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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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odbornosť - kvalita - spoľahlivosť

Objednajte sa u nás

telefonicky alebo cez našu
webovu stránku

na vyšetrenie zraku
Lichnerova 16

Senec
0905 433 944

www.optikmorvay.sk

* široký výber rámov v nových kolekciách
  * výber kvalitných kontaktných šošoviek
    * nová kolekcia slnečných okuliarov
       na sezónu 2019
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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

PD Tomášov
prijme:

Info na tel.:
0905 564 505

Nástup: dohodu
Hrubá mzda: cca 850 €
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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

52
-0

04
1-

1

         

 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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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

51
-0

15
6

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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Cena vencov od 10 €

PREDAJ
smútočných

vencov

Tel.: 0948 520 830
Boldocká 6, Senec

VÝMENA
PB fliaš
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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)

Škodlivá slepota

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nevidiaci ľudia, ktorým osud vzal 
zrak, sú často požehnaním spoloč-
nosti. 

Dávajú jej aj iné „pohľady“ na život, 
ako tie bežné, ktoré poznáme z médií či 
z osobných životov. Umožňujú jej vidieť 
to, čo je pre ňu bežne neviditeľné a často 
preto ňou obchádzané. A hlavne z toho 
dôvodu by ľudia bez funkčného zraku 
mali pútať viac pozornosti Vidiacich, 
najmä vidiacich politikov, ale aj majite-
ľov a prevádzkovateľov budov, doprav-
cov, architektov, samosprávy. To je však 
problém celej spoločnosti, spoločenstva 
ľudí, ašpirujúceho na civilizáciu.

Iným problémom je slepota vidia-
cich. Veľmi vážnym problémom, stavom, 
priamo ohrozujúcim demokraciu, princí-
py právneho štátu a ideály slobody. Sle-
pota, ktorá ich zaviedla do ich vnútornej 
tmy, neschopnosti vidieť realitu a žiť do-
životne už len v nejakých predstavách. 
Slepota, veľmi intenzívne podporovaná 
dezinformačnými webmi, hlúposťami, 
vydávanými za pravdu, dávno prežitými 
dogmami a fanatizmom. A, samozrejme, 
mnohými inými „...izmami“, ktorých, 
veľmi sme v to dúfali, sme sa chceli zba-
viť už v období politicko-spoločenských 
zmien v bývalom Česko-Slovensku. Aj 
keď dnes táto charakteristika začiatku 

deväťdesiatych rokov znie už iba ako 
prehnaný eufemizmus. Práve vďaka 
tým neochotným vidieť. Tým slepým fa-
natikom. Všetkým tým, ktorí odmietajú 
kritizovať to, čo je podložené faktami, 
volajúcimi po kritike, dokonca aj faktami 
takých inštitúcií ako je Národná banka 
Slovenska, Štatistický úrad SR či európ-
sky štatistický úrad Eurostat.iba pre to, 
že „je to hanobením Slovenska“.

Slovensko sa s týmito slepcami 
vpred nikdy nepohne, naopak, zdá sa, 
akoby najmä ich pričinením a neschop-
nosťou vidieť pravdu začalo cúvať. Mo-
rálne, hodnotovo, eticky, civilizačne. 
Život a jeho realitu treba vidieť, nemožno 
žiť s obráteným zrakom a v nostalgii za 
čímsi, čo už všetky civilizácie v Európe 
dávno odmietli. Nemožno si klamať, že 
všetko je v poriadku, keď jednoducho – v 
poriadku je iba máločo. Nemožno milo-
vať Slovensko tak, že odmie-
tame vidieť chyby jeho po-
litikov a ekonómov. To je, 
akoby sme milovali dieťa 
a odmietali ho vychovávať. 
Krkavčia láska, duchov-
ná slepota.
Veľa šťastia vám!

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.
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www.integra-fs.sk   e-mail: integra-fs@integra-fs.sk
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gapco64@gmail.com Kamenárstvo Gapčo

predaj, montáž

a servis
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AUTORIZOVANÝ SERVISNÝ PARTNER

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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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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Kiež by som vedela skôr,
že sa dá tak jednoducho
a prirodzene schudnúť!

