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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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Zimné záhrady
Zasklenie balkónov

Sl
ovenský 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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 Ušetrite až polovicu !!!
   Maľujete, staviate, či rekonštruujete Váš dom, byt 
alebo chatu?
   Chcete nakúpiť  za najnižšie ceny a pritom mať ši- 
roký výber ako vo veľkých obchodných centrách?
  Navštívte Váš Dom farieb & hobby centrum a 
presvedčte sa sami, že tam nájdete všetko čo 
potrebujete. Za ceny o 30-50% nižšie ako v ob- 
chodných centrách. Načo platiť inde viac?
     Vašim známym dávajú v obchode zľavy a Vám nie?  
V tejto predajni sú okrem nízkych cien zľavy až do 

10% pripravené práve pre Vás. Navyše ku každému 
nákupu nad 49,-EUR dostanete osviežujúci darček.
    Odborné poradenstvo je samozrejmosťou. Príďte 
sa  presvedčiť,  cieľom  tejto  pre- 
dajne  je  šťastný a spokojný 
zákazník.

Bratislavská 25, SENEC (bývalé potraviny Jednota), � 02/45 92 43 43, www.vasdomfarieb.sk
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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%

STAVEBNÉ        PRÁCE

fero STAV

MY STAVIAME
NÉ         P

0915 441 422
www.fero-stav.sk

rekonštrukcie bytov
výstavba domov

inštalatérske práce
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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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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 51.100 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 31.000 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 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 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)

A čo tak iba byť ...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prišlo k nám slovíčko „mega“. Už dáv-
no. Do chudobného slovníka exhibicionis-
tov bez štipky sebaúcty za mikrofónmi a 
potom už aj v tlači. Na sociálnych sieťach, 
ale už aj v bežných teenagerských rozho-
voroch. Žiaľ, nielen v nich. „Mega“ malo 
zaujať. Hlupákov. „Mega“ znamenalo čosi 
mimoriadne. „Mega“ znamenalo čosi ako 
impozantné, niečo hodnotovo nadradené, 
výnimočné. Potiaľ fajn. Lenže, zrazu sa 
„mega“ stalo všetko. Zápchy na cestách, 
pesnička, jedlo v reštaurácii, aj hlúposť 
bola „mega“.

Mega znamená milión. Mega pochá-
dza z gréckeho μέγας, čo znamená veľký. 
Lenže slovko veľký znie tak nezaujímavo, 
akoby ani nič výnimočné neopisovalo. 
Jednoducho – aj veľký začalo znieť akosi 
primalo na malomeštiakov, obdivujúcich 
všetko „mega“.

Všade čítam (a počúvam) najnovšie 
slovné spojenia „ozajstný katolík“, „ozajst-
ný demokrat“, „ozajstný patriot“. Akurát 
ozajstní hlupáci sa nehrdia tým, že sú 
ozajstní a stačí im, že sú. Katolík je také 
úbohé nič, demokrat, ten už koho zaujme, 
patriot je trápny. Ak sú však ozajstní, po-
tom sú niekto. Potom sú „mega“.

„Čokoľvek ozajstné sa stáva luxusom. 
Už potreba pridávať prívlastok „ozajstný“ 
svedčí o tom, že rátame s tým, že skoro 

všetko je len akože, alebo niečo sa tvári ale-
bo predáva s odkazom, že to vyzerá ako to, 
ale v skutočnosti je to toto“ pridala k mojej 
úvahe o ozajstnosti na sociálnej sieti pria-
teľka. Nie je vám to tak nejak ľúto? Človek 
takmer nikoho nezaujíma, ak nie je taký či 
onaký. Ak je iba človek. Ak nenosí červené 
tenisky, ak pri rozhovore alebo oslovení 
niekoho nestojí rozkročený ako americký 
vojak v pohove, lebo tak sa teraz má stáť, 
aby jeden nejako zaujal, ak sa nebúcha do 
pŕs, aký je kresťan, ak nekandiduje nie-
kam, kde si za päť rokov zarobí milión eur.

Používať prívlastok „ozajstný“ začali 
o sebe najmä tí, ktorí sú vlastne nezaují-
maví, nepresvedčiví, často nepravdiví, 
falošní.

