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SENECKO
Týždenne do 25 000 domácností

Najčítanejšie regionálne noviny

Očná Optika SENEC

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

CENOVÁ PONUKA
A ZAMERANIE
STRECHY

www.optikasenec.sk

Zimné záhrady
Zasklenie balkónov

ZADARMO!
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
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HPS mont, spol. s r.o.

t"
,$
*"

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

e-mail: info@strechysc.sk

predaj - montáž - servis
Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA

ໄ0908 728 081

“U MUNGA” - Slnečné jazerá - sever
Najlepšia hudba počas celého leta

Hľadám
opatrovateľku
práca: 23.7.-29.7.2019
miesto: Senec
čas: 10:00 - 15:00

0911 159 812

DISKOTÉKA

TLAKOVÉ
A MECHANICKÉ
ČISTENIE
DOMOVEJ
A PRIEMYSELNEJ
KANALIZÁCIE

HAVARIJNÁ SLUŽBA

NON-STOP

0948 757 757

www.eupipe.sk

každý víkend
od 31. mája
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91-0007

facebook / U MUNGA

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

06-0080

PIATOK - SOBOTA

TAXI TAXI 3: 0918 628 877

 nová kolekcia
rámov - Zima 2018
 výber kvalitných
kontaktných šošoviek

MONITORING

91-0101

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál

51-0001

45-0027

02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

94-0091-1

Najlepší výber KOTLOV

KANALIZÁCIE
KRTKOVANIE

06-0079

www.strechysc.sk

06-0010

0908 186 129

Slovenský výrobok
Slovenský výrobca

ČISTENIE
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Zľavy až do 25%

www.hpsmont.sk

52-0041-1
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Zľavy na krytiny až do 35%

Tel.: 0950 248 511

91-0008

Zábrus skiel priamo v očnej optike
Široký výber rámov
Slnečné okuliare - nová kolekcia 2019
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Bratislavská 25, SENEC (bývalé potraviny Jednota), ໄ 02/45 92 43 43, www.vasdomfarieb.sk

VYŠETRENIE ZRAKU

24-0046

Maľujete, staviate, či rekonštruujete Váš dom, byt
alebo chatu?
Chcete nakúpiť za najnižšie ceny a pritom mať široký 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 obchodných centrách. Načo platiť inde viac?
Vašim známym dávajú v obchode zľavy a Vám nie?
V tejto predajni sú okrem nízkych cien zľavy až do

Lichnerova 8
903 01 Senec
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Senec

Pocta priateľstvu
Taký zvláštny deň, s prazvláštnou
príchuťou, s pribúdajúcim vekom
skôr pachuťou. Deň najlepších
priateľov. Vo svete sa, zrejme aj tak
trošku pre častú falošnosť slova
priateľstvo, potichu pripomína 8.
júna.
Deň najlepších priateľov je dňom
oslavy pravého priateľstva. Počiatkom
bolo stretnutie asi štyridsiatich mladých ľudí v Richmonde v roku 2001,
ktorí oslavovali svoje priateľstvo. Od
tohto dňa sa stretávajú ľudia každoročne v rôznych mestách, aby strávili
spolu spoločné chvíle a dôstojne si pripomenuli svoj vzťah.
Mať skutočného priateľa je veľkým
darom. Naozajstného priateľa, človeka, ktorý nás sprevádza skoro celým
životom. Takého, ktorý stojí pri nás v
dobrom aj v zlom, povzbudí a nezávidí, dopraje a veľa nežiada. Filozof
Aristoteles poukazuje na štyri znaky,
respektíve charakteristiky dokonalého priateľstva. Pojmom priateľ možno
podľa neho označiť toho, „kto chce a
robí dobro, alebo to, čo sa dobrom zdá,
kvôli priateľovej osobe, alebo ten, kto
chce aby priateľ bol a žil kvôli priateľovi…“ a ďalej toho, „kto zdieľa s nami
život a rozhoduje sa pre tie isté veci ako

my alebo toho, kto sa delí o bolesť a radosť s priateľom…“
Kto takého našiel, našiel poklad.
Slovo priateľ sa však u nás veľmi znehodnotilo. Za priateľa nás považujú,
ak máme vplyv na niečo – postavenie
či zisky, ak nás potrebujú, hoci len
na krátenie svojho inak nudného dlhého času. Ak sa staneme dočasnou
kratochvíľou na kohosi ceste k jeho
šťastiu. To naše, či už v podobe pohody
alebo aj nešťastia pre takýchto ľudí nie
je vôbec zaujímavé. Vraví sa, že lepšie
je mať čestných nepriateľov, od ktorých
viete, čo môžete čakať, ako bezcharakterných „priateľov“, ktorí vás podrazia
v momente, keď sa im to hodí. A vy už
nie ste súčasťou ich plánov.
Nuž, ak máte čo osláviť, oslávte radostne. Ak nie, aspoň si pripomeňte, že
nie každý so sladkými rečami a úsmevmi je váš priateľ. Povedzte si
to skôr, ako zažijete bolestivé sklamanie. Ospravedlnené trápne a egoisticky slovami toho, koho ste
za priateľa považovali
bez pochybovania
-„veď mám právo“.

