
SC19-34 strana 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 25 000 domácností 

SENECKO
Č. 34 / 23. AUGUST 2019 / 23. ROČNÍK

91
-0

00
7

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

Všetky naše renomované jazykové 
slovníky slovo okupant vysvetľujú 
aj ako uchvatiteľ. 

Teda, nejde iba o silu, ktorá si s po-
mocou armády privlastní (uchváti) 
cudzie územie, prípadne celý štát, ale 
o aj o politický prúd, ktorý si na uko-
jenie vlastných mocenských a ekono-
mických chúťok uchváti kompletnú 
krajinu. Hoci aj pod heslom - „vyhraj 
voľby, môžeš všetko“. Asi je každé-
mu jasné, že to nemá nič spoločné s 
demokraciou, že ide o sprostú a drzú, 
bezohľadnú rabovačnú okupáciu.

23. augusta 1968 odletela do 
Moskvy rokovať o normalizácii situá-
cie v Československu po vstupe oku-
pačných vojsk na jeho územie dele-
gácia, vedená prezidentom Ludvíkom 
Svobodom. 

O pár dní neskôr bol v Moskve po 
dlhých rokovaniach medzi sovietskou 
a československou delegáciou podpí-
saný protokol, v ktorom českosloven-
ská strana podľahla nátlaku Sovietov 
a zaviazala sa vykonať kádrové zme-
ny v straníckych a štátnych orgánoch, 
anulovať vysočanský zjazd KSČ a 
pripraviť dohodu o legalizácii poby-
tu sovietskych vojsk na území ČSSR. 
Sovietska strana výmenou súhlasila s 
návratom odvlečených funkcionárov. 
František Kriegel, ktorý ako jediný 
Moskovský protokol nepodpísal, však 
bol prepustený až po naliehaní prezi-

denta Svobodu.
Kádre, kádre a opäť kádre. Viac 

ako pol stovky rokov po spojeneckej 
okupácii a rovných tridsať rokov po 
„spoločensko-politických preme-
nách“ v Česko-Slovensku náš štát ria-
dia ešte stále kádre. Stranícke kádre. 
Na obrovskú radosť Moskovského 
vedenia. Kádre, ktoré sa vydávajú 
za demokratov, vlastencov, ochran-
cov spravodlivosti. Stranícka a žiaľ, 
často aj komunistická nomenklatúra. 
Túžba po absolútnej moci a nenávisť 
k slobode iných patria k jej génovej 
výbave. Tá sa prejaví vždy po prevzatí 
moci.

Kňaz Tomáš Halík, jeden z pro-
tagonistov Novembra 89 hovorí, že 
„slovo socializmus je už úplne vy-
prázdnené prinajmenšom od chvíle, 
keď sa robotnícka vrstva zabývala v 
kapitalizme a dnes volí prevažne pra-
vicu, občas extrémnu pravicu. 

Naozaj nemáme v úmysle vzdať 
sa svojho sna spred tridsiatich rokov. 
Okupanti v „civile“ sú stále tu. Tých 
v uniformách vyhnal už 
dávno Michael Kocáb s 
priateľmi. Hoci ani na to 
sa nesmie príliš nahlas 
spomínať.

Odvážnu jeseň, 
milí čitatelia!

Okupanti

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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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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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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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
Nové modely rámov

Gymnázium Antona Bernoláka Senec
oznamuje vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

na podávanie návrhov na uzavretie
Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu
majetku - stomatologická ambulancia.

Bližšie informácie je možné nájsť na stránke
www.gab.sk, v sekcii zmluvy, faktúry, objednávky.
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z dôvodu voľby delegátov
na výročnú konferenciu OPK Senec 

pozýva nezaradených členov 
OkO SPZ a OPK Senec

v poľovných združeniach a spoločnostiach
na deň 06.09.2019 o 18:00 hod.

týchto nezaradených členov
za OkO SPZ a OPK Senec

do kancelárie
OPK Senec, Lichnerova 33, Senec

Predstavenstvo OPK Senec
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ČALÚNNICTVO
 obnova a výroba čalúneného
    nábytku na mieru
 čalúnený nábytok pre deti
 predaj matracov
tel.: 0904 697 765
Tureň 442, 903 01

e-mail: mancal@centrum.sk
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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.
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(Nováčik medzi najlepšími diétami) 

Diéta známa ako nordická, alebo 
aj nová nordická, či škandinávska, 
predstavuje to najlepšie zo stravy 
severských krajín. Typická sever-
ská kuchyňa je ovplyvnená polohou 
a prirodzenou potravou - rybami a 
všetkými plodmi, ktoré more posky-
tuje.

