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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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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

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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0948 757 757

TLAKOVÉ
A MECHANICKÉ

ČISTENIE
 DOMOVEJ

A PRIEMYSELNEJ
KANALIZÁCIE

MONITORING

KANALIZÁCIE
KRTKOVANIE

ČISTENIE

NON-STOP
HAVARIJNÁ SLUŽBA

www.eupipe.sk
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
stavebné rezivo 

od150 €/m
2

Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA
02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis
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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
��0908 728 081
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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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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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REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, RELAX

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
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REHABILITÁCIA

objednávky:
0905 321 878, 0948 404 212

www.rehabilitacie-senec.sk

Andrea Majerovská
Pondelok: 
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

7:00 - 19:00
7:00 - 19:00
7:00 - 19:00
7:00 - 19:00
7:00 - 16:00

Turecká 10
903 01  Senec

(vedľa Pizza Neapol)

AU T O - E L E K T R O

.sk&

Fuèíkova 8, Senec
www.bb-autoelektro.sk

0905 917 027
0904 430 003

AAU TU T O - E L E K T R OAU T O E L E K T R O

.sk&

FuFFuFuFuèíèíkokokovavav  8 8, , SeSeSS nenenecc
wwwww ww bbbbbb auautotoellekekttbbbb l k rrooooo sskkk

00090009090990 05050505 9999 91717171717171717 0000 0 027272772722727
090909090404040404 4443030303 000000303030
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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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Cena vencov od 10 €

PREDAJ
smútočných

vencov

Tel.: 0948 520 830
Boldocká 6, Senec

VÝMENA
PB fliaš
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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

Smutný slnovrat

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Je za nami. Leto so smutným začiat-
kom. Pritom to bol kedysi pradávno 
sviatok, sprevádzaný tými najbujarej-
šími oslavami. A zrodom nového živo-
ta. Za starých čias sa veľa detí rodilo 
práve deväť mesiacov po slnovrate. 
Dieťa, počaté v tento deň, malo veľmi 
vysokú pravdepodobnosť, že prežije, 
keďže sa narodilo už do jari.

Tentoraz sa na slnovrat u nás 
umieralo. Na zábave. To je veľmi 
zvláštna súvislosť – musieť umrieť na 
zábave. Len preto, že niekto s veľký-
mi komplexmi nosieva so sebou tajne 
a bez povolenia malú zbraň. Sebave-
domí muži ju nepotrebujú, chráni ich 
ich česť a zmysel pre spravodlivosť. 
Slabosi sa ňou oháňajú čoraz častejšie. 
Lebo ich život riadia iné ako základ-
né ľudské hodnoty. Ale – asi je v tom 
naozaj nejaký symbol - počas letného 
slnovratu vraj bývali extrémne aktívni 
práve démoni a bosorky.

Je mi ľúto, nesmierne ľúto mladého 
človeka, podľa priateľov správneho 
chlapca a smútim s nimi i s jeho ro-
dinnými blízkymi. Tak isto si želám 
uzdravenie zranených. A spravodlivý 
trest pre strelca. Ale, slnovrat tento rok 

na Slovensku zostane v pamäti zlý. Me-
dzitým už bola aj Jánska noc, dúfam, 
že krajšia, veselšia.

Ak sa teda radšej ako do minulos-
ti pozrieme do budúcnosti – čaká nás 
Deň slovanských vierozvestcov Cyrila 
a Metoda. Piaty júl je štátnym sviat-
kom aj v Českej republike. Pod názvom 
Deň slovanskej písomnosti a kultúry 
ho poznajú v mnohých krajinách. A ak 
ho vnímame aj z tejto stránky, určite to 
nie je iba sviatok veriacich či kresťa-
nov. Dvojica C+M tak či onak ovplyvni-
la aj to, že dnes môžeme hovoriť o našej 
kultúre a kultúrnosti. Aj keď často viac 
so smútkom, skepsou, ako s hrdosťou. 
Ale na tom svätci vinu nenesú. To spô-
sobili iní a a najmä samozvaní „svä-
tí“ našich čias. Možno práve v rámci 
kultúrnosti, v jej mene a v zmysle jej 
zachovania by nám nad-
chádzajúci veľký sviatok 
mal vnuknúť silu pove-
dať týmto svojvoľne „na-
nebovzatým“ dosť. Ale 
to už sviatočne neznie, 
najvyšší čas zaželať 
pokojný a skrátený 
pracovný týždeň.
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Myslenická 23, PEZINOK (Grinava)
tel.: 033/640 53 48
mobil: 0907 724 351

a)