Skutočný človek má mozole na ruke, 
žije nielen svojimi trápeniami a rados-
ťami, má svoje určité vnútorné hodnoty, 
ktorých sa nevzdáva, v peňaženke má 
pár drobných, ale v duši má 
pokoj a čisto. Nepotrebuje 
byť „mega“ na to, aby bol 
veľký.

Nech žije človečina, 
milí čitatelia a prosím – 
pomôžte jej spoza 
mreží hlúposti von, 
medzi nás.
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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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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
��0908 728 081
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Vykonávame 
všetky druhy 

STAVEBNÝCH PRÁC 
IZOLÁCIE STRIECH 
OPRAVY DOMOV 

za výhodné ceny

0902 272 708

0917 373 326
www.pemont.sk

ODVOZ ODPADU
KONTAJNERMI

stavebný � bio � komunálny
VÝKOPOVÉ PRÁCE

MINIBÁGROM
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DOVOZ: štrk•piesok•makadam•zemina
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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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tel.: 02/45 91 62 97 mob.: 0903 414 044

Zabezpečujeme prevoz VZV, UNC,
traktorbágrov, malých stavebných strojov

ODVOZ Odpadov
veľkokapacitnými

kontajnermi

DOVOZ Stavebného materiálu
štrku, piesku,drte

e-mail: kontblesk@stonline.sk

MATEJ SALAY, Kostolná 13, 900 24 Veľký Biel
KONT-BLESK
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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»Predám veterána Aus-
tin A40, cena dohodou.
Tel. 0902743401

»CZ 175 JAWA 250 350 PI-
ONIER STADION MUSTANG 
SIMSON KÚPIM TIETO MO-
TORKY.Tel. 0915215406

»Prenaj. gars v SC RD.Tel. 
0905737309

»Kúpim rodinný dom. Nie 
RK.Tel. 0944860729

»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

»PREDÁM KUKURICU.Tel. 
0911206899

»Kúpim rôzne starožit-
nosti aj v poškodenom 
stave.Tel. 0903753758

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                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

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.

Cez Veľkú noc sa ľudia zvyknú pre-
jedať. Aký vplyv môže mať takýto väčší 
nápor jedla na organizmus človeka?

Zabúdame, že takéto hodovacie 
zvyklosti vychádzajú z náboženstva a 
nasledujú po období pôstu. A to je roz-
diel Hojnosť sme si vybrali, pôst pred 
ňou však nedodržiavame. Teda, po nor-
málnom našom stravovaní (ktoré je žiaľ 
charakterizované nadmerných energe-
tickým príjmom) nasledujú ešte väčšie 
kulinárske hody. Znamená to zaťaženie 
tráviaceho traktu, pocit ťažoby na žalúd-
ku, nepravidelnosti vyprázdňovania. 
Samozrejme aj vzostup hmotnosti. Za 
štyri dni ľudia dokážu pribrať jeden až 
tri kg! Ale nemusí to byť pravidlom, stačí 
si uvedomiť význam týchto sviatkov (a 
nemusí to byť iba náboženský) – sú to 
totiž sviatky radosti a pohody..

Mali by rodičia dávať cez sviatky 
špeciálne pozor aj na deti? Predsa len - 
za deň pojedia niekoľko veľkonočných 
vajíčok, čokolád...

Na stravovanie detí treba dávať pozor 
po celý rok. Nie je dôvod, aby niektoré 
dni by mali byť výnimkou. Nemajú zjesť 
viac sladkostí, čokolád, vyprážaných 
jedál,... Následky sa odstraňujú ťažko – 
nielen tie aktuálne v podobe akútnych 
tráviacich ťažkostí, bolestí, ale aj tie dl-
hodobé – ak dieťa bude mať pocit, že po-
čas sviatkov môže všetko, odnesie si to 
do života so všetkými následkami.

Akých jedál by sa mali ľudia cez 
veľkonočné sviatky vyvarovať (šunky, 

majonézové šaláty) a ktoré by mali nao-
pak uprednostniť (zelenina)? Zmenil sa 
podľa vás za posledné roky sviatočný 
jedálniček Slovákov k zdravšiemu? Vy-
berajú si ľudia prísnejšie, aké potraviny 
si na sviatky nakúpia (vrátane nápojov)?