V porovnaní s bežnou západnou stra-
vou obsahuje menej cukru a tukov, ale 
dvakrát viac vlákniny a omega-3-mast-
ných kyselín. Podobá sa v mnohom stre-
domorskej, ktorá je na prvom mieste me-
dzi diétami. Obe majú veľa zeleniny, 
ovocia, celozrnných výrobkov a hlav-
ne morských rýb. 

Spolu zabezpečujú dostatočný pro-
tizápalový a antioxidačný efekt. Hlavný 
rozdiel medzi oboma je v používaní ole-
ja -  pre stredomorskú je typický olivový 
olej, v severskej dominuje repkový. 

Škandinávska strava uprednostňuje 
čerstvé, sezónne a miestne jedlá a vyne-
cháva spracované pokrmy. Kombinuje 
tradičné potraviny s  relatívne novými, 
ale zdravými – nízkotučnými mliečny-
mi výrobkami, pestrou skladbou ovocia, 
aj takého, ktorému sa na severe bežne 
nedarí, alebo repkovým olejom. V škan-
dinávskej kuchyni je veľa lososového 
mäsa, islandského jogurtu skyr, brus-
níc, ražného chleba, kapusty, kvaky. 
Severskú stravu si však môže prispôsobiť 
každý, pretože jej skutočným zameraním 

je konzumácia zdravých potravín, ktoré 
sú  miestne. Dostatok vlákniny pomáha 
udržiavať zdravú funkciu čriev a celého 
tráviaceho traktu. Podľa Svetovej zdra-
votníckej organizácie WHO obe znižujú 
riziko rakoviny, cukrovky a srdcovociev-
nych chorôb, pomáhajú udržať optimál-
nu hmotnosť tela.

Oproti súčasnej strave väčšiny Slo-
vákov jej základom je veľa vlákniny – ze-
lenina je bežnou súčasťou každého jedla, 
často nahrádza hlavnú prílohu k  mäsu 
alebo rybám, na rozdiel od nášho stra-
vovania, kde dominuje ryža, zemiaky, 
knedle alebo cestoviny a zeleninu vída-
me iba „oblohu“ na tanieri, alebo v lep-
šom prípade ako malú šalátovú misku. 

Jedzte často: ovocie, bobule, zeleni-
nu, strukoviny, zemiaky, celé zrná, ore-
chy, semená, ražné pečivo, ryby, morské 
plody, nízkotučné mliečne výrobky, by-
linky, koreniny a repkový olej

Jedzte s mierou: mäso zo zveriny, 
vajcia (uprednostniť z voľného chovu), 
syr a jogurt.

Jedzte zriedka: červené mäso a živo-
číšne tuky.

Nejedzte: nápoje slade-
né cukrom, pridané cuk-
ry, spracované mäso, prí-
davné látky do potravín a 
rýchle občerstvenie.

Severská diéta 

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

metabolizmu a výživy

vené mäso a živo

ade-
cuk-kk
prí-
ín a 
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

AZBESTOVÝCH STRIECH
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gapco64@gmail.com Kamenárstvo Gapčo
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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

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&
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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

91
-0

01
3

 
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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Nie prepisovať 
históriu, ale obohacovať históriu.

Slovenčina naša
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www.POKLADNA.sk18 999

NÁJDETE 
NÁS

TU

POKLADNIČNÉ  RIEŠENIA

Nová predajňa Turecká 2D, Senec
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Nábor detí
do ŠK Nová Dedinka
Nábor detí
do ŠK Nová Dedinka

Baví Vaše dieťa futbal a ešte ho nehrá?