PÍSMO

ZADARMOPÍSMO

ZADARMO
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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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Maľovanie Interiérov. Úprava stien.
Čistenie stien po starých náteroch

a ich následná úprava 

Tel.: 0908 860 873 

Malujeme.SK
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Rekonštrukcie 
bytov a domov
0940 859 344 91

-0
09

7

Xiaomi MI 9 SE
 telefón 64 GB/6 GB Dual Sim Blue
 5.97'' Samsung AMOLED displej
 fotoaparát Sony 48MP
 Operačný systém Android 9.0 (Pie)
 Qualcomm Snapdragon 712.CPU .Octa-core 2.3 GHz

329 €
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Ceny na uvedené výrobky
platia do 14.07.2019

449 €

EOM 80 PKT

599 €

 bojler 80l, en. trieda C
 nastavenie teploty vody až na 65 stupňov
 ochrana proti zamrznutiu

H55B7500 UHD
499 €

Sušička T1

TF61

tel.: 02/ 4592 22 33, 0905 405 694
e-mail: senec@euronics.sk

EURONICS SENEC
Krátka 10/1B, Senec

479 €

29,90€

W7-8210 OX H
 ventilátor vežový
 3 rýchlosti
 oscilácia
 časovač

129 €
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www.kupdodomu.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
voliery pre psov
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KAMENÁRSTVO KAJAL
(medzi Galantou a Šaľou)

od pondelka do soboty: 8°° - 17°°
otvorené aj počas sviatkov

0948 312 754

Horúca letná akcia:
(do 15. júla alebo do vypredania zásob)

zľava až 500€ na vystavené náhrobné kamene
Iba to najkvalitnejšie
              pre Vašich zosnulých!
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Zberné miesto: 

»Predám 2-izb byt v Ma 
- Juh, posch. 1/8, 50 m2, 
+ pivnica, cena 75.000 
€.Tel. 0948091425

»Prenajmem dlhodo-
bo 3-izbový kompletne 
prerobený a zariadený 
byt v Senci.  Cena vrá-
tane energií, internetu 
a káblovky 490 EUR.Tel. 
0905898441

»Predám 5 izbový RD v 
obci Tureň, krásne, ti-
ché prostredie, 220 m2 
ÚP, fotky na požiadanie, 
cena po obhliadke.Tel. 
0911096606

»Predám chatu Smoleni-
ce.Tel. 0908479693

»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¤Kú-
pim haki lešenie.Tel. 
0908532682

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                    

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.

predaj a montáž

kotlov
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e-mail: ingeneer.sergii@gmail.com

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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Diétu DASH zostavili  lekári a vedci z 
amerického Národného ústavu pre 
srdce, pľúca a krv, čo je jeden z Národ-
ných ústavov zdravia patriacich pod 
Ministerstvo zdravotníctva a sociál-
nych služieb USA. 

Osem rokov vyhrávala rebríček diét, 
uznaných odborníkmi.  Skratka DASH z 
anglického Dietary Approaches to Stop 
Hypertension, znamená vo voľnom pre-
klade „diétne odporúčania na zastavenie 
vysokého krvného tlaku“.  Ale prax uká-
zala, že efekt je oveľa pestrejší a znižuje 
krvný tlak, riziko srdcového zlyhávania, 
hladinu cholesterolu, výskyt srdcové-
ho infarktu a mozgovej porážky, výskyt 
cukrovky a zlepšuje jej kompenzáciu, 
progresiu obličkových ochorení a   ýskyt 
obličkových kameňov, výskyt depresií a 
hmotnosť.

Práve zníženie hmotnosti o 5 - 15 
kilogramov spravilo diétu tak popu-
lárnu. Základom DASH diéty je konzu-
movať potraviny, ktoré zasýtia bez toho, 
aby vám dodávali nadbytočnú energiu. 
Dôležitý je dostatočný príjem bielkovín, 
staviť na „zdravé tuky“ a potraviny s pri-
rodzene nízkym výskytom soli. V praxi 
to znamená dostatok zeleniny, ovocia a 
celozrnných výrobkov, nízkotukové po-
traviny, ryby, hydina, strukoviny, orechy, 
rastlinný olej, obmedzenie vysokotuko-
vých potravín – mastné mäsá a výrobky 
z nich, plnotučné mliečne výrobky, koko-
sový a palmový olej, denne dostatok biel-
kovín - ryby, hydina, tvaroh, obmedzenie 

nápojov obsahujúcich cukor a sladkostí.
Dôležité je sledovať počet porcií za 

deň, ktoré sa skladajú z presne stano-
vených zložiek a nevynechávať porcie. 
Okrem pravidelnosti v jedení, samozrej-
mosťou je dostatok spánku, aspoň 7 ho-
dín denne, dostatok tekutín a vyhýbanie 
sa nadmernému prijímaniu kofeínu.  Dié-
ta má tri fázy: 