Môžeme spokojne konštatovať, že 
stravovacie zvyklosti sa postupne zlep-
šujú. Týka sa to hlavne mladších generá-
cií. U starších sú predsa len stravovacie 
zvyklosti viac zakorenené. Veľkonočné 
sviatky sú vítaním jari. Čerstvé šaláty, 
spolu so šunkou sú tým najlepším ako si 
neublížiť. Vyprážané jedlá, spolu s ma-
jonézovými šalátmi zas tým horším. U 
ľudí s vyššou hladinou cholesterolu tre-
ba opatrnosť aj na konzumáciu vajíčok v 
každej podobe.

Končia po veľkonočnom prejeda-
ní sa ľudia aj na pohotovostiach alebo 
sú hospitalizovaní v nemocnici? O aké 
problémy najčastejšie ide a aké násled-
ky môže veľkonočné prejedanie zane-
chať?

Často sa vyskytujú žlčníkové zá-
chvaty či už pri poznanom kameni v žlč-
níku alebo žlčových cestách, 
alebo sa počas sviatkov 
ohlási prvý raz. Ľudia, 
ktorí to preženú s alko-
holom, zas majú tráviace 
ťažkosti v hornej časti 
tráviaceho traktu.

Veľká noc a stravovanie

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

metabolizmu a výživy

nom kameni v žlč
estách, 
atkov 
dia,
lko-
iace 
sti 

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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Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov  

a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

Práce vo výškach               0903 969 611   

Zberné miesto: 
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MONTÁŽ A PREDAJ
KRBOV

TOP KRBY s.r.o., Pezinok, Myslenická 21
Tel.: 033/641 36 82, 0903 427 371, 0905 986 610

E-mail: info@topkrby.sk
          

www.topkrby.skwww.topkrby.skwww.topkrby.sk
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3D vizualizácie a realizácie záhradvizualizácie a realizácie záh
Objednajte si obhliadku teraz.

www.abmajstri.sk 0948 359 782

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

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

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

Návrh + realizácie záhrad
- 3D vizualizácia
- Realizácia závlahového systému
- Pokládka trávnikov
- Výsev trávnikov
- Príprava terénu na siatie
  a pokládku trávnika
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plynových kotlov, elektrokotlov,
ohrievačov vody plynových a elektrických,

ročné prehliadky a čistenie kotlov,
oprava sporákov, inštalatérske práce

Tel.: 0910 996 565, intexasro@gmail.com

OPRAVY - SERVIS

PREDAJ a MONTÁŽ KOTLOV

predaj a montáž

kotlov
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e-mail: ingeneer.sergii@gmail.com
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Susedské spolunažívanie nie je 
vždy jednoduché a  častokrát vzni-
kajú rôzne konflikty a spory. Tieto sa 
najčastejšie týkajú zvukových a  pa-
chových imisií, náhrady spôsobenej 
škody, vytýčenia hraníc pozemkov 
a ich oplotenia, či chovu zvierat. Vše-
obecnú právnu úpravu susedských 
vzťahov možno nájsť v  Občianskom 
zákonníku, ktorý ukladá obmedze-
nia vlastníkovi v  záujme ochrany 
práv susedov. Každý vlastník sa musí 
zdržať všetkého, čím by nad mieru 
primeranú pomerom obťažoval iné-
ho alebo čím by vážne ohrozoval vý-
kon jeho práv. 

Opodstatnenosť uloženia tejto 
všeobecnej povinnosti každému 
vlastníkovi možno badať najmä v tzv. 
susedských vzťahoch, t. j. medzi 
vlastníkmi susediacich nehnuteľ-
ností. Ochrany pred ohrozovaním a 
obťažovaním sa však môže domáhať 
nielen vlastník nehnuteľnosti, ale 
aj každá iná osoba, ktorá je dotknu-
tá konaním vlastníka susediacej 
nehnuteľnosti (napr. nájomca alebo 
osoba oprávnená z vecného breme-
na), pričom ani nemusí ísť o bez-
prostredného suseda. Vo všeobec-
nosti platí, že ohrozovaný sused by 
sa mal domáhať ochrany svojich práv 
postupne, a to od najnižšej inštancie 
po najvyššiu. 

Riešenie susedských sporov je 
však častokrát komplikované a  nie 

vždy prichádza do úvahy možnosť 
riešenia susedských vzťahov formou 
dialógu so susedom, resp. uzatvore-
ním mimosúdnej dohody. V takomto 
prípade má vlastník niekoľko mož-
ností ochrany. 