06-0015

SENECKO

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nájdete nás v Dome smútku v Senci

Pohrebná služba v Senci

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

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

gapco64@gmail.com

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

Kamenárstvo Gapčo

Chcete si
podať
inzerát?

PALIVOVÉ
DREVO

POLIENKA aj GUĽATINA

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!
0917 649 213

16-0170

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

NON STOP Služba

06-0001

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

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

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

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

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

76-0016

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
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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.

91-0058

VA-SI, spol. s r.o.
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SLUŽBY
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Záhradkárstvo Dráb, Dukelská 4986, Bernolákovo
Tel.: +421 948 447 001, e-mail: zahradkarstvodrab@gmail.com
/zahradkarstvo-drab
91-0104

/zahradkarstvodrab
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4
NA ROVINU / SLUŽBY

04 BYTY / prenájom
»Prenajmem 2izb. byt,
komp. zariad. v Ivanke
pri D.Tel. 0904313695

05 DOMY / predaj
»Predám 5 izbový RD v
obci Tureň, krásne, tiché prostredie, 220 m2
ÚP, fotky na požiadanie,
cena po obhliadke.Tel.
0911096606

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt 35 km od Bratislavy.Tel. 0903765606

08 STAVBA
»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
»Predám doma chované brojlerové kurčatá
v očistenom stave.Tel.
0904323543
»Predám marhule. Tel.
0905372655
»Predám farebné rybičky, koi karase kapre, poradím. Tel. 0903825378

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim rôzne starožitnosti aj poškodené.Tel.
0903753758
»Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu.
Tel. 0907374235

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 2.

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

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!
Doplnky a montáž ZADARMO!
Veľké Úľany, Leninova 71
0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk

36-0025

03 BYTY / predaj

Je na Slovensku ešte možná náprava po rokoch hrubej devastácie základných civilizačných noriem a hodnôt?
Hviezdoslav v sa v jednej básni
pýta: Kto zapríčinil tento úpadok,
zosurovenie, zdivočenie mravov?
Ak na rovinu, tak poviem, že poliKultúra a kultúrnosť v politike. Je tici! Úpadok spôsobili politici, ktorí
si osedlali demokraciu kadejakými
to oxymoron? Protirečenie?
Tak, ako je protirečením výraz prívlastkami a ochromili nás cenzdravý nemocný, tak pre väčšinu na- tralizáciou. Po roku 1989 som si našich politikov sedí oxymoron bohatý ivne myslel, že už bude len lepšie.
chudák. Politici sú väčšinou tí bohatí Že múdri demokratickí politici sa
chudáci. Nie sú to nositelia kultúry o všetko postarajú, že bude dobre.
a kultúrnosti. Snažia sa o priazeň Mýlil som sa. Ukazuje sa, že sme sa
umelcov. Pritom na kultúru a kul- nechali učičíkať, uspať. Znehybnetúrnosť zvysoka kašľú. Ani jedna li sme a prenechali sme iniciatívu
vláda doteraz nepovažovala kultúru nehodným chytrákom, egoistom a
a vzdelanie za svoju prioritu. Doznie- politickým gaunerom, ktorí rátajú s
va boľševický koncept o základni a našou pasivitou, ľahostajnosťou, nenadstavbe. Najprv ekonomika, teda záujmom. Ktorí
rí si našu slušnosť vyplné bachory a potom zábava. Za tú svetľujú ako slabosť. Ale
zábavu považujú naši politici akurát to je omyl. Potrebujeme
trebujeme
pretŕčanie sa na folklórnych festiva- reset a reštart. Potrebuloch, vernisážach a v Smotánke. Za jeme decentralizáciu.
lizáciu.
tridsať rokov, napriek politikom, nie Dokončenie
ich zásluhou, a mimo dosahu politi- rozhovoru
kov, u nás predsa len zapustila kore- o týždeň
ne sloboda umeleckej tvorby. Svedčí ib
to o sile slobodného tvorivého ducha
tvorcov kultúry. Funguje to, na čo » Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany

STRECHYNA KĽÚČ
škridla výpredaj

3,50 €/m
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Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