Kontakt: Ladislav Maluniak - 0905 553 501
                Jarmila Mikšíková, mail: jarka.jaja@gmail.com
web: www.sknovadedinka.sk

Kedy: 9.9., 11.9. a 13.9.2019 o 17:00 hod.
Kde: futbalové ihrisko ŠK Nová Dedinka (Športová 3)
Pre koho: chlapci aj dievčatá ročníky 2008 - 2013
                  v športovom oblečení

predaj, montáž

a servis
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AUTORIZOVANÝ SERVISNÝ PARTNER
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Myslenická 23, PEZINOK (Grinava)
tel.: 033/640 53 48
mobil: 0907 724 351



SC19-34 strana 4

4
PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY

Zberné miesto: 

Pri predaji nehnuteľnosti (dom, byt alebo 
pozemok), resp. časti nehnuteľnosti tre-
ba mať na pamäti dva druhy daňových 
povinností. 

Prvá povinnosť je vo vzťahu k štátu vo for-
me úhrady dane z príjmu z predaja nehnuteľ-
nosti (okrem prípadu oslobodenia od dane). Či 
príjem z predaja nehnuteľnosti podlieha zda-
neniu alebo je od dane oslobodený závisí od 
posúdenia podmienok pre jeho oslobodenie 
podľa platných právnych predpisov. Zákon 
o dani z príjmov vymedzuje podmienky, kto-
ré musia byť splnené pre oslobodenie príjmu 
z predaja nehnuteľnosti. Od dane je oslobode-
ný napríklad príjem z predaja nehnuteľnosti 
po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia 
alebo aj príjem z predaja nehnuteľnosti nado-
budnutej dedením v priamom rade alebo nie-
ktorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov 
odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti 
do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poru-
čiteľa.  Pre účely posúdenia podmienok oslo-
bodenia príjmu z predaja nehnuteľnosti je 
rozhodujúce určenie momentu nadobudnutia 
nehnuteľnosti do vlastníctva predávajúceho, 
ktoré sa posudzuje v závislosti od spôsobu 
nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva 
(napríklad dňom povolenia vkladu do ka-
tastra nehnuteľností, dňom smrti poručiteľa, 
dňom rozhodnutia štátneho orgánu). V  prí-
pade, ak nespĺňate prípad oslobodenia od 
dane a napríklad predáte nehnuteľnosť, kto-
rej ste vlastníkom po obdobie kratšie ako päť 
rokov, tak Vám vzniká povinnosť zaplatiť daň 
z príjmu z predaja nehnuteľnosti. Daň sa platí 
z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za 

ktorú bola nehnuteľnosť kúpená, ale to iba za 
predpokladu, že medzi týmito dvoma cenami 
vznikne kladný rozdiel, pretože na stratu sa 
v  danom prípade neprihliada. Tento rozdiel 
možno ešte znížiť o  preukázateľné výdav-
ky predávajúceho na nehnuteľnosti. Príjem 
z  predaja nehnuteľnosti je potrebné uviesť 
v daňovom priznaní za kalendárny rok, kedy 
bol dosiahnutý takýto príjem. 

Druhá daňová povinnosť pri predaji 
nehnuteľnosti je vo vzťahu k obci alebo 
mestu ako správcovi dane v podobe dane z 
nehnuteľností. Daň z nehnuteľností upravu-
je zákon o  miestnych daniach a  miestnom 
poplatku za komunálne odpady a  drobné 
stavebné odpady. Daňová povinnosť vzniká 
1. januára zdaňovacieho obdobia nasledu-
júceho po zdaňovacom období, v ktorom sa 
daňovník stal vlastníkom nehnuteľnosti, 
ktorá je predmetom dane. Na vyrubenie dane 
je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného 
zdaňovacieho obdobia. Daňovník podáva 
daňové priznanie iba v tom zdaňovacom ob-
dobí, v ktorom mu prvýkrát vznikla daňová 
povinnosť k danej nehnuteľnosti. Daňov-
ník si nemusí v priznaní sám vypočítavať 
daň, avšak musí uviesť identifikačné údaje 
nehnuteľnosti, na základne ktorých vie obec 
určiť výšku dane. 