Prvá fáza trvá dva týždne a je zamera-
ná na zníženie príjmu sacharidov. Orga-
nizmus sa tak naštartuje k rýchlejšiemu 
spaľovaniu. V tejto fáze sú vylúčené cuk-
ry, aj tie v ovocí, obilniny. Príjem bielko-
vín je zvýšený. Okrem regulácie krvného 
tlaku, dochádza k zníženiu hmotnosti a 
aj psychicky je pozorovať prísun energie.

Druhá fáza trvá dva mesiace a je už 
voľnejšia na prísun sacharidov, vrátane 
ovocia a výrobkov z celozrnnej múky. 
Sladkosti, sladké pečivo a biely cukor je 
naďalej obmedzený. Okrem úbytku kilo-
gramov, poklesu krvného tlaku, labora-
tórne vidieť zlepšenie hladiny krvného 
cukru a cholesterolu.

Tretia fáza vlastne predstavuje zdra-
vý životný štýl. Je predpo-
kladom, že výsledky z 
predchádzajúcich fáz a 
novovytvorené stravo-
vacie návyky vyústia do 
zdravého životného štý-
lu.

Diéta DASH – 8 rokov číslo 1

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

metabolizmu a výživy

predstavuje zdra
redpo-
y z 
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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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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 !

09
-8
5
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»Predám farebné rybič-
ky, koi karase kapre, po-
radím.Tel. 0903825378
»Predám 2 mesačné 
kačice indické bežce v 
Kráľovej p. Senci, živia 
sa aj zberom bezdomo-
vých slimákov, cena 6 €/ 
ks.Tel. 0907726570
»Predám capka.Tel. 
0902526411

»Kúpim rôzne starožit-
nosti aj poškodené.Tel. 
0903753758
»Kúpim ľudové kroje.Tel. 
0902708047

Dňa 2. júla 2019 uplynú 
4 roky čo nás navždy 
opustil nás milovaný 
manžel, brat, otec a sta-
rý otec Ladislav Szabó. 

S láskou spomína smú-
tiaca rodina. 

Občianska
riadková
inzercia
09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

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.

SPOMIENKY

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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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO

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

Ul. 29 augusta, Galanta
www.petrocars.sk

od 10 990€

Príď si kúpiť LADU a dostaneš ako
darček TANKOVACIU KARTU v hodnote

3 ročná záruka bez obmedzenia km

AUTORIZOVANÝ DEALER
PREDAJ, SERVIS, LEASING

Možnosť splácania 5 rokov
alebo na štvrtiny s LADA Finance
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150€
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Rebplast 0905 528 703
www.oknabrany.sk
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knabrany.yyyy sk
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0948 008 910

KÚPIM BYT 
V BRATISLAVE A OKOLÍ
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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

Všetko sa dá niečím nahradiť. Len 
modlitba sa nedá nahradiť ničím. 
Hoci modlitba nie je všetkým, všetko 
bez modlitby je ničím. 

Modlitba je to najväčšie, najdôležitej-
šie a najsilnejšie, čoho je človek schop-
ný. Je to prvé prikázanie. A zároveň prvé 
povolanie človeka: stáť v modlitbe pred 
Bohom, klaňať sa mu. Ako stvorenia 
sme vyšli z Božieho srdca, preto aj naše 
srdce túži po Bohu, aby prebývalo v 
Ňom. Tak ako nás dýchanie udržuje pri 
živote, tak modlitba napĺňa našu dušu 
Božím životom. Bez modlitby človek 
vnútorne zomrie.