0905 746 124
09
www.strecha.ws

Zmluva o budúcej zmluve
dúcu zmluvu podľa zmluvy o budúcej zmluve, môže oprávnená strana
požadovať, aby obsah zmluvy určil
súd. Zaviazaná strana má povinnosť
uzavrieť budúcu zmluvu len vtedy,
ak ju na to vyzvala oprávnená strana,
Predmetom takejto zmluvy je zá- a to v časovej lehote určenej v zmluve
väzok oboch zmluvných strán uza- o budúcej zmluve.
V prípade, že by oprávnená strana
vrieť v budúcnosti, do určitej vopred
dohodnutej doby ďalšiu, tzv. hlavnú nevyzvala v určenej lehote zaviazanú
zmluvu, ktorú z určitých dôvodov stranu, aby uzavrela budúcu zmluzatiaľ nevedia alebo nechcú uzatvo- vu, tento záväzok zaviazanej strany
riť. Zmluva o budúcej zmluve má len zaniká a tým pádom sa na súde nepredbežný charakter a má ju v bu- možno domáhať nároku na uzavretie
dúcnosti nahradiť iná zmluva, teda budúcej zmluvy. Ak oprávnená strabudúca zmluva. Zmluvu o budúcej na podala včas návrh na súd, tento
zmluve možno uzavrieť v súvislosti určí obsah budúcej zmluvy podľa
s rôznymi hlavnými zmluvami, či už účelu sledovaného zmluvou o budúpomenovanými alebo nepomenova- cej zmluve, pričom zoberie do úvahy
nými. Dôležité však je si uvedomiť, že okolnosti, za ktorých sa dojednala
zmluvu o budúcej zmluve môžu uza- zmluva o budúcej zmluve.
V zmysle Občianskeho zákonnítvoriť jedine strany, ktoré zamýšľajú
byť zmluvnými stranami takejto bu- ka záväzok uzavrieť budúcu zmluvu
dúcej zmluvy. V zmysle Občianskeho zaniká v prípade, že okolnosti, z ktozákonníka musí byť zmluva o budú- rých strany vychádzali pri uzatvácej zmluve uzavretá písomne, pričom raní zmluvy o budúcej zmluve, sa
sa v nej strany musia dohodnúť o jej do takej miery zmenili, že nemožno
podstatných obsahových náležitos- spravodlivo požadovať, aby sa zmluva uzavrela.
tiach.
To znamená, že na základe ústnej
dohody zmluva o budúcej zmluve nevznikne. Jednou z podstatných náležitostí zmluvy o budúcej zmluve je aj
doba, do kedy má byť budúca zmluva
» Tím advokátskej kancelárie
uzavretá. Ak do tejto doby zaviazaná
V4 Legal, s.r.o.
strana nesplní záväzok uzavrieť bue-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
V prípade záujmu zmluvných strán
uzavrieť v budúcnosti zmluvu,
môžu tieto ešte pred jej uzavretím
uzavrieť tzv. predbežnú zmluvu, t. j.
zmluvu o budúcej zmluve.
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KÚPIM BYT

ODVOZ ODPADU
KONTAJNERMI

V BRATISLAVE A OKOLÍ

0948 008 910

stavebný ો bio ો komunálny

VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM

52-0072

»ČZ-JAWA odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA
ISTÁ.Tel. 0908205521
»Kúpim havarované alebo motoricky poškodené auto, motocykel.Tel.
0905218938

štát a politici nemajú vplyv. Politici
cez našich ľudí znefunkčnili štátne
kultúrne inštitúcie.

DOVOZ: štrk•piesok•makadam•zemina

0917 373 326
www.pemont.sk

Čistenie
kanalizácie
• Rekonštrukcie kanalizačných
ká?

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

Neodte

NON - STOP 0949 177 200

51-0052
51-0092

02 AUTO-MOTO / iné

Prof. PhDr. Dušan Katuščák,
PhD. je univerzitný profesor. Popredný odborník, inovátor a vizionár v
oblasti informačnej vedy. Je rešpektovaný v domácom i medzinárodnom
meradle. Expert Európskej komisie
pre oblasť digital humanities. Ako
slovenský vlastenec je orientovaný
proeurópsky. Usiluje o napredovanie
Slovenska a o jeho vyrovnanie sa najvyspelejším krajinám Európy.

07-0012

01 AUTO-MOTO / predaj

Potrebujeme reset a reštart I.

24-0035

Občianska
riadková
inzercia

5
SLUŽBY

Malujeme.SK

TAXI 7EVEN

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

91-0102

Maľovanie Interiérov. Úprava stien.
Čistenie stien po starých náteroch
a ich následná úprava

komínov

Tel.: 0908 860 873

15-0004

Tel.: 0911 585 577

91-0028

ER

0902 881 000 X 0907 288 562
0903 931 099 X 0940 785 977
VÁM PONÚKA BEZKONKURENČNÉ CENY
V RÁMCI CELÉHO SENCA 3€

ontáž
m
a
j
a
d
e
r
p
kotlov

ZĽAVAEZ

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

LICENČNÁ TAXISLUŽBA

e-mail: ingeneer.sergii@gmail.com

SPOĽAHLIVOSŤ,
PRESNOSŤ
A BEZPEČNOSŤ
JE U NÁS
NA PRVOM MIESTE

91-0073

Frézovanie

KONT-BLESK

3D vizualizácie a realizácie záhrad
záh

MATEJ SALAY, Kostolná 13, 900 24 Veľký Biel

Objednajte si obhliadku teraz.

ODVOZ
DOVOZ

Odpadov
veľkokapacitnými
kontajnermi
Stavebného materiálu
štrku, piesku,drte

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

KAMENÁRSTVO KAJAL

- 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

((medzi
(m
meed
dz Galantou a Šaľou)

IIba
ba to
t najkvalitnejšie

pre
p
rree Vašich
V
zosnulých!
Jedinečné tvary
n
áh
náhrobných
kameňov
za bezkonkurenčné
za
u
uvádzacie ceny!