V  prípade, že sa sused svojim 
konaním dopustil priestupku alebo 
trestného činu je opodstatneným 
prostriedkom ochrany obrátiť sa na 
policajný zbor alebo miestnu políciu. 
Najčastejšími priestupkami v  rám-
ci susedských vzťahov je porušenie 
nočného kľudu, úmyselné narušenie 
občianskeho spolunažívania vyhrá-
žaním ujmou na zdraví, drobným 
ublížením na zdraví, schválnosťami 
alebo iným hrubým správaním. 

Ďalšou z  možností ochrany je 
obrátiť sa na obec, pričom táto môže 
predbežne zásah zakázať alebo ulo-
žiť, aby bol obnovený predošlý stav. 
Okrem vyššie uvedených možností 
ochrany sa vlastník môže domáhať 
ochrany aj podaním žaloby na súd. 

Právna úprava susedských vzťahov

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk

Čistenie kanalizácie

www.havarijnapomoc.sk

• Rekonštrukcie kanalizačných
  a vodovodných sietí
• TV - monitoring kanalizácie
• Oprava kanalizácie
• Vytýčenie kanalizácie
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Neodteká?

NON - STOP  0949 177 200
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LEKÁREŇ CENTRUM

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

na dermoporadenstvo cetrifikovaným dermoporadcom.
Počas dermoporadenstva zľavy a vzorky zdarma.

Vás pozýva 17.4.2019

Dobré ceny v našej lekárni:

dermokozmetika

všetko zľava 8,00 €

NUXE olej 100 MLCENA
MESIACA 

31,00 €   20,00 €

V lekárni Vám zmeriame CRP,
hladinu cukru, cholesterolu a TGL v krvi

 VICHY šampóny
 DUCRAY KELUAL DS šampon
 KOLAGEN 4000
 DAOSIN 60 tbl
 SWISS LACTOBACILY5 66 CPS
 TLAKOMERY OMRON
 GLUKOMETRE

1+1 zdarma
9,95 €

19,90 €
38,50 €
15,95 €

stále 20% zľava
ZDARMA k prúžkom

13,50 €
23,90 €
48,50 €
19,95 €
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Myslenická 23, PEZINOK (Grinava)
tel.: 033/640 53 48
mobil: 0907 724 351
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SENEC
M.P.V. spol. s r.o.
Mierové námestie č. 5
tel.: 02/45 92 21 33
mobil: 0903 590 685
e-mail: senec@slovaktual.sk

www.slovaktual.sk
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SENEC
M.P.V. spol. s r.o.
Mierové námestie č. 5
tel.: 02/45 92 21 33
mobil: 0903 590 685
e-mail: senec@slovaktual.sk

www.slovaktual.sk

denisgapco@zoznam.sk Kamenárstvo Gapčo
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≈ doprava ≈
≈ prevoz ≈
≈ dovoz ≈

≈ sťahovanie ≈

AUTODOPRAVA
7even

Tel.: 0915 541 769
autodoprava7even@gmail.com

pracujeme
aj cez víkendy
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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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Slovensko pre slabších

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Dnes Vám 
chcem predsta-
viť posledné tri 
otázky hĺbkového 
referenda, ktoré 
pripravuje naše 
hnutie OĽANO.

15. Svojvoľné neplatenie faktúr = 
trestný čin. Chceme presadiť, aby sa 
zaviedla trestnosť bezdôvodného ne-
zaplatenia faktúry. Tento návrh sme 
predkladali mnohokrát do parlamen-
tu, zakaždým však bol zhodený zo 
stola. Zdá sa, že v dnešnom Ficovsko-
-Dankovsko-Bugárovskom štáte tento 
spôsob okrádania (najmä) drobných 
živnostníkov niekomu veľmi vyhovu-
je... Sme presvedčení, že rovnako, ako 
je trestným činom nevyplatenie zaslú-
ženej mzdy, malo by byť trestným či-
nom aj svojvoľné nevyplatenie faktúry.

16. Zákaz hazardných hier a auto-
matov. Na území SR chceme zakázať 
prevádzkovanie hazardných hier na 
výherných prístrojoch. Myslím si, že 
štát, ktorý sa ulakomí na peniaze po-
chádzajúce z nešťastia rodín, je zlyhá-
vajúci štát. Chceme mať na Slovensku 
definitívne pokoj od tohto nekalého 
podnikania, ktoré je postavené na roz-
pade a nešťastí rodín či jednotlivcov.