Ako však docieliť, aby sa tak inštink-
tívne, ako dýchame, aj modlitba stala 
tou najprirodzenejšou pohnútkou nášho 
srdca? Začnime ako apoštoli prosbou: 
„Pane, nauč nás modliť sa“ (Lk 11, 
1). Pre modlitbu sa musíme vždy nano-
vo rozhodnúť, otvoriť svoje srdce Bohu. 
Modlitba mení človeka, jeho cítenie, 
jeho myslenie, jeho rozhodnutia a činy. 
Nemecký básnik Angelus Silesius napí-
sal: „Ten, kto sa skutočne modlí, sa 
premení na toho, ku komu sa modlí.“ 
Aj keď niekedy cítime, že naše srdce je 
chladné a  akoby mŕtve, nie je pokry-
tectvo pokľaknúť, priznať si svoju ne-
schopnosť modliť sa a jednoducho túžiť 
po Bohu. Ak napriek všetkým ťažkos-
tiam, vnútornej suchopárnosti a roz-
tržitosti vytrváme v  modlitbe, Boh 
nám neodmietne svoju milosť. On 
sám túži po tom, aby bol stredobodom 

nášho srdca, aby nás mohol inšpirovať 
a viesť po ceste života. Potom aj všetky 
naše skutky a práca sa stanú modlitbou.

Keď sa v  modlitbe približujeme k 
Bohu a hľadáme spoločenstvo s Ním, 
nájdeme stále viac aj cestu jeden 
k  druhému. Naučíme sa žiť jeden pre 
druhého. Svätá Matka Tereza, ktorá 
sa takmer bez prestania modlila ruže-
nec, sa raz opýtala jedného bohoslovca: 
„Koľko hodín denne sa modlíš?“ Se-
minarista bol prekvapený: „Matka, ja 
som od Vás očakával, že sa ma spýtate, 
čo robím pre chudobných. Prečo sa ma 
pýtate, koľko hodín sa modlím? “ V tom 
Matka Tereza vzala jeho ruky do svojich 
a povedala: „Syn môj, bez Boha sme 
vždy príliš chudobní na to, aby sme 
mohli pomôcť chudobným! Pamätaj 
si: Ja som len úbohá žena, ktorá sa 
modlí. Keď sa modlím, Boh vkladá 
svoju lásku do môjho srdca a len tak 
dokážem milovať chudobných - pre-
tože sa modlím!“ 

Ten, kto sa modlí, nikdy nepre-
hliadne blížneho v  nú-
dzi.  Nech nám preto 
žiadny čas nie je vzác-
nejší ako ten strávený 
v modlitbe. Keď vyhrá-
me zápas o  modlitbu, 
vyhráme všetky ďalšie 
boje.

Modlitba je nenahraditeľná

dlí, nikdy nepre
v  nú-
reto 
zác-

vený 
hrá-
itbu,

ďalšie 

» P. Martin Mária Barta
duchovný asistent ACN 

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

0905 719 132

0905 915 040

AJ TU MOHOL

BYŤ VÁŠ INZERÁT
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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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PROMONT GLASS s.r.o. D R E V O  -  H L I N Í K  -  O C E Ľ  -  S K L O  -  P L E C H  -  B R A M A C

Od základov až po strechu... 0915 135 811    0918 623 064

RÁMOVÉ ZASKLENIE

ZÁHRADNÉ DOMČEKY PRÍSTREŠKY PRE AUTÁ

2222
rokov

D R E V O H L I N Í K O C E Ľ S K L O P L E C H B R A M A CL I N Í K O C E Ľ S K L O P L E C HD R E V O H L I N Í K O C E Ľ S K L O P L E C H B R A M A CÍ
TERASY   ZIMNÉ ZÁHRADY   PRÍSTRESKY   ALTÁNKY   BALKÓNYˇ

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

www.promontglass.skpromontglass@promontglass.sk
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Materiály: HLINÍK, DREVO

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

PRÍSTREŠKY - TERASYPRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIERÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

TIENENIE NA STRECHYTIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHYSKLENENÉ STRECHY

STAVEBNÉ PRÁCESTAVEBNÉ PRÁCE

ZIMNÉ ZÁHRADY s tienením
Máte teplo na terase ?       Vyriešte to v správnom čase.Máte teplo na terase ?       Vyriešte to v správnom čase.Máte teplo na terase ?       Vyriešte to v správnom čase.

montter@montter.sk       www.montter.sk      montter@montter.sk       www.montter.sk      0919 370 730   0919 383 3630919 370 730   0919 383 363

7
rocnéˇ
skúsenosti
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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
AKCIA -30%
NA PRÁCU
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ZA ŽIVOT / RELAX

„Ani výrazný prílev migrantov, ani 
výrazne vyššia ako predpokladaná 
úhrnná plodnosť nezabráni popu-
lačnému starnutiu našej spoloč-
nosti.“ 

Sú to vážne slová. Citát je zo záverov 
Slovenskej štatistickej a demografickej 
spoločnosti, ktoré vydala teraz v júni. 