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

V
yhov
Vyhovieme
aj tým
n
ajn
najnáročnejším
zák
zákazníkom.

0948 359 782
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36-0009

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

Práce vo výškach

06-0097

Údržba zelene

32-0050-2

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

91-0059

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

Niečo tu nesedí
Slovensko plné
kresťanov, ale kresťanské strany volí
len zanedbateľný
zlomok ľudí. Evidentne preto, lebo
si kresťanské strany
za 30 rokov vytvorili imidž, že by najradšej
len zakazovali, prikazovali a cez kukátko
do cudzej spálne nakúkali ... a tak zo 100
kresťanov na Slovensku len 6 volí kresťanskú stranu, 53 volí hocičo iné a 41 radšej
nevolí stranu žiadnu.
Tridsať rokov kresťanské strany robili politiku, ktorá bola úplne odtrhnutá
od života obyčajných ľudí. Bohužiaľ. Za
vrchol svojej akože kresťanskej politiky
považovali predloženie zákona o zákaze
interrupcii a raz aj s návrhom na väzenie
pre ženy za ne ... ale ani len zmienka o pomoci matkám, ktoré sa vyskytli v sociálnej
núdzi a na potrat zvažovali ísť, lebo svoje
dieťa, si uživiť netrúfli.
Rozhodli sme sa preto založiť „ODVÁŽNE - hnutie obyčajných kresťanov“,
ktorého cieľom nie je brať voličov KDH a
ani iných kresťanských strán. Práve naopak - chcem vytvoriť priestor pre ľudí, ktorí tieto strany voliť nedokážu.
ODVÁŽNE - hnutie obyčajných kresťanov, ktoré spojí odvážnych ľudí, ktorí sa

cítia obyčajnými, či nedokonalými kresťanmi. Ktorí až tak nederú kostolné lavice, ani
necítia potrebu rečniť o Bohu na uliciach.
Ktorí netrpia pocitom vyvolenosti či nadradenosti. Ktorým záleží na tom, aby sme sa
na Slovensku všetci cítili doma - bez ohľadu
na to, ktorej národnosti sme. Ktorým rovnako záleží na katolíkovi, protestantovi či
liberálovi. Ktorým záleží na chudobných,
chorých a slabých, lebo bohatí, zdraví a silní sa zaobídu aj bez našej pomoci. Chcem
spojiť kresťanov, pre ktorých nie je menejcennou rodinou slobodná či rozvedená
matka s dieťaťom. Kresťanov, ktorí evanjelium hlásajú radi skutkami, a nie rečami.
Poďte do toho! Ukážte, že obyčajní
kresťania môžu rozhodnúť voľby a pomôžu na Slovensku nastoliť toľko vytúženú
zmenu. My robíme pre
to gesto, aké nemá na
Slovensku obdobu dávame obyčajným
kresťanom k dispozícii polovičku miest
na našej kandidátke
a polovičku všetkých
peňazí. Jednoducho
ODVÁŽNE myslíme
VÁŽNE.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

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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Top 10 diét
Chyby vo výžive zohrávajú kľúčovú
úlohu pri vzniku väčšiny ochorení. Napriek tomu, že to vieme, je to veľmi častá
príčina a týka sa mnohých. Ľudia často
volajú po zázračnej všetko-zachraňujúcej diéte.
Každá nová správa o „zaručenej“ diéte
vyvolá takmer senzáciu na mnoho rokov.
Diéta Diamondovcov, Atkinsova, Rosedaleova, Dukanova, nordická, delená strava,
keto, paleto, raw, volumetrická, flexitariánska, tukožrútska, 16:8, 90-dňová, 5:2,
trojfarebná, ryžová, grapefruitová, podľa
krvných skupín, pôsty a hladovky ako súčasť stravovacieho plánu, ...
Ktorá je tá zázračná? Ktorá je liečebná?
Ktorá je zdravá? Odpoveď závisí vždy od
toho, kto ju chce dodržiavať a čo chce dosiahnuť – udržať si hmotnosť, alebo schudnúť, či mať svoje ochorenia pod kontrolou,
alebo predísť ochoreniam. A samozrejme
od pevnej vôle a vytrvalosti. Niektoré diéty
sú experimentom, niektoré experimentom
s vlastným zdravím. Niektoré sú určené iba
pre zdravých, iné majú liečebný charakter.
Niektoré sú vhodné na dlhodobé užívanie,
iné nie. Niektoré majú silné vedecké dôkazy, iné žiadne, alebo iba slabé. Niektoré sú
rokmi osvedčené, iné sú aktuálnym hitom.
Podstatou je, aby diéta
ɧREVDKRYDODYģHWN\SRWUHEQ«ŀLYLQ\
a stavebné látky
ɧGDODVDGOKRGRERGRGUŀLDYDħ
ɧERODYHGHFN\SRGORŀHQ£
ɧVWULNWQHDGOKRGRERQHY\QHFK£YDOD
niektoré skupiny potravín