Chcete aj Vy prejsť takou premenou ako pani Oľga?
Výživová poradňa NATURHOUSE Senec

Turecká 3785/4A (za ČSOB Bankou)
e-mail: naturhouse.senec@gmail.com

tel.: 0915 725 364

www.naturhouse.sk Video recepty NATURHOUSEfacebook.com/naturhouse.senec

-42
  kg

Oľga Húsková

Odvážte sa odvážiť!!!
Naši klienti v Senci

schudnú mesačne až 140 kg
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montáž a oprava

06
-0

00
1

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

a)

PÍSMO

ZADARMOPÍSMO

ZADARMO

Maľovanie Interiérov. Úprava stien.
Čistenie stien po starých náteroch

a ich následná úprava 

Tel.: 0908 860 873 

Malujeme.SK
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KAMENÁRSTVO KAJAL
(medzi Galantou a Šaľou)

od pondelka do soboty: 8°° - 17°°

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!

možnosť nákupu na spátky

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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»Kúpim Škoda 110R, Gar-
de alebo Rapid aj nepo-
jazdné bez papierov.Tel. 
0904527918

»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
»Prenaj. gars. v RD v 
SC.Tel. 0905737309

»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 výhodne nové 
dvierka na kuchyn-
skú linku, rôzne.Tel. 
0919176233

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

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 2.

SPOMIENKY

BLAHOŽELANIA

(nie úplne vegetariánska strava) 
V rebríčku najzdravších a najlepších 

diét má 3. miesto, hneď po stredomorskej 
– mediteriánskej a diéte DASH. Samotný 
názov vystihuje podstatu – spojenie fle-
xibility a vegetariánstva. Ide o prevažne 
vegetariánsky spôsob stravovania, 
ale mäso nie je úplne vylúčené. Flexi-
teriáni využívajú všetky výhody zkonzu-
mácie zeleniny, strukovín a ovocia, ale, 
ak majú chuť, si doprajú steak, pečené 
mäso, chudý hamburger a samozrejme 
ryby. 

Je známe, že vegetariáni vážia menej, 
ako nevegetariáni o viac ako 15 percent a 
výskyt obezity je medzi nimi zriedkavý. 
Pre ľudí balansujúcich na hranici nadvá-
hy to u mužov znamená menej o 15 kilo-
gramov a u žien o 10-12 kilogramov. 

Pri uprednostňovaní rastlinnej po-
travy pred zmiešanou so živočíšnymi 
výrobkami, sa znižuje výskyt metabo-
lických a srdcovo-cievnych ochorení, 
rakoviny a ľahšie sa udržuje hmotnosť. V 
súčasnosti veľa moderných ľudí využíva 
túto skladbu stravy, len niekedy ani neve-
dia, že pomenovanie flexiteriánska diéta 
vystihuje práve ich spôsob stravovania. 
Výhodu je, že sa sústreďujú hlavne na 
jedlá zo zeleniny, ovocia, strukovín a 
prirodzene na domácu stravu. Niekedy 
sa používa aj názov semi-vegetarián. 

Obavy zo zmeny nie sú na mieste, nej-
de o diétu so špeciálnymi obmedzeniami. 
Ponuka jedál dokáže byť veľmi pestrá. Zo 
začiatku je vhodné vybrať si bezmäsi-

té jedlo na raňajky, obed alebo večeru, 
neskôr celý bezmäsitý deň, postupne 
niekoľkokrát do týždňa. Podstatou je 
iba zmena jedálneho lístka, jej rozsah zá-
visí od toho, či ste boli zvyknutý na kaž-
dodenné konzumovanie mäsa. Pre toho, 
kto je na mäso a  mäsové výrobky zvyk-
nutý niekoľkokrát denne, zmena môže 
byť významná, ale ten, kto mäso má na 
tanieri maximálne raz za deň, ľahko do-
siahne zmenu. A história dáva za pravdu. 
V minulosti ľudia mávali mäso iba v ne-
deľu a počas týždňa sa stravovali prevaž-
ne vegetariánsky a  výskyt civilizačných 
ochorení bol významne nižší.

Ako hlavný zdroj bielkovín sa nevy-
užíva mäso, ale bielkoviny z  rastlinnej 
potravy – hlavne strukoviny – fazuľa 
a  hrach, ale aj vajíčka a tofu. Okrem 
skupiny nemäsových bielkovín, diétu 
tvoria ďalšie štyri skupiny potravín: 
ovocie a  zeleniny, celozrnné obiloviny, 
mliečne produkty, cukor a korenie. Žiad-
na zo skupín sa nevynecháva. Strava je 
v režime 300-400-500: raňajky majú 300 
kilokalórií, obed 400 a večera 500. Malé 
jedlá medzi nimi majú 150 
a  tak celkový denný prí-
jem je 1 500 kcal, čo pred-
stavuje 6  300 kilojoulov. 
Podľa dennej aktivity je 
možné samozrejme prí-
jem zvýšiť.  