17. Žiadny zisk, ak pacienti zby-
točne čakajú. Sme proti tomu, aby si 
zdravotné poisťovne vyplácali zisk, 
kým nezabezpečia kratšie čakacie 
doby na onkologické operácie, než 
sú dva týždne. Pacienti čakajú na 
onkologické operácie niekedy dlhé 
mesiace. Často sa im choroba počas 
tejto doby rozšíri, a niekedy sa nedo-
žijú ani operácie. Preto nesúhlasíme 
s tým, aby si zdravotné poisťovne uží-
vali zisk, kým nezabezpečia kratšie 
čakacie lehoty ako dva týždne. Bohat-
núť na úkor zdravia a života chorých 
je nemorálne.

Spravodlivé Slovensko, Sloven-
sko pre rodiny a Slovensko pre slab-
ších. To sú tri ciele hnutia OĽANO, 
ktoré chceme spolu s 
Vami presadiť v na-
šom referende, ke-
ďže politici mnohé 
problémy dlhé 
roky odmietajú rie-
šiť. Verím, že tieto 
riešenia spoločne 
dokážeme presadiť 
úspešným refe-
rendom.
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

AKCIA ZĽAVA DO 35% Možnosť výhry 300 €

balkóny terasyzimné záhrady 
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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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VLHNE VÁM DOM?
• injektáž a podrezávanie
• izolácia pivníc, základov aj proti tlakovej vode
• omietky a rekonštrukcie RD

0902 416 560
0910 322 544 www.mandr.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
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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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PREDAJ:
 osievanej zeminy
 zásypovej zeminy

 0918 802 228
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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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UBYTOVANIE
v 3 a 4 lôžkových
APARTMÁNOCH

0905 567 138

VLASTNÁ KUCHYNKA, 
WC, SPRCHA, TV, WIFI

 (blízko SENCA)

lôžko 7 Eur/noc
cena platí na 12 a viac nocí

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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VA  

ILÁČIKOV 

0

KOMPLETNÁ ÚPRAVA
DOMÁCICH MILÁČIKOV

•Strihanie
•Kúpanie
•Trimovanie
•Strihanie pazúrikov
•Masáž labiek
•Čistenie očí a uší

+421 905 455 630
Ing. Linda PAVLOVIČOVÁ

Už nemusíte voziť vášho miláčika do salónu.
Ja prídem k vám domov.

(Senec a okolie)
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 Strana prináša alternatívu 
pre sklamaných a oklamaných 
voličov naprieč politickým spek-
trom.  „Náš program, ktorý 
dôsledne sleduje národnú a 
kresťanskú líniu, garantuje 
ochranu tradičnej rodiny a 
sociálnych práv,“ uviedla pred-
sedníčka strany Slavěna Vorobe-
lová.
 Aj keď sa strana ešte len roz-
bieha a  za pochodu obmieňa 
regionálne štruktúry, zúčastnila 
sa už komunálnych volieb, kde 
získala viac ako 150 poslancov. 
Čo je lepší výsledok ako dosia-
hli niektoré súčasné parlament-
né strany.  Najbližšie sa bude 

o priazeň voličov uchádzať vo 
voľbách do Európskeho parla-
mentu. „Jedným z troch lídrov 
je Slavomír Harabin, synovec 

Štefana Harabina, spolu s pod-
predsedami strany Petrom 
Tomečkom a Antonom Mart-
voňom,“ predstavila kandidátov 
Vorobelová. Priaznivci si celkovo 
budú môcť vybrať zo 14 odborní-
kov z rôznych profesijných oblas-
tí. V prvom kole prezidentských 
volieb podporovala strana Štefa-
na Harabina. Keďže ho považujú 
za jediného skutočne národného 
kandidáta, ktorý by so cťou vy-
konával prezidentskú funkciu. 
Podľa Martvoňa Slovensko musí 
byť rovnocenným partnerom 
v  EÚ, Slováci nemôžu byť len 
sluhami za výrobnými linkami 
s  druhotriednymi potravinami. 