ɧQH]DEHUDODYHĀDÏDVXQDSU¯SUDYX
alebo zháňanie surovín
Rebríček diét, ktorý zostavuje skupina
RGERUQ¯NRY QD Y¿ŀLYX D OHN£URY ģSHFLDOLzujúcich sa na cukrovku, zdravie srdca a
chudnutie, existuje v USA. Diéty sú vyhodnocované podľa výsledkov v siedmych rôznych kategóriách , hodnotia celkový efekt
na zdravie, jednoduchosť dodržiavania,
vplyvu na hmotnosť, vplyv na predchádzanie chronických ochorení srdca, ciev, vysokého krvného tlaku alebo vzniku cukrovky.
Poradie v jednotlivých kategóriách sa síce
PLHUQHPHQ¯DOHSR]RKĀDGQHQ¯YģHWN¿FK
NULW«UL¯SURVSHģQRVWLSUH]GUDYLHSRUDGLHY
Top 10 diét pre rok 2019 je:
1. Stredomorská diéta
2. DASH diéta
3. Flexiteriánska diéta
4.- 5. MIND diéta
4.- 5. WW diéta
6.- 7. diéta Mayo kliniky
6.- 7. Volumetrická diéta
8. TLC diéta
9.-10. Nordická diéta
9.-10. Ornishova diétaa
Pre jednotlivca je z nich
¼VSHģQRX W£ NWRU¼ GRN£ŀH
N£ŀH
dodržiavať dlhodobo, vyhoyhovuje mu svojou skladbou,
bou,
SULMPHMX]DVYRMŀLYRWQ¿ģW¿O
ģW¿O
a chráni ho pred vznikom
om
a rozvojom ochorení.

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

LEKÁREŇ CENTRUM
Vás pozýva 12.6.2019
na dermoporadenstvo s témou:
Ochrana pleti a pokožky pred slnečným žiarením.
Nechajte si zdarma otestovať pleť a zistiť fototyp.
Určenie SPF faktora vhodného pre Vašu pokožku. Vzorky zdarma.

MY STAVIAME
PRÁCE
P

výstavba domov fero STAV
rekonštrukcie bytov
inštalatérske práce

0915 441 422

 AVÉNE, VICHY, BIODERMA, EUCERIN
ZĽAVA 8,00 €
24,90 €
 KOLAGEN STADA 4000
19,90 €
48,50 €
 DAOSIN 60 tbl
38,50 €
21,95 €
 SWISS LAKTOBACILY
15,95 €
 GLUKOMETRE
zdarma k prúžkom
 TLAKOMERY OMRON
všetky 30% ZĽAVA
9,99 €
 AUTOLEKÁRNIČKA
5,99 €

91-0033

www.fero-stav.sk

Dobré ceny v našej lekárni:

Biominerály v našej lekárni
V lekárni Vám zmeriame CRP
CRP,
hladinu cukru, cholesterolu a TGL v krvi
Poradenstvo cez Facebook.

NONSTOP LINKA - 0907 790 712

SC19-23 strana

6

Lekáreň CENTRUM, Senec

06-0099

STAVEBNÉ
NÉ

91-0097

Rekonštrukcie
bytov a domov
0940 859 344

chranné
opaľovacie o 0 € zľava
prípravky 6,0
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BÝVANIE, SLUŽBY

ČALÚNNICTVO
tel.: 0904 697 765
Tureň 442, 903 01

e-mail: mancal@centrum.sk

06-0002

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

Vezmeme do prenájmu
ornú pôdu v Tomášove
Tel.: 0911 786 830
volať po-pia: 8:00 - 14:00

06-0024

91-0094

150 €/ha a rok

Záhradníctvo Jurajov Dvor v Kráľovej pri Senci
(na hlavnej ceste smerom na Galantu)

Ponúkame:
 letničky
 ovocné stromy a drobné ovocie
 trvalky
 thuje a rastliny na živý plot
 okrasné rastliny  substráty a hnojivá, trávne osivá

Tešíme sa na Vašu návštevu
91-0103

Tel.: 0905 237 431
Po - pia: 7:00 - 15:30
Sobota: 8:00 - 12:00

91-0028

06-0032

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

montter@montter.sk

Materiály: HLINÍK, DREVO

www.montter.sk

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

www.integra-fs.sk e-mail: integra-fs@integra-fs.sk

0919 370 730 0919 383 363
STAVEBNÉ PRÁCE
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
DREVENÉ PODLAHY

SC19-23 strana
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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