Flexiteriánska diéta

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

metabolizmu a výživy

a večera 500. Malé 
jú 150 
prí-

red-
lov. 

y je 
rí-

Zberné miesto: 
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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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Vykonávame 
všetky druhy 

STAVEBNÝCH PRÁC 
IZOLÁCIE STRIECH 
OPRAVY DOMOV 

za výhodné ceny

0902 272 708

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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...s Ing. Michalom Kravčíkom, CSc., 
zakladateľom MVO Ľudia a voda, nosi-
teľom Goldmanovej environmentálnej 
ceny, členom medzinárodnej siete ino-
vátorov pre verejné blaho ASHOKA . Je 
autorom a spoluautorom mnohých, vo 
svetových odborných kruhoch uznáva-
ných publikácií. 

Médiá sú plné tém o zlate, rope, 
plyne, ale vode sa nevenuje okrem po-
vodní pozornosť takmer vôbec. Kedy 
ju konečne akceptujeme ako základ-
nú životnú a strategickú komoditu? 

Žijeme v ilúzii, že sme strechou Euró-
py a že do našej krajiny zneba padá vody 
dosť. Neuvedomili sme si, čo môže urobiť 
s hydrologickým cyklom premena kraji-
ny. Lenže sme rozorali medze, odstránili 
remízky, mokrade a odvodnili poľnohos-
podársku krajinu, v mestách aobciach 
sme kanalizovali čo ani nebolo potrebné 
a tak sa nám každoročne zo Slovenska 
sa začala voda strácať. Každým rokom v 
priemere 250 mil. m3 opustí Slovensko, 
je to tá voda, ktorá v minulosti ostáva-
la v ekosystémoch, doplňovala zásoby 
podzemných vôd, vyparovala sa cez ve-
getáciu a udržiavala primeranú teplotu 
krajiny. Aj preto sa predlžujú periódy bez 
dažďa. 

Zavodňovanie krajiny v období kli-
matických zmien – nemalo by sa stať 
stabilnou súčasťou vládnych progra-
mov?

Základnou filozofiou politík by mala 
byť zodpovednosť za ochranu podstaty 

toho, z čoho žijeme. Tou je voda. Zatiaľ sú 
verejné politiky v oblasti vodného hospo-
dárstva orientované do využívania vod-
ných zdrojov. V tejto oblasti nie len Slo-
venská vodná politika, ale aj v ostatných 
štátoch Európy ťahá za kratší koniec a to 
treba zmeniť. Od súčasnej vládnej gar-
nitúry je ťažko očakávať orientáciu na 
novú generáciu legislatívnych nástrojov. 
Potrebujú sa tam dostať ľudia, ktorí vedia 
kde je problém i ako ho riešiť.  

Vláda dotuje nezmyselnú ťažbu 
uhlia, ktorá aj tak nemá perspektívu. 
Nepriniesli by dotácie do ozdravenia 
vodného cyklu viac pracovných príle-
žitostí?

Už v roku 2011 som s kolegami na úrade 
Vlády pripravil pre Nórsky finančný me-
chanizmus plán odštartovania konverzie 
banského na vodný priemysel na Hornej 
Nitre. Vnímali sme konflikt medzi baník-
mi a kúpeľmi v boji o využívanie termál-
nych vôd ako príležitosť. Prvá investícia 
v rozsahu 3 mil. eur mala pripraviť dl-
hodobý plán konverzie ekonomických 
činností z pohľadu sociál-
nych, environmentálnych 
i ekonomických tém na 
Hornej Nitre. Nevedno 
na čo sa minuli peniaze 
z Nórskeho finančného 
mechanizmu. Moderná 
ekonomika sa 
však volá Modrá 
ekonomika.

Na rovinu

» Ing. Michal Kravčík Csc.

ľadu sociál-
entálnych 

tém na 
Nevedno 
peniaze 
ančného 

Moderná 
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 tradičné
 slovenské
 chutnéDobrý pastier

V našej ponuke nájdete - 100% ovčiu bryndzu, čerstvý ovčí aj kozí syr, čerstvé kozie

mlieko, kravské, ovčie a kozie jogurty, syrové výrobky z kravského, kozieho a ovčieho mlieka, chutný

kváskový chlieb, vhodný zložením aj pre malé detičky, bezlepkové výrobky, výrobky z pohanky aj čaj

z pohankových šupiek, kvalitné cestoviny, múky - klasické, špeciálne a múky na kváskovanie,

tradičné bajgle orechové a makové, domácu šľahanú bábovku, klobásky a paštéty, pestá z medvedieho

 cesnaku, sušených slovenských paradajok, vždy čerstvé chutné paradajky z Babindolu, výrobky

pre zdravú výživu - rôzne druhy vločiek, semiačok, kaší a nechýbajú ani slovenské chutné a kvalitné

orieškové krémy, maslá Slowlandia, 100% rastlinné mlieka NUTTERY a veľa iných chutných pochúťok.