Zanedbanie reálneho demografic-
kého stavu nás totiž vženie do trendu 
veľmi nelichotivého pre ochranu živo-
ta a ľudskej dôstojnosti: starí ľudia sa 
stanú pre nás bremenom, ktorého sa 
budeme chcieť zbaviť. Pri dnešných 
chýbajúcich etických a morálnych zá-
sadách a pri stratégiách ekonomickej 
efektívnosti nebude ľahké argumen-
tovať proti eutanázii na želanie (či bez 
neho). Už dnes prebiehajú diskusie 
spochybňujúce právo na život (nie iba 
nenarodeného ale i toho žijúceho) člo-
veka. Opatrenia na záchranu demogra-
fie preto musia byť alternatívou. 

Správa konštatuje, že populačné 
starnutie tu je a bude výraznou črtou 
budúceho demografického vývoja. 
Podľa nej je „nezvratné a nastane s 
pravdepodobnosťou hraničiacou 
s istotou.“ Vieme pritom, že slovo 
„istota“ sa pri štatistických hodnote-
niach vyskytuje zriedkavo. Závery  jed-
noznačne hovoria, že začať s populač-
nou politikou treba hneď, a to aspoň na 

zmiernenie demografického prepadu. 
Riešenia sa týkajú celého systémového 
prístupu naprieč všetkými oblasťami: 
od podpory pôrodnosti cez sociálnu, 
rodinnú, migračnú, bytovú i zdravotnú 
politiku. 

Napriek tomu, že o kríze demogra-
fie vieme už najmenej niekoľko desať-
ročí, doterajšie „opatrenia na centrál-
nej, regionálnej i lokálnej úrovni sú 
nedostatočné, v niektorých oblastiach 
v podstate žiadne, a niektoré idú proti 
reálnej adaptácii na nezvratné demo-
grafické zmeny“. Tieto slová sa vzťa-
hujú na všetky politické reprezentácie 
– koaličné či opozičné. 

Spolu s politickými stratégiami je 
totiž dôležitá aj výchova k úcte k star-
ším ľuďom. Etika medzigeneračných 
vzťahov – teda ústup od dôrazu na 
ekonomické a majetkové záujmy, od 
individualistických túžob k spoluú-
časti a zodpovednosti, od osobných 
výhod k naplneniu altruistických strá-
nok človeka. Intenzívne šírme lásku 
k rodičom, starým rodičom, dávajme 
príklad starostlivosti. Nehanbime sa 
prechádzať po meste s invalidným vo-
zíkom, vezmime starkých na kultúrne 
podujatia, do spoločnosti, aby si mladí 
zvykli na tvár staroby. Veď raz budú oni 
jej nositeľmi. 

Kampaň za krásu staroby

» Mária Raučinová, Fórum života
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HB - GASTRO  Pezinok
Najlacnejšie gastro produkty v okolí
- strúhanka, repkový olej, sterilizované uhorky a ďalšie.lej, sterilizovanéé u

Zabezpečujeme zber prázdnych 4l sklenených pohárov.

objednávky: 0948 446 249

dovoz

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

 letničky
 trvalky
 okrasné rastliny

 ovocné stromy a drobné ovocie
 thuje a rastliny na živý plot
 substráty a hnojivá, trávne osivá

Ponúkame:

Tešíme sa na Vašu návštevu
Tel.: 0905 237 431
Po - pia: 7:00 - 15:30
Sobota: 8:00 - 12:00
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NON STOP
0905 926 822
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POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

Kiska nezačal ako fér chlap

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Zrejme ste už 
počuli, že sa Andrej 
Kiska rozhodol začať 
spoluprácu s našim 
hnutím OĽANO tak, 
že poza chrbát ľudí 
v hnutí dlhodobo 

lákal Veroniku Remišovú, aby prevrátila 
kabát a prešla do jeho strany.

Nakoniec sa mu to aj podarilo a ľudí v 
tíme hnutia OĽANO, ktorí robili roky všet-
ko pre úspech Veroniky a častokrát na svoj 
vlastný úkor, to veľmi zamrzelo. Mňa mrzí 
najmä neférový prístup bývalého preziden-
ta Kisku. Na jednej strane všade do médií 
opakovane hovorí, ako veľmi mu záleží na 
spolupráci s našim protikorupčným hnu-
tím, ale v skutočnosti mimo kamier robí 
pravý opak a robí všetko, aby nášmu hnutiu 
ublížil.