Daňové povinnosti pri predaji nehnuteľností

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

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

»CZ 175 JAWA 250 350 PI-
ONIER STADION MUSTANG 
SIMSON KÚPIM TIETO   
MOTORKY. Tel. 0915 215 
406
»Kúpim havarované ale-
bo motoricky poškode-
né auto, motocykel.Tel. 
0905218938

»Dám do prenájmu 2-izb. 
v RD v Novej Dedinke 
(vhodné pre robotníkov).
Tel. 0903460353

»Kúpim starý vinohrad, 
poľnoh. pôdu v lokalite 
Horné/Dolné Orešany; 
Dlhá, Doľany, Borová.Tel. 
0905312223
»Kúpim rodinný dom,     
SP alebo byt 35 km od 
Bratislavy. Tel. 0903 765 
606

»Predám sklolaminá-
tové žumpy o objeme 
5.000, 8.000 a 10.000 
litrov a vodomerné plas-
tové šachty . Cena od 650 
€. Doveziem, osadím,            
vykonám aj tlakovú 

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.
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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 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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Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

Obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0907 887 056

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom 
Hamuliakovo

Najnižšie podanie: 76 000 EUR
Termín konania dražby: 
dňa 12.09.2019 o 12:15 hod.
Miesto konania dražby: 
CONFERENCE ROOM 1 (KS1), na príze-
mí, PREMIUM business hotel Bratisla-
va, Priekopy 20/A, 821 08  Bratislava, 
okres Bratislava II, Bratislavský kraj.

Dražobná zábezpeka: 12 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom súpisné č. 637, garáž súpisné č. 1513 
a sklad bez súpisného čísla, na ulici Bazová obci Hamuliakovo. K domu 
prislúchajú pozemky parcelné č. 640/720, parcelné č. 640/735, parcelné č. 
640/737, parcelné č. 640/738. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 1872, 
k.ú. Hamuliakovo. 

Kontakt: 02/32202731, schmidt@platitsaoplati.sk, 
www.platitsaoplati.sk
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Rebplast 0905 528 703
www.oknabrany.sk
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knabrany.sk
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Pápežská nadácia ACN – Pomoc tr-
piacej Cirkvi podporuje finančne počas 
tohto leta spolu 28 letných táborov 
pre deti, mládež a rodiny vo vojnou 
skúšanej Sýrii. 

Otec Antoine Mukhallala z Mel-
chitskej gréckokatolíckej diecézy v 
Aleppe sa práve vrátil z jedného z 
ôsmich táborov, vedených spoločen-
stvom „Viera  a  život“ pre zdravotne 
postihnuté deti a ich rodiny. Z mno-
hých príbehov a osudov ľudí, ktoré v 
tábore spoznal, sa ho najviac dotkol 
príbeh vdovy, matky dvoch malých 
dievčat, z ktorých jedna je autistka.

„Táto matka hrozne trpela. Manžela 
stratila pri jeho pokuse emigrovať na 
jednej z “lodí smrti” do Európy. Bol 
zavraždený, čo zistila až pri identifiká-
cii jeho pozostatkov, keď uvidela jeho 
podrezané hrdlo. Následne žila uväz-
nená vo svojej samote. Počas pobytu 
v tábore, aj keď fyzicky prítomná medzi 
ostatnými, zapájala sa a rozprávala iba 
veľmi málo, aj to len o svojom mŕtvom 
manželovi alebo autistickej dcére. Hoci 
sa jej ostatní snažili byť oporou v  bo-
lesti, nevedela sa z ničoho tešiť. Počas 

týždňa sa pomaly začal vracať pocit 
lásky do jej srdca; temnota postup-
ne ustupovala a namiesto nej cítila, 
ako jej srdce opäť začalo biť. Opäť 
uverila, že život napriek utrpeniu je 
darom, čiastočne aj vďaka dramatickej 
zmene v správaní jej autistickej dcéry, 
ktorá ma v tábore dokonca požiadala o 
tanec! Ku koncu pobytu nám jej matka 
povedala: „Ak by náš pobyt v tábo-
re mohol trvať ďalší týždeň, som si 
istá, že by moja Jenny začala aj roz-
právať!” hovorí otec Antoine.