45-0119

,

87-0077

,

Nemusíte hladat 2 alebo 3 firmy

91-0009

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY PRÍSTREŠKY ZASKLENIE TIENIACA TECHNIKA

8
RADÍME / SLUŽBY, BÝVANIE

Práva cestujúcich v leteckej doprave

06-009x

šie ako 3 hodiny, máte na území EÚ nárok
na náhradu vo výške 250 až 600 EUR podľa letovej vzdialenosti.
1 500 km alebo menej - 250 EUR, viac
ako 1 500 km - 400 EUR
Lety medzi letiskom v EÚ a letiskom
mimo EÚ
1 500 km alebo menej - 250 EUR, 1 500
km až 3 500 km - 400 EUR, viac ako 3 500
km - 600 EUR
V prípade, že vám dopravca ponúkne
náhradný let s podobným časovým rozvrhom, môže byť náhrada znížená o 50
percent.
V prípade zrušenia letu vám nevznikne právo na náhradu, ak bolo zrušenie
spôsobené mimoriadnymi okolnosťami,
ktorým sa nedalo zabrániť - napr. veľmi
nepriaznivé počasie, alebo vás spoločnosť
o zrušení letu informovala dva týždne pred
plánovaným časom odletu, alebo vám bol
ponúknutý náhradný let s podobným časovým rozvrhom ako pôvodný let.
Aj keď vám v prípade meškania z dôvodu mimoriadnych okolností nevzniká
právo na finančnú náhradu, letecký prepravca je povinný vám ponúknuť vrátenie ceny letenky, náhradnú prepravu za
porovnateľných prepravných podmienok
do vašej cieľovej destinácie v najbližšom
možnom termíne, alebo let za porovnateľných prepravných podmienok do vašej
cieľovej destinácie v neskoršom dátume
podľa vášho výberu (za predpokladu voľnej kapacity).

» red

91-0108

Začína sa hlavná dovolenková sezóna.
Čoraz viac v nej využívame leteckú
dopravu a často nevieme, aké sú naše
práva.
Tieto práva si môžete uplatniť v prípade, ak odlietate z ľubovoľného letiska v
EÚ, alebo prilietate do EÚ s leteckou spoločnosťou z EÚ, resp. z Nórska, Švajčiarska alebo Islandu.
V prvom rade vám pri kúpe letenky
nesmú spoločnosti naúčtovať vyššiu cenu
z dôvodu vašej štátnej príslušnosti alebo
miesta, kde si ju kupujete.
Ak vám bol odmietnutý nástup do
lietadla, váš let bol zrušený alebo bola
prekročená kapacita lietadla, máte nárok
na presmerovanie do konečnej destinácie
za porovnateľných prepravných podmienok, alebo vrátenie ceny letenky, poprípade bezplatný spiatočný let do pôvodného
miesta odletu.
Dlhé meškania - ak váš let mešká minimálne 5 hodín, máte nárok na vrátenie
ceny letenky (ak si však uplatníte nárok
na úhradu ceny letenky, strácate právo na
ďalšiu cestu alebo pomoc zo strany leteckej spoločnosti).
Jedlo a ubytovanie - V závislosti od letovej vzdialenosti a času meškania máte
nárok na občerstvenie, jedlo, bezplatné
telefonické, faxové alebo e-mailové spojenie a prípadne aj ubytovanie.
Finančná náhrada - V prípade odmietnutia nástupu do lietadla, zrušenia
letu alebo meškania do cieľového miesta
(uvedeného na vašej letenke), ktoré je dlh-
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BÝVANIE, ŠKOLY

PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY

0911 990 463

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

63-0006

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

16-0170

PALIVOVÉ DREVO

0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

NECHUŤ K UČENIU, NEDOSTATOK SÚSTREDENOSTI
Nebude vysvedčenie podľa vašich predstáv?
Nezúfajte...
Počas letných prázdnin je najvhodnejšia doba, kedy možno
dobehnúť medzery v učení a zvládnuť študijné problémy
a neúspechy, ktoré sprevádza stres, nervozita, napätie.
Deti nie sú zaťažované novou školskou látkou, môžu
v kľude zvládnuť učenie, na ktoré v priebehu roka neostáva
dostatok času.

V septembri nastúpia do školy s väčšou istotou,
bez obáv a strachu.

BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA
• POMALÉ ČÍTANIE, POČÍTANIE
• NEČITATEĽNÉ PÍSMO, PROBLÉMY S Y/I
• ZLÉ ZNÁMKY, REPARÁT
• OZNAČENIE: DYSLEKTIK, DYSGRAFIK, ...

Letný denný tábor BASIC Senec
Bude zábava a ešte sa aj niečo naučíme.
Termíny:
5.8.-9.8.2019 | 12.8.-16.8.2019

Chcete vedieť viac? Dohodnite si

BEZPLATNÚ KONZULTÁCIU
na čísle 0908 738 644

Tel.: 0908 738 644, sc@centrumbasic.sk | www.centrumbasic.sk

SC19-23 strana

9

91-0107

od: 7:30 - 16:30 hod

Napísala mamina: „Viki je po kurze viac samostatná,
v škole sústredenejšia, čo nám uľahčuje učenie doma.
Do školy chodí usmiata, teší sa z dobrých známok.
Zlepšila si známky z Dejepisu, Geograﬁe, Biológie,
Angličtiny...“

10
ZAMETNANIE, SLUŽBY

0904 976 329

objednavky@yend.sk

91-0096

zákl. mzda: 900 € + diéty

so vzťahom
k záhradníckym
prácam
0915 775 250

príjimeme ľudí do trvalého pracovného pomeru na pozíciu

Operátor nastavovač - 850-900* € / brutto

cukrára / cukrárku

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

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

garancia platu 1000 €/mes.