Podnikal som 13 rokov, zamestnával 
som 2 tisíc ľudí, platil najvyššie dane so 
všetkých slovenských živnostníkov, ale 
nikdy som neoslovil ani jediného zamest-
nanca z mojej konkurencie, lebo by mi to 
pripadalo veľmi nefér. A mohol som, bol to 
najľahší spôsob, ako konkurencii ublížiť a 
získať vlastný prospech. To ale charakterný 
človek nikdy neurobí ani nepriateľovi a už 
dupľom nie človeku, o ktorom verejne hovo-
rím, že ho považujem za blízkeho partnera. 

Veď to je tak absurdné, ako keď by Váš pria-
teľ, s ktorým chodíte cez deň na pivo, Vám v 
noci vykrádal úrodu v záhradke.

Nuž, čo už. O Veronike a aj Kiskovi si 
ľudia urobia obraz sami. Moju dôveru An-
drej Kiska týmto krokom stratil a bude si 
ju veľmi ťažko získavať späť. Doteraz som 
mu vždy, až slepo, veril. Dnes viem, že jeho 
slová zďaleka nemusia byť vždy v súlade s 
jeho skutkami. Mrzí ma to, ale zodpoved-
nosť káže, že napriek tomu spolupracovať 
musíme a ja určite nebudem tým, kto na-
priek dýke od chrbta povýši vlastné skla-
manie nad záujem Slovenska.

Už len ako doslov - spolu s Veronikou 
odišli aj štyria nenápadní naši poslanci. V 
ich prípade to je vlastne „pochopiteľné“. U 
nás vždy platí totiž pravidlo, že ak sa chce 
poslanec znova poslan-
com stať, tak musí ísť 
z konca kandidátky 
- ale odtiaľ sa pre-
krúžkuje za poslanca 
len ten, kto štyri roky 
makal. No a to oni ne-
boli, tak si našli iného, 
po chrbte koho sa do 
parlamentu opäť 
prepašujú.
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA 06
-0

11
0

Úspešná firma hľadá do nových priestorov:

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

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

www.textilehouse.sk  |  tel.: 0902 912 410
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RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.
Hľadáme

opatrovateľky
do domácnosti

klientov v okrese

Možnosť aj brigádne

Viac info na tel. č.:
0907 799 234

SENEC
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Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
� Vykonáva manuálnu prácu v skladových priestoroch 
� Spolupracuje s ostatnými členmi tímu
� Spracováva potrebnú dokumentáciu
� Plní ďalšie úlohy v súlade s pokynmi nadriadených
� Práca v trojzmennej prevádzke

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
od 750€ základný plat brutto plus iné finančné a nefinančné mesačné benefity
v závislosti od prevádzky.

Zamestnanecké výhody, benefity:
� Doprava zabezpečená firem. autobusmi ZADARMO z TÝCHTO miest a obcí:
    - Veča, Šaľa, Galanta, Diakovice, Dolné Saliby, Matúškovo, Galanta,
       Nový Dvor, Pusté Uľany, Veľký Grob, Reca, Boldog, Senec
    - Šoporňa, Sereď, Veľká Mača, Sládkovičovo, Veľké Uľany, Jánovce, Jelka,
       Hrubá Borša, Kráľová pri Senci
    - Modra, Pezinok, Viničné, Slovenský Grob
    - Dunajská Streda, Báč, Šamorín, Mierovo, Hubice, Zlaté, Hrubý Šúr, Tureň
� Bezplatné stravovanie zamestnancov
� Životné poistenie
� Motivujúce odmeňovanie
� Nadštandardné príplatky za odpracované sviatky, nedele a nočné zmeny
� Práca na hlavný pracovný pomer a mzda vždy načas

SKLADOVÝ OPERÁTOR
SKLADOVÁ OPERÁTORKA
DO PREVÁDZKY V SENCI
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   Predaj: 
• polykarbonátových
   dosiek na prístrešky,
   balkóny a zim. záhrady
• hliník. profilov
   a príslušenstva
• plexiskla a plného
   polykarbonátu

   Predaj: 
• polykarbonátových
   dosiek na prístrešky,
   balkóny a zim. záhrady
• hliník. profilov
   a príslušenstva
• plexiskla a plného
   polykarbonátu

LEXAN, ARLA

NAJLEPŠIE CENY V OKOLÍ

OD 7,80 € / m² s DPH

Otvorené:  Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:00Otvorené:  Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:00

Tel.: 0917 323 441, sklad: Fučíková 8, Senec
www.lexanzelensky.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   

Na začiatku roka 1993 sme sa tešili. 
Hrala sa hymna a viala slovenská zá-
stava. 