“Ďakujem Bohu za všetky hlboké du-
chovné zážitky, ktoré sme mohli počas 
týchto dní prežiť. Zároveň ďakujem aj 
vám všetkým, spolupracovníkom a 
dobrodincom ACN, za podporu pri 
organizovaní týchto letných tábo-
rov. Modlím sa k Všemohúcemu Bohu, 
aby vás všetkých zahrnul požehnaním 
a aby ste mohli pokračovať v pomoci 
všetkým tým, ktorí to najviac potre-
bujú. Buďte aj naďalej nositeľmi Božej 
lásky po celom svete,” dodáva otec An-
toine.

Cítila som, 
ako moje srdce začalo opäť biť

» P. Martin Mária Barta
duchovný asistent pápežskej nadácie ACN

Slovenské národné povstanie patrí 
právom k najvýznamnejším preja-
vom odvahy a vlastenectva sloven-
ského národa. 

V nerovnom boji preukázali priami 
účastníci povstania s podporou zahra-
ničných účastníkov a domáceho oby-
vateľstva hrdinstvo a statočnosť v od-
hodlaní skoncovať s nacizmom. V boji s 
ideológiou, ktorá iným upiera slobodu, 
nezávislosť a rovnoprávnosť, ktorá po-
vyšuje jednu rasu nad ostatné.

Mnohí v týchto dňoch spomína-
me na všetkých hrdinov Slovenského 
národného povstania. Pretože my ešte 
máme to šťastie osobne sa pozrieť do 
očí a podať ruku tým, ktorí prežili hrôzy 
vojny.  Generácie, ktoré prídu po nás, už 
takú možnosť mať nebudú.  Odkaz SNP 
preto musí prechádzať z generácie na 
generáciu. 

Odkaz Slovenského národného po-
vstania nepatrí k pokladom, ktoré mož-
no merať a vážiť, je to prameň ustavične 
sa obnovujúcej sa sily, ktorá nielen pod-
necuje k tvorbe stále nových hodnôt, 

ale vie prebúdzať k životu a j hodnoty 
z čias dávno minulých, vyvierajúce zo 
samotnej podstaty národného spolo-
čenstva. Často ide o hodnoty, ktoré si 
všelikto v minulosti a žiaľ i v prítomnos-
ti vykladá a privlastňuje podľa svojich 
obmedzených záujmov a podenkovi-
tých potrieb, ale ktoré si práve v Povsta-
ní definitívne vytvoril ľud. Definitívne 
preto, lebo to bolo jeho povstanie.

Toto národné povstanie nemôžu 
vziať národu ani politici, ani jednotliv-
ci, ktorí ho spochybňujú, relativizujú, 
ktorí odmietajú protifašistický odkaz 
našich predkov.

Ťažko nájsť na Slovensku rodinu, 
ktorú by nejak nepoznamenalo obdo-
bie druhej svetovej vojny. Aj malý národ 
vtedy dokázal povstať proti neľudskos-
ti, za právo dôstojne a civilizovane žiť 
vo svojej vlasti, ktorú vedie ním volená 
vláda.

Slovenské národné povstanie nám 
odkazuje, aby sme nezabudli na vlast-
nú hrdosť a svojprávnosť.

Odkaz SNP

» ib

skúšku. Tel. 0905 925 
991

»Predám sed. súpravu 
rozkl., 2 kres. Tel. 0915 
508 325

»Predám lis mlynček na 
hrozno a 50L demižóny, 
šrtotovník na hrozno, 
váhu do 200 kg. Tel. 
0903 179 817

»Kúpim staré hodinky, 
mince, bankovky, po-
hľadnice. Tel.  0903 753 
758
»Kúpim ľudové kroje. Tel. 
0902708047
»Kúpim staršiu vzdu-
chovku alebo babetu. 
Tel. 0907 374 235

»Kúpim čsl. letecké a vý-
sadkárske odznaky a i. 
Tel. 0907 910 755

Občianska
riadková
inzercia

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?
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

BLAHOŽELANIA
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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
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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   
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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
��0908 728 081
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KAMENÁRSTVO KAJAL
(medzi Galantou a Šaľou)

najväčšia VÝSTAVA
NÁHROBNÝCH KAMEŇOV

výrazné zľavy na
vystavené kamene

Čistenie starých hrobov
0903 033 602 * 0908 658 527
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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.dombezvlhkosti.sk

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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Dáme do preájmu
priestory v Senci
na Mierovom nám. 7,
vhodné na obchodné,

kancelárske a iné účely.
Bezbariérové - prízemie.