06-0091

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

BRIGÁDA V BA IHNEĎ

TRIEDIČKY SECOND-HAND TEXTILU

Kontakt: 0902 626 696, office@spotjob.sk

RENOMOVANÁ ZAHRANIČNÁ
SPOLOČNOSŤ HĽADÁ
ÚDRŽBÁRA NA
TRVALÝ PRACOVNÝ POMER
MIESTO: SENEC
Základná zložka mzdy : od 1000,- €/mes. brutto
podľa praxe a skúseností

02/4592 4704
0903 410 436

06-0081

SKLADNÍK / SKLADNÍČKA
ESA LOGISTIKA, Senec
520 € + osobné ohodnotenie + príplatky, možnosť zárobku 900 € brutto
plný úväzok
príjem a kontrola tovaru do skladu, picking tovaru, dokladanie tovaru,
kontrola tovaru a stavu zásob
ihneď / dohodou

Zamestnanecké výhody:
tpríspevok na dopravu
tškolenie na VZV
tochranné oblečenie a obuv
tzamestnanecké nákupy, bezúročné pôžičky,
todmeny pri pracovnom a životnom jubileu,
tfiremné akcie
tkompletné zaškolenie a pravidelné vzdelávanie
tpráca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti
tstravné lístky

Kontakt:
Email: personalne@esa-logistics.eu
Telefón: 0908 / 759 920 , 02 / 20 830 113
ESA LOGISTIKA, s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec

Mzda od 800 € - 1 100 €

Požiadavky
tukončené minimálne SOU
tzáklady skladového hospodárstva
tskúsenosti s prácou na VZV výhodou
tpozícia vhodná pre absolventa

[UPIP[ÈLMBEOÈ[MPäLBN[EZPEû QSÓQMBULZEPû

Požiadavky:
t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

Bližšie informácie:
52-0088

Nástup:

PRIJME IHNEĎ
ROBOTNÍKOVóþvýroby,expedíciealisovne
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROV-ĉþāðġþąðĝþąðāôĉðĝþą
MECHANIKAÿþûĈöāðŷòúŭò÷Ăăāþùþą
STROJNÍKAôýôāöôăøòúŭò÷ĉðāøðóôýı
SKLADNÍKOV, EXPEDIENTOV
ELEKTRONIKOV

Spoločnosť ESA LOGISTIKA,
LOGISTIKA s.r.o.
s r o so sídlom v Senci obsad
obsadzuje pozíciu
Miesto výkonu práce:
Základná mzda:
Pracovný pomer:
Pracovná náplň:

52-0016-8

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

91-0002

tOÈLMBEOBEPQSBWB CÞSBDJFBWâLPQPWÏQSÈDF
t[ÈNPŘOÓDLFQSÈDF QMPUZ CSÈOZ

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

Prijmeme vodičov
na nákladný automobil sk. C, E
t[ÈLMBEOÈN[EBPE EP &63
tPTPCOÏPIPEOPUFOJF TUSBWOÏMÓTULZ
tQSÓQMBULZ[BWÓLFOEZ TWJBULZ OBEŘBTZ
tNPäOPTƃSP[ÝÓSFOJBWPEJŘTLÏIPQSFVLB[V

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

Slovenská Grafia a.s.

UFM tXXXWQQTFOFDTLtFNBJMTFLSFUBSJBU!WQQTFOFDTL

0CKFEOÈWLZ

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

Životopis zaslať na : ﬁantok@reiwag.sk

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

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.)

Podmienka: odborná spôsobilosť v
elektrotechnike – vyhl. 508/2009 Z.z. § 22
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VÝVOZ ODPADU
VEĽKOOBJEMOVÝMI
KONTAJNERMI AJ V SOBOTU

na farmu ČASTÁ

32-0076

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

* Zákl. plat 600 € brutto + 70 € brutto za dochádzku
ĎALŠIE BONUSY:
- Výkonnostný bonus 100 - 300 € netto
- Možnosť pracovať v sobotu
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
QSFEBKOÓtLSBKÓOt5&95*-&)PVTF

OŠETROVATEĽA HYDINY

BEZ UBYTOVANIA

NÁSTUPNÝ PLAT 670 €*

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

príjme do pracovného pomeru

- vykladanie balíkov 4,20 € / hod. (brutto) len muži
- pomocné práce v tlačiarni 3,60 € / hod. (brutto) muži + ženy
+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok

Úspešná ﬁrma hľadá do nových priestorov:
Logistický park, SENEC

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

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

Plat: 1200 € brutto

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

prijme do TPP aj živnostníkov

Požiadavky na uchádzača Ponúkame
 práca v dvojzmennej prevádzke
 technické myslenie a zručnosť
 ﬂexibilita
 ochota pracovať nadčas

Vitálos zákusky s.r.o., Nová Dedinka
hľadá do výrobne na TPP:
Hovoríme aj po maďarsky.