A zlodeji sa pripravovali na veľké krá-
deže. Štátny majetok sa rozdeľoval na 
koaličných radách. Vznikla vrstva bo-
háčov, ktorí zbohatli na rozkrádaní štá-
tu. Títo oligarchovia si potom vybrali a 
zaplatili figúrky, ktoré im slúžia dodnes. 
Výsledok? Napríklad v mnohých nemoc-
niciach, ktoré sa pravidelne zadlžujú 
a oddlžujú - aj to je forma rozkrádania 
štátu. Hazarduje sa v nich so zdravím a 
životmi pacientov. Upadajúce školstvo. 
Rozpadnuté mosty, rozbité cesty. Ob-
rovské investičné dlhy v štátnych pod-
nikoch a zhrdzavené stožiare a rúry v 
energetických podnikoch, rozpredaných 
cudzím firmám. A v celom štáte zabetó-
novaní nekompetentní a drzí úradníci.

Videl som arogantné šikanovanie 
ľudí štátnymi úradníkmi. Človek iba pre-
mýšľa, prečo to robia? Opili sa mocou? 
Majú za úlohu ničiť to, čo ľudia poctivo 
vybudovali, aby mohli profitovať ich 
stranícki kumpáni? Alebo iba naznaču-
jú, že treba zaplatiť výpalné? Ich slovník 
a spôsoby sú hrozné. Verím, že aj drábi v 
časoch Jánošíka mali viac empatie, ako 
niektorí úradníci. 

Keby sme mali prijať chorú matku 

alebo otca takéhoto úradníka do sta-
robinca, neviem, či by nám zakázal 
pridať ďalšiu posteľ na izbu a vymýšľal 
by blbosti o tom, že máme premaľovať, 
vymeniť kachle za novšie a dať lepšie 
sieťky na okná. Nedávno išiel chorý 
muž z dediny pri Žiline do Kláštora pod 
Znievom. Nebolo mu dobre a kráčal 
pešo popod Strečno v tieni po nespráv-
nej strane. Policajti mu dali pokutu. Od 
ľudí, čo majú pomáhať a chrániť by som 
očakával viac. 

Musíme sa dožadovať svojich práv – 
v nemocnici, na úradoch, sťažovať sa na 
nekompetentné a arogantné správanie 
úradníkov, nenechať sa zastrašiť. Rešpek-
tujme predpisy a zákony, ale používajme 
aj zdravý rozum, ľudskosť a Božie zákony. 
Pokúsme sa vysvetľovať úradníkom, ako 
funguje reálny svet. Veďme naše deti k 
tomu, aby si uvedomi-
li, že vzdelanie a moc 
dostávajú na to, aby 
slúžili a pomáhali 
tým, ktorí sú slabší. 
Neoháňajme sa pa-
piermi a pečiatka-
mi. Radšej 
otvorme svo-
je srdcia.

Ukradli nám štát

» Ján Košturiak

vedomi-
a moc

o, aby 
áhali 

slabší. 
sa pa-
atka-

INZERCIA
0905 915 040
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Spoločnosť 
WEINDEL LOGISTIK SERVICE SR
Diaľničná 2, SENEC

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle 

0918 342 807

Náplň práce:

� Vykonávanie pravidelnej preventívnej údržby 
� Nastavenia strojov na dennej, týždennej a mesačnej báze 
� Oprava a údržba strojov pre balenie potravinárskeho tovaru
    - elektrická a aj mechanická časť 
� Zodpovednosť za kompletný proces údržby, bezporuchový
    a bezpečný chod strojov a zariadení
� Vzdelanie v odbore výhodou, prípadne skúška odbornej 
    spôsobilosti v elektrotechnike §21 al. 22 vyhlášky 508/2009 Z.z.

            od 950 Eur brutto (v závislosti od skúseností)

Výhody:

� Práca na 2 zmeny (víkendy voľné)
� 13. plat
� Školenia
� Stravné lístky plne hradené zamestnávateľom
� Zvozová doprava zabezpečená z vybraných smerov

hľadáme do pracovného pomeru

ÚDRŽBÁR
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

BILLA Senec Mzda: 2,9890 €/h. brutto 

Kaufland Senec Mzda: 3,5868 €/h. brutto

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Nástup ihneď.
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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,-€/ h. Dlhý - krátky týždeň. 12-h. smennosť.