0905 402 139

06
-0

12
0

91
-0

02
8

montáž a oprava
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12:00 DETSKÉ DIVADIELKO 13:00 FUNNY FELLOWS
14:00 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE SO SPRIEVODOM 14:45 PRESSBURGER KLEZMER BAND
16:00 LOJZO 17:30 FUNKIEZ 19:30 REPLAY BAND 21:15�����������	��
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Rádiodiagnostické centrum
Mestská poliklinika Pezinok, Hollého 2
vykonáva vyšetrenia:

Naše pracovisko patrí k najmodernejším na Slovensku.
Je kompletne digitalizované a používa prístroje spĺňajúce nové, prísne normy Európskej únie.

Objednávanie pacientov na tel. č.: 0904 013 977, 0905 600 314 alebo na presný termín cez www.TOPDOKTOR.sk

klasické RTG – skiagrafiagrafia ultrazvukové vyšetrenia 

celotelová denzitometria                             
                                                                                      

 mamografia

Od júla 2019 sú všetky rádiologické vyšetrenia vrátane
denzitometrie hradené zo zdravotného poistenia

u všetkých poistencov zdravotných poisťovní  
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Pri kupovaní školskej tašky berte 
do úvahy najmä hmotnosť dieťaťa. 
Overte si, či je vyrobená  z kvalit-
ných, zdraviu neškodných materi-
álov. 

„Školská taška má byť čo najľahšia, 
má kopírovať tvar chrbtice a popruhy 
nesmú byť príliš úzke. Rodičia by mali 
dozrieť na to, aby dieťa tašku nenosilo 

iba na jednom pleci,“ hovorí docentka 
MUDr. Jana Hamade, PhD., vedúca Sek-
cie ochrany a podpory zdravia a špecia-

lizovaných činností Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky. 
Pripomína, že popruhy musia byť nasta-
viteľné, školská taška má obopínať obe 
plecia rovnomerne, aby sa jej hmotnosť 
rozdelila rovnako a majú byť z mäkkého 
materiálu, aby sa čo najmenej vtláčali 
do kľúčovej kosti.

Obuv sa má prispôsobiť 
tvaru chodidla

Veľmi dôležitý je i výber obuvi pre 
dieťa. ,,Nesprávna obuv môže z dlho-
dobého hľadiska spôsobiť deformity, 
trvalo poškodiť kostru chodidla alebo aj 
prispieť k vývoju skoliózy,“ upozorňuje 

docentka Jana Hamade. Detská obuv 
má mať vo všeobecnosti pevnú pätu, a 
zároveň dostatočne mäkkú a ohybnú 
podrážku pod prstami a strednou čas-
ťou chodidla. Nevhodnými materiálmi 
pre detskú obuv sú koženka, plast, či 
poroméry (syntetické usne). 

Prehliadka u očného lekára
Pred nástupom do školy by malo dieťa 

absolvovať prehliadku u očného lekára. 
Dieťaťu ukážte ako má správne sedieť - v 
akej vzdialenosti má mať oči pri písaní 
úloh alebo pri počítači a naučte ho jedno-
duché cviky očnej gymnastiky. Pri počítači 
by malo stráviť najviac dve hodiny denne. 

Zdravá desiata i nápoj
Desiata je dôležitá súčasť stravo-

vacieho režimu dieťaťa,  má tvoriť asi 
15 percent z denného príjmu energie. 
,,Kvalitná desiata pre školáka má ob-
sahovať celozrnné pečivo, nátierku, 
prípadne syr,  porciu ovocia, zeleniny a 
kvalitný nápoj.  Pre detský organizmus 

vo vývoji je veľmi dôležitý dostatok váp-
nika, preto by mali byť súčasťou desiaty 
mlieko, najmä probiotické a acidofilné 
výrobky,  jogurty a syry. Ak dieťa trpí 
intoleranciou laktózy, prípadne mlieč-
nej bielkoviny, poraďte sa s lekárom o 
potravinách, ktoré sú preňho vhodné.“ 
Nezabúdajte na nápoj pre školáka, naj-
zdravšia je čistá voda, striedajte ju s 
nesladeným čajom, domácim sirupom, 
čerstvými šťavami, alebo nesýtenou mi-
nerálnou vodou. Nevhodné sú energe-
tické a rôzne sladené nápoje.  