Kontakt: 0902 819 966, www.dobry-pastier.sk
e-mail: dobry-pastier@dobry-pastier.sk

Výrobky z rodinných fariem, firmičiek a firiem, kde sa vyrába s láskou a kvalitne

Dobrý pastier Senec, Mierové námestie 19

Podla Vašich predstáv
zhotovíme z našich
výrobkov pre Vás

syrové misy
na každú príležitost

U nás opäť naspäť Kráľovstvo domácich koláčikov a ich vynikajúce dobroty,
a  aj klobásky od rodinnej firmy Benc - tradícia a kvalita je naspäť
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Ich piesne si pospevovali ľudia 
naprieč celým Slovenskom  a za 
noc stihli vystriedať aj štyri pódiá, 
každé v inom meste. Vydali štyri 
vlastné albumy a získali dve zlaté 
platne. Vďaka Pavlovi Demitrovi, 
ktorý bol veľkým fanúšikom ka-
pely, počúvali ich piesne pred zá-
pasmi vo svojej kabíne dokonca aj 
hokejisti za veľkou mlákou. Sedem 
rokov pôsobili v stálom angažmá 
vo Viedni. Reč je o trnavskej hu-
dobnej skupine Exil.

Kapela pôsobí na našej hudobnej scé-
ne už takmer tridsať rokov. Ani to však 
jej členom neubralo na entuziazme a 
chuti tvoriť. Stále žijú svoj sen, ktorý 
začali snívať ešte ako študenti. Hoci sa 
všetci poznali, každý z nich hral v inom 
hudobnom zoskupení. Zmena nastala v 
roku 1991, kedy sa v hlave Romana Jedi-
ného zrodila myšlienka, založiť vlastnú 
kapelu. „Odišli sme teda zo svojich vte-
dajších skupín akoby do vyhnanstva, 
do Exilu,“ spomína pohodový muzi-
kant, s ktorým aktuálne zloženie kape-
ly tvoria Erika Mazúrová, brat Tibor a 
Peter Baraník. „Neveril by som, že aj po 
toľkých rokoch budeme tak intenzívne 
hrať,“ hovorí Roman a ukazuje kalen-
dár, ktorý majú nabitý na takmer dva 
roky dopredu.

Cesty autom zohrali
v ich kariére kľúčovú úlohu

Napriek tomu, že v súčasnosti hrá-
vajú Exiláci na plesoch, oslavách, vý-
ročiach, či rôznych firemných akciách, 

o priaznivcov a poslucháčov rozhodne 
núdzu nemajú. „Vždy im musíme zahrať 
všetky naše hity,“ povie Roman s úsme-
vom. Jedným z nich je aj skladba Go Go 
Happy Go, ktorá vznikla cestou na neja-
kú akciu. „Šli sme autom po diaľnici a 
brat si začal pospevovať akúsi melódiu 
a tak keď sme zastavili na odpočívadle, 
hneď sme to dali na papier,“ zaspomí-
na muzikant. V aute však nevznikla len 
táto neskôr jedna z ich najúspešnejších 
a zároveň najhrávanejších skladieb ale 
zrodila sa v ňom aj myšlienka, ktorá 
bola v ich hudobnej kariére rozhodu-
júca. Dovtedy zábavovú kapelu expor-
tovala na vrchol vtedajšej slovenskej 
hudobnej scény. „Jedno ráno, keď sme 
išli domov z hrania, púšťali sme si, ako 
vždy v rádiu piesne. Vtedy som zahlásil, 
že prečo by z toho rádia nemohli v bu-
dúcnosti znieť aj naše vlastné skladby,“ 
popisuje osudné ráno Roman. Netrvalo 
dlho a muzikanti prešli od myšlienky k 
činom. Vyprodukovali prvé tri pesničky 
a tie sa do pol roka hrali vo všetkých 
slovenských rádiách. „Keď sme ich mali 
hotové, nahrali sme v štúdiu demo. 
Kazetu sme potom aj s pripojeným tele-
fónnym číslom, hoci s malou dušičkou, 
odniesli do schránky Vašovi Patejdlovi. 
Pravdupovediac, neverili sme, že si to 
vôbec vypočuje. O to väčšie bolo naše 
prekvapenie, keď na druhý deň zazvonil 
telefón a sekretárka z jeho nahrávacie-
ho štúdia Relax Production sa spýtala či 
máme dostatok skladieb na celý album. 
Prikývli sme, hoci sme ich samozrejme 
nemali a ona nás pozvala na osobné 
stretnutie s Vašom. Tomu sa naše pies-

ne páčili a tak sme sa dohodli na spo-
lupráci. Dal nám k dispozícii nahrávacie 
štúdio a ponúkol zmluvu na prvý album 
s tým, že o týždeň začíname nahrávať. 
Zostalo nám teda len sedem dní a nocí, 
ktoré sme maximálne využili, aby sme 

stihli vyprodukovať ďalších osem skla-
dieb,“ rozrozpráva sa Roman.