�AŠNÍK - �AŠNÍ�KA
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ELV PRODUKT, a.s.
Nitrianska 3, Senec

 príjme ihneď
pracovníkov na PRACOVNÚ POZÍCIU:

POŽIADAVKY: 

PONÚKAME:  

     BENEFITY: 

 ZÁMOČNÍK
 FRÉZAR
 ZVÁRAČ 
 OPERÁTOR do betonárskej výroby

KONTAKT:
 0918 240 523 polakovicova@elv.sk
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Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
� Vykonáva manuálnu prácu v skladových priestoroch s použitím
    technických zariadení (NZV, VZV) a skenera
� Spolupracuje s ostatnými členmi tímu
� Spracováva potrebnú dokumentáciu
� Plní ďalšie úlohy v súlade s pokynmi nadriadených
� Práca v dvojzmennej prevádzke

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
od 800€ základný plat brutto plus iné finančné a nefinančné mesačné
benefity v závislosti od prevádzky.

Zamestnanecké výhody, benefity:
� Doprava zabezpečená firem. autobusmi ZADARMO z TÝCHTO miest a obcí:
    - Veča, Šaľa, Galanta, Diakovice, Dolné Saliby, Matúškovo, Galanta,
       Nový Dvor, Pusté Uľany, Veľký Grob, Reca, Boldog, Senec
    - Šoporňa, Sereď, Veľká Mača, Sládkovičovo, Veľké Uľany, Jánovce, Jelka,
       Hrubá Borša, Kráľová pri Senci
    - Modra, Pezinok, Viničné, Slovenský Grob
    - Dunajská Streda, Báč, Šamorín, Mierovo, Hubice, Zlaté, Hrubý Šúr, Tureň
� Bezplatné zaškolenie na prácu s vysokozdvižným a nízkozdvižným vozíkom
� Bezplatné stravovanie zamestnancov
� Životné poistenie
� Motivujúce odmeňovanie
� Nadštandardné príplatky za odpracované sviatky, nedele 
� Práca na hlavný pracovný pomer a mzda vždy načas

SKLADNÍK / SKLADNÍČKA
DO PREVÁDZKY V SENCI
Motivujúce finančné ohodnotenie,
nerobia sa nočné zmeny, doprava je zabezpečená
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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

Hľadám
spoľahlivého
brigádnika
so vzťahom

k záhradníckym
prácam

0915 775 250 06
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Firma zaoberajúca sa MKD

(pravidelná linka).
Pracovná doba od pondelka do piatku.

Nástup od 1.7.2019
Tel. č.: 0905 980 837

prijme vodiča na kamion
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Vedúcu predajne

MAKOVEC, s.r.o., prijme
do firemnej predajne Mäso - údeniny

v Senci

Kontakt: 0948 534 518
office@makovec.sk

Predpoklady: 
- skúsenosti s predajom potravín
- znalosť práce s počítačom
- zdravotný preukaz
- bezúhonnosť, zodpovednosť

Nástup: ihneď alebo dohodou

Súkromná materská škola Senec - Svätý Martin 
príjme do SMŠ na plný úväzok

Mob.: 0903 450 630
Nástup: od 5.8.2019             Plat: 600 € / mes. 

školníčku
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Hľadáte ľudí? Inzerujte v tejto rubrike
0905 719 132, 0905 915 040
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Cena zahŕňa ubytovanie,
plnú penziu, výlety, program.

Rezervácie: 0918 591 942
Oravský Podzámok č. 396
www.oravskahoraren.sk

IBA ZA 228€
1 osoba a pobyt !!!
Pre dôchodcov iba za 178€
���������	
������	����	��	�103€

��������	
�	���������������
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 ZÁRUKA MINIMÁLNE
   20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE !
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY:
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
obnova plochých striech technológiou COPERNIT

záruka minimálne 20 rokov

NAJLEPŠIA
CENA

NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská firma

NON STOP linka                           0944 720 932
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady zasklievanie terásbalkóny

rámové

splátky od 35 € splátky od 149 € splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 30% Možnosť výhry 300 €

Vodič kamiónovej prepravy 
(JIT prepravy) 
- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

prijme do pracovného
pomeru:

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!
Miesto výkonu práce:

Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno 

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  

CALL CENTRUM: 

0905 552 537
0915 971 823

UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezpečené VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY
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OPERÁTOR
VÝROBY / ČR 
VODIČ VZV / ČR 
KONTROLÓR 
KVALITY / ČR 
VÝROBA UPRATOVACÍCH 
POTRIEB / ČR  

 PONÚKAME ŠTUDENTSKÉ BRIGÁDY
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