Zároveň Tomeček dopĺňa, že 
bude proti povinným kvótam na 
prerozdeľovanie migrantov a ob-
medzovaniu slobody slova na in-
ternete či cenzúre. Viac na: 
www.narodnakoalicia.sk

Autor: -ps-
Zdroj foto: rodinný fotoarchív Slavomíra Harabína

stojí na národnom, sociálnom a  
kresťanskom pilieri
je stranou občanov vyznáva-
júcich princípy demokracie, 
spravodlivosti a právneho štátu
predsedníčkou je Slavěna 
Vorobelová
podpredsedami sú Peter Sokol,  
Peter Tomeček,  Sergej Kozlík, 
Anton Martvoň.
strana má vyše 1400 členov a 
rozvinuté regionálne štruktúry

NÁRODNÁ KOALÍCIA

3 x vyšší daňový bonus na každé 
dieťa
3 roky materskej vo výške 100 % 
platu matky
výstavba štartovacích nájom-
ných bytov pre mladé rodiny

PRIORITA:
MILIARDA PRE RODINU

Do europarlamentu mieri 
Harabin s Martvoňom
Nespokojní priaznivci Smeru, SNS, ale aj KDH či Mariána Kot-
lebu budú môcť voliť stranu so skutočne národným a sociál-
nym programom. Národná koalícia si ctí tradičné hodnoty, ale 
zároveň prináša aj nový vietor v skostnatenej sociálnej oblasti. 
Ich opatrenia pomôžu mladým rodinám, ale aj penzistom.

Chceme miliardu pre slovenské rodiny

Štefan a Slavomír Harabin
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO

Hydina Takáč Tešedíkovoeddddddddddíííííííííííííííííííííííííííííííííkkkkkovo
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Húsatá
Husokačky Mulard
Brojlerové kurčatá
Kuričky na znášku 8-18 týž.

ponúka:
H
B
K

ponúka

0918 537 780, www.hydinatakac.sk
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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

Najčítane
jšie

regionáln
e

noviny
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Pred niekoľkými rokmi nám pribudol 
zákon o štátnych symboloch. Dotklo sa 
to škôl tak, že museli v učebniach zve-
rejniť text hymny, preambulu Ústavy 
SR, štátny znak, vyobrazenie zástavy 
a pribudla povinnosť púšťať hymnu SR 
na začiatku školského roka. Samozrej-
me, nastúpili firmy, čo ihneď ponúkali 
rôzne vyobrazenia symbolov, veď na 
škole sa dobre zarába. Inak nič proti zá-
meru zákonodarcu nemám. Ako šetrný 
učiteľ som si vytlačil povinné náležitosti 
a zarámoval som ich do nepoškodených 
drevených rámov po starých diplomoch. 
Zhanobil som tak štátne symboly?

Nedávno skupina Metalinda nahra-
la podľa mňa výnimočnú rockovú ver-
ziu hymny SR s celým textom, ktorú som 
dokonca pustil žiakom v rámci literatú-
ry. Zhanobila Metalinda štátny symbol? 
Poškodil som ho šírením tejto piesne ja? 
Alebo sa takto hymna spopularizovala? 

Raz som videl, ako deti na výtvarnej 
výchove pracovali so štátnymi sym-
bolmi. Jeden žiak na tri známe kopce v 
slovenskom znaku nakreslil domčeky a 
stromčeky. A na dvojkríž nakreslil kve-
tinky a listy. Zhanobilo toto dieťa štátne 
symboly?

A napokon sa podarilo v súvislosti 
s MS v hokeji vytvoriť originálne logo, 
ktoré má poukázať na to, že národ žije 
hokejom. Jeho dizajn  napĺňa požiadav-
ky moderných log a citlivo parafrázuje, 
a tým prezentuje východiskový znak SR. 
Mnohí politici ho považujú za hanobe-

nie štátneho symbolu až tak, že zasiahli 
do dizajnérskeho umenia zákonom. Aby 
„ochránili“ štátne symboly, ktoré sa 
bežne vo svete parafrázujú. Parafrázy 
sú častým a originálnym spôsobom pre-
zentácie štátu, ba dokážu národ, alebo 
aj zahraničných adresátov priviesť k vní-
maniu pôvodných štátnych symbolov. 
Možno by si takíto experti na štátnosť 
mali uvedomiť, že ani hymna SR nemá 
znenie, ktoré jej dal Janko Matúška, jej 
text je určený legislatívou.