Dostavili sa prvé úspechy
Go Go Happy Go sa spolu so skladbou 

Holiday a ďalšími objavil na prvom al-
bume Go Go, ktorý uzrel svetlo sveta už 
po dvoch mesiacoch od podpisu zmluvy 
s Vašom. Napokon sa z neho predalo 
viac ako 30-tisíc kusov a skupina Exil 
zaň získala zlatú platňu. Už o rok k nej 
vďaka albumu I want you, ktorý tiež 
vyšiel v Relaxe, pribudla ďalšia zlatá 
platňa. Singel Kamarát dobyl slovenské 
rádiá aj hitparády a klip bodoval tiež 
v televíznej relácii Triangel. Na tomto 
albume sa nachádza aj mix piesní od 
skupiny Elán. „Elán je našim vzorom 
a práve v čase, keď vznikal náš druhý 
album, slávili chalani 15. výročie zalo-
ženia kapely. Raz sme sa s nimi stretli u 
Vaša v nahrávacom štúdiu a požiadali 
sme Joža Ráža, či by sme mohli prerobiť 
niektoré ich skladby. Povedal, nech mu 
skúsime poslať CD a uvidí sa. Napokon 
sme boli prvou kapelou, ktorá od neho 
dostala súhlas a tak sa šesť ich pesni-
čiek objavilo v mixe na našom druhom 

albume. Predalo sa z neho vyše 16.000 
kópií,“ popisuje Roman.

Bodovali aj za hranicami
Ďalší rok hudobníkov oslovil na 

spoluprácu Jaro Slávik, za ktorým stá-
lo medzinárodné vydavateľstvo EMI 
- Monitor. „Kúpili nás a rozhodne to 
neľutujeme. Jaro pre nás urobil veľmi 
veľa a spolupráca s ním nás posunula 
opäť ďalej. Naše skladby sa dostali na 
výberovky Bravo a tak ich mohli počú-
vať ľudia vo viacerých európskych kraji-
nách a prenikli dokonca aj do ďalekého 
Singapuru,“ pochvaľuje si Roman. V 
tom čase sa už okolo kapely začali diať 
veci. Pribúdali vystúpenia doma i v za-
hraničí, fotenia, rozhovory aj podpisové 
akcie a dostavili sa aj ďalšie úspechy. V 
Prešove na Bravo Supershow hrali pred 
15-tisíc divákmi s takými hviezdami ako 
DJ Bobo, Mr. President, E-rotic, Fun Fac-
tory. Neskôr boli predkapelou Boney M 
či Heleny Vondráčkovej.

Chystajú nové skladby
Potom ako došlo na Slovensku k 

zmene hudobných štýlov sa začali Exi-
láci venovať viac produkcii. Ako hovorí 
Roman, nemali chuť prezliekať kabáty, 
chceli zostať verní tomu, čo ich spája a 
čo milujú, tanečnej hudbe. Za zarobené 
peniaze si v Hrnčiarovciach nad Parnou 
zriadili vlastné nahrávacie štúdio, kto-
ré funguje dodnes. Nahrávajú v ňom 
nielen oni ale aj mnohí ďalší slovenskí 
interpreti. Roman nám tiež prezradil, 
že aktuálne sa v kapele pohrávajú s 
myšlienkou vytvoriť po rokoch dve nové 
skladby. „Nechýba nám chuť ani ná-
pady. Von s nimi však vyjdeme, až keď 
budeme s tým, čo sme vyprodukovali 
úplne stotožnení, nemáme sa kam po-
náhľať,“ uzatvára rozprávanie.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
foto: archív kapely Exil

Singel Go Go Happy Go bol na Slovensku megahitom 

Hudobníci z Exilu chytajú druhý dych

Dnešná zostava Exilu (zľava): Roman Jediný, Peter Baraník, Erika Mazúrová a 
Tibor Jediný.

Na pódiu, keď môžu zabávať ľudí, sa cítia šťastní.

