŠNÍK - �AŠNÍ�KA�AŠNÍK - �AŠNÍ�KA
Plat: 4,50/ h. Dlhý - krátky týždeň. 12-h. smennosť.

�AŠNÍK - �AŠNÍ�KA
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Nie všetci majú tú možnosť na jar 
vyraziť do záhradky a začať sa tam re-
alizovať. Nič to, miniatúrne plantáže 
si možno účelne zriadiť aj na okennom 
parapete. Doma tak budete mať nielen 
viac jarnej zelene, ale aj vitamínov, kto-
ré sú vždy „poruke“.

Čerstvé zdravé bylinky po celý rok, 
príjemná vôňa – no nestojí to za trochu 
námahy aj v byte? Bylinky si môžete za-
dovážiť ako sadeničky a „iba“ sa starať 
o to, aby rástli, alebo môžete začať od 
semienok, čo je náročnejšie, ale zas, asi 
to aj viac baví. A v rodinách s deťmi je to 
aj celkom výchovný dlhodobý projekt.

Ak sa teda rozhodnite, či už na dno 
kvetináča, alebo „rantlíku“, vždy dajte 
drenážnu vrstvu, ktorá pomáha odvá-
dzať prebytočnú vodu nejakým spod-
ným otvorom do podkladovej misky. V 
opačnom prípade dávate zabrať kore-
ňovej sústave, ktorá príliš veľa vlhkos-
ti nemusí zvládnuť a začne odhnívať. 
Bylinky majú rady slnečné stanovisko, 
čiže okenný parapet je dobrá voľba. 
Ak je v byte nízka vlhkosť vzduchu, čo 
najmä v panelových stavbách býva, 
rastlinky je dobré ošetriť občas vod-
nou hmlou. Aby sa vám jedna strana 
„plantáže“ príliš neťahala za slnkom, 
občas celý kvetináč pootočte. Pravi-
delné zostrihávanie bylinkám určite 
neublíži. Treba s citom voliť iba mieru. 
Napríklad, ak striháte pažítku, nikde 
neustrihnite viac, ako zhruba tretinu 
zelenej hmoty. Inak sa výrazne spoma-

lí jej rast.
Čím viac svetla a živín rastliny 

majú, tým rýchlejšie rastú. V príjem-
nom počasí – ak nie je príliš chladno 
či príliš horúco – ich môžete aj dať otu-
žovať na balkón. V letných horúčavách 
umiestnite medzi ne a okenné sklo 
izolačnú vrstvu – hoci aj kartón, aby 
ich slnečná žiara, znásobená sklom, 
nespálila. Ak chcete prihnojovať, ideál-
ne sú tyčinky, tie vám zaručia, že kon-
zumovatelná časť rastliny s hnojivom 
neprichádza do kontaktu – zasúvate 
ich totiž do substrátu. Mnohé z týchto 
tyčiniek obsahujú aj ochranu rastliny 
pred škodcami – napríklad voškami.

O samotných bylinkách, ktoré je 
možné pestovať takto priamo v kuchy-
ni, si napíšeme nabudúce.

Záhradka na parapete

» red

Meno priezvisko 
priezvisko@regionpress.sk 
0912 555 666

OZVITE SA NÁM

Týždenníky siete REGIONPRESS sú 
prvým regionálnym médiom, ktoré na 
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia 
pre svojich inzerentov splnenie všeo-
becných zákonných povinností.

redakcia SENECKO
senecko@regionpress.sk 
0905 915 040, 0905 719 132
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TRAMICO
OWA

Pozícia vhodná aj pre absolventov!

Výhodná PRACOVNÁ PONUKA

Pozícia - OPERÁTOR VÝROBY
Zaoberáme sa výrobou strešných čalúnení do automobilov
Trojzmenná prevádzka v týždňových cykloch.

Howa Tramico Slovakia s.r.o.
Poľná č. 7, 903 01 Senec

Tel.: 02/40 25 90 11, Mob.: 0918 455 359
Mail: maria.krchova@howa-tramico.com

Výborná lokalita.
Ľahká dostupnosť.

Žiadne dopravné zápchy.

06:00 - 14:00   /   14:00 - 22:00   /   22:00 - 06:00

Pracovná náplň:
� manipulácia s materiálom, s výrobkami a ich kontrola
� preventívna a bežná údržba na pracovnom poste
� súčasťou práce je vyplňovanie dokumentov slúžiacich
     pre popis priebehu a realizácie operácií na pracovisku

Požadujeme:
� chuť do práce, zodpovednosť, zručnosť, šikovnosť

Ponúkame:
� prácu v stabilnej spoločnosti, spoločenské akcie,
    motivujúce pracovné ohodnoptenie po zaškolení
� v závislosti od pracovného zaradenia a skúsenosti uchádzača:
- OPERATOR 1: 888 € (740 € zákl. mzda + odmeny do výšky 148 €)
- OPERATOR 2: 912 € (760 € zákl. mzda + odmeny do výšky 152 €)
- OPERATOR 3: 936 € (780 € zákl. mzda + odmeny do výšky 156 €)
- JUNIOR LEADER: 996 € (830 € zákl. mzda + odmeny do výšky 166 €)
V prípade odpracovanej týždennej nočnej je príplatok v priemere 75 €.
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Požadujeme: prax, vodičský preukaz sk. C, KKV
a prax s hydraulickou rukou.