* + dochádzkový bonus a variabilná zložka mzdy podľa kvaliﬁkácie
a praxe uchádzača

51-0017

brigádnika

vodiča vozidla sk. “C”

51-0087

Prijmeme na TPP

Adhex Technologies Slovakia
Poľná 9, 903 01 Senec

tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111
e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk
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52-0089

Hľadám
spoľahlivého

06-0078

Hrubý Šúr

06-0085

Y END spol. s r. o.
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BÝVANIE

Lešenári
a stavbári pozor!

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

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!
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(príjem tovaru, štítko
vzdelanie
é
nutné stredoškolsk
tto
900 - 1100 EUR/ne
www.konstrukter.sk

Spoločnosť SGH, sídliaca na Kysuckej ulici
v Senci prijme do zamestnania na TPP

skladníka

Nástup dohodou.
Základný plat 800€ plus odmeny.

85-0005

sk
info@konstrukter. - 0905 218 177
0908 914 180

Tel.:

0905 915 040, 0905 719 132

Vaše životopisy očakávame
na mailovej adrese sgh@sgh.sk

06-0098



www.facebook.com/alukogroup

94-0078

33-0025

Facebook: aiwsk

My Vám s tým pomôžeme
inzerujte v rubrike
ZAMESTNANIE

+421 907 780 698
+421 948 672 122

32-0063

www.aiw.sk

Hľadáte nových
zamestnancov,
brigádnikov?

ponúkame celoročnú
prácu na turnusy
plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko
cesta a bývanie ZADARMO

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

hľadáme kandidátov na pozície:

 Operátor výroby (m/ž)
Náplň práce:
- výroba výliskov na akustickú a termickú izoláciu
- zodpovednosť za kvalitu vyrábaných dielov
Požadujeme:
- ukončené SOU, pracovitosť, zodpovednosť, zručnosť,
ochota spolupracovať, tímový hráč,
- práca je vhodná pre ženy, mužov aj pre absolventov škôl
Ponúkaný plat:
1135,- € Brutto (775,- € Brutto, bonusy a príplatky do výšky 200,- €
Brutto, po zaučení možnosť dodatočných príplatkov do 160,- € Brutto)
+ nočné príplatky nad rámec zákonníka práce

KONTAKT: Carcoustics Slovakia Senec, s.r.o., Diaľničná cesta 2, Senec
tel.: 02/4020 7022, mail: ibobovska@carcoustics.com
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Ponúkame:
- stabilnú a dlhodobú prácu v nadnárodnej spoločnosti
- výhodné platové podmienky a pravidelný príjem
- stravné lístky v hodnote 6,- € s nižším podielom pre zamestnanca
- vianočnú prémiu do 350,- €
- neﬁnančné odmeny pre zamestnancov
- miesto výkonu práce ľahko dostupné z okolitých miest
(zo Senca do 5 minút, z Pezinka do 15 minút)
V prípade záujmu Vás radi uvidíme na výberových pohovoroch,
ktoré sa konajú každý deň v sídle spoločnosti.
Na pohovor je potrebné priniesť životopis.
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91-0106

STAŇTE SA SÚČASŤOU NAŠEJ BUDÚCNOSTI
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SLUŽBY

85 0026

pre nepracujúcich dôchodcov !!
Pobyt trvá 7 dní / 6 nocí, zahŕňa
plnú penziu, 2 fakultatívne výlety
a bohatý Program !!
Cena je 178.- EUR
( 1 osoba a pobyt )
Voľné termíny: 11.8 – 17.8. | 17.8 – 23.8. |
25.8 – 31.8. | 1.9 – 7.9. | 15.9 – 21.9. |
22.9 – 28.9.2019 a neskôr
Rezervácie: 0918 591 942
recepcia@oravskahoraren.sk
www.oravskahoraren.sk
Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok, Zábava č. 396

27-0070

Dovolenka s dotáciou

Rekreačné poukazy
meníme na Vaše zdravie

V BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOCH
/ VHODNÉ AJ AKO REKREÁČNY DOM /
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Pobyt Zdravé leto
•
•
•
•
•

Facebook:

Rodinné domy - Bardejovské Kúpele

85-0169

www.domykupele.sk

Ubytovanie pre jednu osobu na 5 nocí
Polpenzia
Vstupná lekárska prehliadka
7x liečebná procedúra
5x neobmedzený vstup do vonkajších bazénov

044 43 92 828
kupele@kupele-lucky.sk

Prameň zdravia
na Liptove

www.kupele-lucky.sk

85_0369

RODINNÉ DOMY

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny
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terasy

zimné záhrady
splátky od 35 €

splátky od 149 €

splátky od 98 €

ZĽAVY NA JÚN 35%

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0102

www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 350 €
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0917 110 990
www.kvetyvictor.sk

49-0070

ej
v rámci cel