Kamarát 
„Asi preto, že som taký blázon, asi 
preto, že ťa mám tak rád, asi pre-
to, že pred tebou stál som a teraz 
kľačím iba ako kamarát...“, táto 
pieseň patrí k najznámejším hitom 
kapely Exil, ocitla sa na na ich dru-
hom albume a stala najhrávanej-
šou skladbou roku 1996.
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Nov? rodina Kia Ceed. DynamickW hatchback, 
rodinnW sportswagon, alebo jedinefnW ProCeed.
Nov? Kia Ceed nie je len o odv?anom dizajne, prJJaalivosti a FtWlovosti. Je to z?rove2  
auto, ktorF je nabitF najmodernejFJmi technolOgiami a ua v z?kladnej vWbave ponTka 
bezpefnostnF prvky ako AktJvny systFm udraiavania v jazdnom pruhu, fi Asistent na 
predch?dzanie felnWm zr?akam a mnohF halFie. Vyberte si z noviniek rodiny Ceed - 
dynamickW hatchback, rodinnW sportswagon alebo jedinefnW ProCeed ua od 1 2 990 . 
Vyme2te teraz vaFe auto za novF a zJskajte navyFe k jeho hodnote vWkupnW bonus  
aa 600 . Zistite viac na www.kia.sk alebo u v?Fho predajcu Kia.

Origin?lny… 
znamen? JsJ vlastnou cestou.

Kombinovan? spotreba paliva 4,6-7,4 l/100 km, emisie CO 2: 121 - 169 g/km. *Z?ruka 7 rokov/150 000 km. Obr?zok je ilustrafnW.

N?mestie Sv. Martina 141/18 • Dunajsk? Luan? • Tel.: +421 918 766 194 | +421 918 760 375 | +421 918 766 201 
d.stryhal@motor-car.sk • www.kia.motor-car.sk

GARANC IA  KVAL ITY

ROeN% Z%RUKA
Motor-Car Dunajsk? Luan?, s.r.o.

www.kia.sk

91
-0

12
2



SC19-27 strana 8

8
PRÁVNIK RADÍ / POLITICKÁ INZERCIA

Každý sa v  lete teší na dovolenku. 
Mnohí si ju vyberajú už mesiace vo-
pred. Zavedením nového zákona 
o  zájazdoch boli značne rozšírené 
práva cestujúcich.

Cieľom bolo odstrániť nejasnosti a 
medzery v  dovtedajšej právnej úprave 
a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany 
cestujúcich pri kúpe zájazdov. Zákon sa 
týka iba zájazdov na dlhší čas a teda nie 
krátkodobých ciest, pri ktorých nie je po-
trebné poskytnúť tak výraznú ochranu. 
Taktiež sa nová úprava netýka zájazdov, 
ktoré sú poskytované na čas kratší ako 
24 hodín, ak ich súčasťou nie je ubyto-
vanie, ani na zájazdy, ktoré sa poskytujú 
príležitostne, len obmedzenej skupine 
cestujúcich a  bez záujmu dosiahnutia 
zisku. Ide napríklad o  cesty, ktoré naj-
viac niekoľko ráz ročne zabezpečujú 
športové kluby alebo školy pre svojich 
členov alebo žiakov, pričom sa neponú-
kajú širokej verejnosti. Rovnako sa nový 
zákon neuplatňuje na služby cestovné-
ho ruchu spojené so zabezpečením pra-
covnej cesty, zakúpené na základe rám-
covej zmluvy. Ak si cestujúci zakúpi na 
účel tej istej cesty dva alebo viac rôznych 
druhov služieb cestovného ruchu spoje-
ných tým istým obchodníkom, v takom 
prípade je táto kombinácia považovaná 
za zájazd. Taktiež ide o  zájazd v  zmys-
le nového zákona, ak tieto služby boli 
skombinované predtým, ako cestujúci 
zaplatil, sú predávané za súhrnnú cenu, 
sú označené ako „zájazd“ alebo „balík“, 

ale môžu byť zakúpené od viacerých 
obchodníkov, ak majú prepojené online 
systémy. Nový zákon upravuje aj rozsah 
informácií, s ktorými musia byť cestujúci 
oboznámení a je upravený v tzv. formu-
lári štandardných informácií. Ide najmä 
o informácie o základných znakoch po-
núkaného zájazdu (napr. miesto, trasa, 
druh a kategória dopravného prostried-
ku ,termín zájazdu, dĺžka pobytu, počet 
nocí ubytovania, stravovanie, atď.), o 
celkovej cene či platobných podmien-
kach. Tieto informácie musia byť poskyt-
nuté cestujúcemu ešte pred uzatvorením 
samotnej zmluvy o zájazde, čo dáva 
cestujúcemu možnosť porovnať rozsah a 
podmienky služieb rôznych cestovných 
kancelárii. V novom zákone sú upravené 
aj jednotlivé možnosti zmien v  zmluve 
pred začiatkom poskytovania zájazdu, 
možnosť zníženia ceny, ako aj ďalšie po-
vinnosti cestovnej kancelárie pri posky-
tovaní služieb. Novou právnou úpravou 
je teda cestujúcim poskytnutá zvýšená 
ochrana, a  to najmä prostredníctvom 
rozšírenia ich práv. Týchto práv sa cestu-
júci nemôže vzdať, a preto dojednania, 
ktorými by sa ich vzdal alebo obmedzil 
sú neplatné. 