Treba si uvedomiť rozdiel medzi 
parafrázou symbolu a jeho zosmieš-
nením (zneužitím). Hokejovému zväzu 
isto nešlo o to druhé, o čom svedčí aj 
podoba loga a snaha  športom dôstojne 
reprezentovať Slovensko. Minulé roky 
to bol text hymny na dresoch, dnes to je 
trojvršie z hokejok. Netreba tu politický 
zásah. 

Vzťah k znakom štátnosti sa tvorí 
úplne inak: úctou k jazyku, racionál-
nymi zákonmi, kvalitnými podmien-
kami na vzdelávanie, čestným kona-
ním osobností, riešením skutočných a 
vážnych problémov občanov. Domnie-
vam sa, že slovenský hokej rozhodne 
prispieva k súdržnosti národa, mladej 
generácie viac ako prikazovanie podo-
by štátnych symbolov, ku ktorým sa má 
manifestovať úcta činmi, nie parodic-
kými konaniami niektorých ústavných 
činiteľov. 

Štátny symbol je viac ...

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská, Bratislava 
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KAMENÁRSTVO KAJAL
(medzi Galantou a Šaľou)

Počas výstavy

žulové

jednohroby za 1 600€

dvojhroby za 2 000€

V cene sú: základy, lampáš,

žulová váza, vysekané

písmená, dovoz aj s montážou

Certifikát kvality

ku každému kameňu.

od pondelka do soboty: 8°° - 17°°

otvorené aj počas sviatkov

Iba to najkvalitnejšie
pre Vašich zosnulých!

0948 312 754
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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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scr@slnecnejazera.eu

SCR Senec s. r. o. prijme počas letnej sezóny
(jún - august) na Slnečné jazerá

brigádnikov (môžu byť aj dôchodcovia):
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www.textilehouse.sk

Prijmeme do Logistického parku
 v Senci na trvalý pracovný pomer:

údržbára
Údržba priestorov, strojov a zariadení spoločnosti s jednozmennou prevádzkou

veľkoskladu a triediarne použitého šatstva. 
Odstraňovanie drobných prevádzkových závad a porúch, maliarske, elektro-

inštalačné práce, preto je potrebná prax a osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
Príležitostné zámočnícke a zváračské práce. Zváračský kurz výhodou.

Práca na plný pracovný úväzok - 8 hodín denne (od 7:30 -16:00)
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RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.

Viac info na tel. č.:
0907 799 234

Potrebný kurz opatrovania

do domácnosti klientov
v okrese Senec

Hľadáme
opatrovateľky
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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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Prijmeme na TPP

0904 976 329
objednavky@yend.sk

Y END spol. s r. o.
Hrubý Šúr

zákl. mzda: 900 € + diéty
vodiča vozidla sk. “C”
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Firma zo Senca prijme
do TPP, alebo ŽL:

strojníkov
na čelný nakladač

Info: 0903 431 101

Plat: 850 €
Nástup možný ihneď
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Firma zo Senca prijme
do TPP, alebo ŽL:

vodičov
na sklápač

Info: 0903 431 101

Plat: 850 €
Nástup možný ihneď

INZERCIA
0905 915 040

ZAMESTNANIE
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
ROBOTNÍKOV výroby, expedície a lisovne
NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV -
KNIHÁRA
MECHANIKA
STROJNÍKA
SKLADNÍKOV, EXPEDIENTOV
ELEKTRONIKOV

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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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.

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)
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www.pilulka.sk
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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

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 
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Voľné termíny:  19.5 – 25.5.  |  26.5 – 1.6.  |
2.6 – 8.6.  |  9.6 – 15.6.  |  16.6. – 22.6. 2019

Pobyty sú podporované štátnou
dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov.
V cene pobytu: plná penzia,  2 x fakultatívny výlet,

Čaj o piatej, folklórne vystúpenie a iné BONUSY !!!
V ponuke aj dovolenka

na rekreačné poukazy s 55% úhradou !!!
Rezervácie na čísle  0918 591 942

Informácie na  www.oravskahoraren.sk

Penzión *** Oravská horáreň,
Oravský Podzámok č. 396, Vám 
ponúka pobyty na 7 dní/6 nocí
iba za 156.- EUR/1 osoba a pobyt

ORAVA - zdravie
z prírody rozdáva
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk
Tel.: 0908 914 180

OPERÁTOR VÝROBY 
800 - 1000 EUR/netto

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

11 EUR/hod.
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