Práca v okolí BA. Mzda: 10 €/hod.

P ž d j dič ký k k C KKV

Príjmeme VODIČA / STROJNÍKA
pre obsluhu nákladného auta

a traktor-bagra

Hľadáte ľudí? Inzerujte v tejto rubrike
0905 719 132, 0905 915 040

INZERCIA
0905 915 040
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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
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
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VEREJNO - PROSPEŠNÝ PODNIK SENEC, a.s., Senec, Fándlyho 3

VÝVOZ ODPADU
VEĽKOOBJEMOVÝMI
KONTAJNERMI 

0903 410 436

AJ V SOBOTU

Prijmeme vodičov
 na nákladný automobil sk. C, E

02/4592 4704
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Ponúkame Ti príležitosť stať sa členom nášho tímu.

PONGRATZ s.r.o., Dolná 2066, 900 01 MODRA, okr. PEZINOK

INFORMÁCIE O PRÁCI
0905 44 81 83

v.berkovic@pongratz.sk

Rozširujeme rady našich spolupracovníkov a prijmeme

- Základná mzda: od 650,-EUR (zvárači), 580,-EUR (skladníci)

- Nástupná mzda vrátane prémií a bonusov: 
  od 950,-EUR (zvárači), 870,-EUR (skladníci)

ZVÁRAČOVZVÁRAČOV s preukazom Z-M1 s preukazom Z-M1
SKLADNÍKOV, VODIČOVSKLADNÍKOV, VODIČOV VZV VZV
ZVÁRAČOV s preukazom Z-M1
SKLADNÍKOV, VODIČOV VZV

príjme do pracovného pomeru
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OŠETROVATEĽA HYDINY
na farmu ČASTÁ

NÁPLŇ PRÁCE: kompletná starostlivosť o kŕdeľ hydiny
POŽIADAVKY: 
- samostatnosť, flexibilita, zodpovedný prístup k práci
- svedomité plnenie príkazov nadriadeného pracovníka
PONÚKAME:
- práca v prosperujúcej spoločnosti
- prídel hydiny a vajec za výhodné zamestnanecké ceny
- výhodné platové podmienky
- odmeny za neabsenciu
- vernostné odmeny
- príspevok na stravovanie
- odmena za ukončený turnus
- odmena za podostielku
TERMÍN NÁSTUPU DO PRÁCE:  ihneď
PRACOVNO - PRÁVNY VZŤAH:  hlavný pracovný pomer 
PLAT:  550 € + odmeny* 
                (priemerný plat za rok 2018 sa pohyboval na úrovni 770€/mes.)

Kontakt pre záujemcov: telefón: 0901 905 523
                                               e-mail: kurtisova@machhydina.sk

*(so špecifikáciou hodnotiacich kritérií bude záujemca oboznámený pri pracovnom pohovore)

PRÍJMEME
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Nedostávatepravidelne
NAŠE NOVINYdo schránky

a chceli by ste?

distribucia.sc@regionpress.sk
0905 719 132

Kontaktujte nás:

Výrobca okien
VEKA

HĽADÁ
ODBERATEĽOV

0948 466 436
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info@konstrukter.sk
Tel.: 0908 914 180

OPERÁTOR VÝROBY 
800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto
��	
�������� 

11 EUR/hod.
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záhradné hadice, rôzne náradie do záhrady, tieniace siete, netkané textílie,
tyče k rastlinám, fúriky, vedrá, plastové nádoby, sudy a veľa ďalšieho ...

Otváracie hodiny:
Pon - Pia: od 09:03 do 12:58, od 14:04 do 17:03

Sob:  od 09:08 do 12:00, Ned: ZATVORENÉ

Récka cesta, Senec (areál PD)
Tel: 0944 101 321
Facebook: BAZÁR Druhá šanca - SENEC

Otváracie hodi
Pon - Pia: od 09:03 do 12:58, od 14:04 do 17

Sob:  od 09:08 do 12:00, Ned: ZATVORE

ka cesta, Senec (areál PD)
0944 101 321

ebook: BAZÁR Druhá šanca - SENEC

BAZÁR DruhÁ Šanca - Senec

nájdete u nás nové aj použité, niečo pre domácnosť, záhradu, stavbu i dielňu z veľkoskladov aj domácností

TERAZ V PONUKE
ZA SUPER CENY!!!

Firma REMIREL s.r.o., CZ

Práca 
v Českej 
republike 

85
02
19

VÝBORNÉ  PLATOVÉ PODMIENKY
+421 918 607 897  +421 917 650 018

+421 905 775 463

VVVOOODDDDIČČČ VVVVZZZVVV

PRRAACCCOOVVVNNÍKKK
DDOOO PPLLAASSSTTOOOVVEEJ 
VVVÝÝROOOOBBYYY
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