Zájazdy a služby cestovného ruchu

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

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

PENTA PLÁN SO SLOVENSKOM

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Asi ste si všimli, 
že posledné dva 
týždne noviny a 
časopisy Penty vo 
veľkom vedú špi-
navú kampaň proti 
mne, mojej rodine 

a nášmu hnutiu OĽANO. Zároveň sa až 
okato snažia zvelebovať Kisku a obhajo-
vať jeho mimoriadne neférový krok s Ve-
ronikou Remišovou. Penta má totiž veľmi 
jednoduchý, ale o to zákernejší plán na 
novú vládu národného zmierenia KISKA 
+ PS/SPOLU + SMER bez Fica + DRUCKER. 
Zmierenie, ktoré si zavrie oči nad zlom, 
ktoré sa stalo, ktoré urobí hrubú čiaru a 
bude vzhliadať už len k svetlým zajtraj-
škom „bez hádok a škriepok“.

Majiteľ Penty Haščák je dnes totiž „na 
prášky“. Veľmi sa obáva, že kvôli vyšetro-
vaniu Gorily na dlhé roky pôjde do chlá-
dečku za kámošom Kočnerom a rovnako 
ako Bašternák príde o všetok svoj majetok 
... to je dôvod, pre ktorý dnes z pozadia hrá 
Haščák najväčšiu hru svojho života. To je 
dôvod, že médiá Penty robia všetko, aby 
nás utopili a Kisku a spol. potlačili dopredu.

Vie, že s nami by sa Haščák nedoho-
dol. Vie, že by sme išli po korupčníkoch 
ako pes po údenom a v base by skončili 
mnohí. Že by sme dali úplnú slobodu všet-

kým vyšetrovateľom a tí by im išli po krku 
tiež. ... a to je ich nočná mora.

Preto robia spolu všetko, aby nás 
utopili a mohli sa tak po voľbách vyho-
voriť ako Bugár či Procházka „musíme 
sa obetovať Za ľudí“. Preto rozbíjajú náš 
poslanecký klub a lákajú na neodolateľné 
ponuky. Preto zneužívajú spriaznené mé-
diá ... a nám neostáva iné, ako urobiť všet-
ko preto, aby sa im tento perfídny plán na 
odpustky pre zločincov nevydaril.

ps. Presne toto isté skúšali na nás aj 
pred 4 rokmi. Rovnako vtedy na mne a 
OĽANO nezostala ani nitka suchá. Zverej-
ňovali prieskumy, že budeme mať 4,5%, 
5%... ale nakoniec im to nič neosožilo. 
Ľudia nás v štichu nenechali a mali sme 
presne dvojnásobok = 11% podporu od 
ľudí. Rozdiel medzi 
vtedy a dnes je len 
jediný - vtedy sme 
sa v klube zomkli, 
ale teraz niektorí po-
kušeniu neodolali a 
dezertovali na druhú 
stranu. Bude to o to 
ťažšie, ale zvládneme 
to, nebojte;o)
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Nie hmoždinka, ale PVC prí-
chytka, spona, kotva. Nie hárať, ale  honcovať.

Slovenčina naša
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Nie húpací, húpačka, ale hojdací, 
hojdačka. Nie chovanie ľudí, ale správanie ľudí. 

Slovenčina naša0905 719 132

0905 915 040

AJ TU MOHOL

BYŤ VÁŠ INZERÁT
06
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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

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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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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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... 0918 623 064     0915 135 811   

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

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.polykarbonat.sk/akcia

Prievidza – obec Koš – 046 / 5430 771, zenit@zenitsk.sk
Košice – 055 / 6254 006, kosice@zenitsk.sk

Frost 2/10 číra
9,91 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie 

polykarbonát
plexisklo
hliník

Makrolon 7/16 bronz
16,20 €/m2 s DPH

72
119
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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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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA

07
-0

01
2

škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA

00
-0

00
0

Rebplast 0905 528 703
www.oknabrany.sk
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knabrany.sk

45
-0

11
9

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

0902 416 560
0910 322 544 www.dombezvlhkosti.sk
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V  Česku chcú riešiť nedostatok 
učiteľov tak, že pripravili zámer 
umožniť vyučovať aj odborníkom s 
vysokoškolským titulom, no bez pe-
dagogickej profilácie. 

Ako riaditeľ som sa pri „lovení“ uči-
teľov neraz zamýšľal nad tým, prečo 
by to nemohlo byť tak, že vyučovať by 
mohli aj neučitelia, najmä ak je v nie-
ktorých regiónoch ťažké nájsť pedagó-
gov. Dokonca tvrdím, že v niektorých 
prípadoch by stačilo na vyučovanie 
stredoškolské vzdelanie. Zámer našich 
susedov preto považujem za užitočný, 
hoci sa v diskusii stretáva s konštato-
vaním neodbornosti, s degradáciou 
učiteľského povolania. I  keď ide len 
o zámer, privítal by som aj u nás, aby 
mal riaditeľ možnosť siahnuť po tomto 
riešení. Najmä ak má presvedčenie, že 
by záujemca učenie zvládol na úrovni 
a  zároveň mal predpoklady viesť deti. 
Normálny riaditeľ, ktorému záleží na 
kvalite vyučovania, to vie posúdiť. 
Kvalita pedagóga nezávisí od toho, či 
absolvuje na fakulte pár psychologic-
ko-pedagogických predmetov a niekoľ-
kohodinovú prax.  

Základné otázky: Je možné kva-
litne učiť bez pedagogického vzdela-
nia? Spraví pedagogické vzdelanie zo 
študenta kvalitného učiteľa? Stane sa 
odborník učiteľom po absolvovaní pe-
dagogického minima? Som presved-
čený, že máme ľudí, ktorí dokážu učiť 
kvalitne aj bez štúdia pedagogiky. Veď 

samy školy si často pozývajú do školy 
rôznych  odborných rečníkov. Aj bez 
pedagogického vzdelania dokážu za-
ujať žiakov do takej miery, že vznikajú 
nezabudnuteľné interaktívne hodiny. 
Okrem iného je známy projekt Teach for 
Slovakia, v ktorom prejavili svoje peda-
gogické schopnosti ľudia z  nepedago-
gickej sféry.

Aj keď je takéto riešenie nedostatku 
učiteľov zo strany štátu nekoncepčné, 
ide o  dobrú, minimálne dočasnú mož-
nosť, ktorá by pomohla aj situácii u nás. 
Pretože snaha prilákať kvalitných učite-
ľov do školstva je v jeho súčasnom ma-
razme nemožná či je otázkou veľmi dl-
hého času. A chýba k tomu aj vôľa štátu.

Nech je plne v kompetencii riaditeľa, 
zvážiťzamestnanie neučiteľa. Prestaň-
me sa už strachovať, že každý návrh má 
za cieľ degradovať učiteľský stav a pri-
praviť ho o  zamestnanie. Okrem toho 
takáto konkurencia iba prospieva kva-
lite učiteľa a jeho sebazdokonaľovaniu. 
Nechajme riaditeľom pole pôsobnosti 
pri budovaní kvalitného pedagogic-
kého zboru. Ak tú možnosť nevyužijú, 
bude úplne jedno, kto im bude učiť.

Často je nekvalita dôsledkom poli-
tickej degradácie školstva, ktorú sa my 
učitelia snažíme zvyšovať aj bez po-
moci kompetentných. A stačí vôľa učiť, 
niekedy aj bez dostatočnej finančnej 
odmeny. 

Stačí vôľa učiť?

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava 

Meno priezvisko 
priezvisko@regionpress.sk 
0912 555 666

OZVITE SA NÁM

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

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

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 800 € - 1 100 €
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Spoločnosť 
WEINDEL LOGISTIK SERVICE SR
Diaľničná 2, SENEC

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle 

0918 342 807

Hľadáme pracovníkov do nášho tímu

Pracovník na úseku balenia cukroviniek

Náplň práce:
��Balenie cukroviniek
��Stavanie papierových stojanov na cukrovinky
��Kontrola produktov
��Páskovanie
��Dodržiavanie prísnych hygienických a bezpečnostných zásad

  od  635 Eur brutto
Výhody:
��Firemná kultúra rodinného charakteru
��Doprava zabezpečená z vybraných smerov
��Stravné lístky plne hradené zamestnávateľom
��13. plat
��Školenia
��Práca na 2 zmeny (8 hodín)
��Práca vhodná pre mužov aj ženy

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)

 

PRIJMEME
asistentku predaja s praxou

do novootvorenej predajne v Senci
s nástupom ihneď.

(nástupný plat 600€ ČM + odmeny od obratu)

Záujemcov prosíme posielať životopis na mail:
praca@dualbp.sk 
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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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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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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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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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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
bezrámové

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

ZĽAVY AŽ DO 30% Možnosť výhry 300 €
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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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POŽIČOVŇA NÁRADIA

OTVORENÉ

AJ V SOBOTU!

 0948 113 180    www.pozicovnadoom.sk

LETNÁ AKCIA
 !!

!

na ZAPOŽIÈ
ANÉ STROJE

-2
0%
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