Zdroj: Odbor hygieny detí a mládeže 
a Referát komunikačný ÚVZ SR

Výberom správnej tašky a obuvi môžete  predísť zdravotným problémom dieťať

Radíme rodičom pred začiatkom školy

Pestré prvky  oblečenia a tašiek nikdy nie sú na škodu.                zdroj foto: ÖAMTC
Hmotnosť školskej aktovky
Žiaci 1. a 2. ročníka – 2,5 kg
Žiaci 3. a 4. ročníka – 3,5 kg
Žiaci 5. a 6. ročníka – 4,5 kg
Žiaci 7. až 9. ročníka – 5 kg

Ako pripraviť do školy prváka:

-

-

-
-
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Tureň, okres Senec
(areál bývalého PD)

 e-mail: bonamal@bonamal.sk

AKCIA

na zateplovací systém
AKCIA

na zateplovací systém
Miešanie

farebných omietok

 SAKRET
 PEAKSTON
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e-mail: sekostav@sekostav.skŠamorínska 4B, 903 01 Senec

PONÚKAME:

SEKOSTAV spol. s r.o.

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

» stavebné práce - 0911 408 660
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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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Nie podobať sa 
k čomu, ale podobať sa čomu, na niečo.

Slovenčina naša
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Ceny na uvedené výrobky
platia do 7.9.2019

EOM 100PKT
 bojler 100 l
 en. trieda C
 príkon 2 kW

32LT846LED M97B 

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

EURONICS SENEC
Krátka 10/1B, Senec

 televízor 32 palcov (81cm)
 HD ready, DVB T2/C, PVR
 en. trieda A

149 €

TOM 10P
 ohievač vody 10 l
 inštalácia pod drez
 2 kW

95 €

®

VÝPREDAJ
KLIMATIZÁCIÍ

149 €

RWF 1260A 
 záruka 4 roky
 spredu plnená práčka
 1200 ot.
 6 kg
 en. trieda A++

239 €

PAC N90
 mobilná klimatizácia
 veľkosť miestnosti do 85 m3
 chladiaci výkon  9800 BTU / h.
 nízka hlučnosť 64 dB
 funkcia odvlhčovanie – až 34 L / 24 h.

365 €
MK2-207 
 prietokový ohrievač vody
 tlakový
 pripojenie na 2 fázy
 7 kW

125 €

BAR 2.1 
 soundbar
 celkový výkon 300 W
 bezdrôtový subwoofer
 streamovanie hudby

   pomocou bluetooth

349 €
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• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR,
    NÁKLADOV NA ENERGIE

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ

CENY
V REGIÓNE

3x
BONUS

• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN
    DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

CENTRUM
DVERÍ

AKCIA

v = 2000 mm
š = 900 mm

a jednostranná
laminácia

439
EUR

515
EUR

...ked sú
dvere dverami 

´

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

za
najlepšie

ceny
v regióne

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk

0918 500 492

Uvedené ceny sú vrátane zamerania, demontáže, montáže,
murárskych prác, parapetov, žalúzií, dopravy, likvidácie okien a DPH.

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!

1500
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900

24
00

16
00

2100

16
00

1200

AKCIA
300

EUR

OD

345
EUR

210
EUR

202
EUR

-61% OD OD

OD

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

AUGUST
mesiac

obrovských
zliav 

Presne pred 11. rok-
mi, v deň 40. výro-
čia vstupu okupan-
tov, som sa rozhodol 
zodvihnúť hlavu. 
Prieskumy hovori-
li, že SMER+SNS+-

HZDS bude mať ústavnú (!) väčšinu a ja 
som si povedal, že to nemôžem dovoliť. 
Napísal som svoj prvý „článok“ v živote a 
zverejnil ho vo všetkých našich novinách 
v malom štvorčeku na prvej strane. Prišla 
mi kopa podporných mailov a tak sa za-
čal príbeh „Obyčajných ľudí“ v slovenskej 
politike. Tu je jeho celé znenie:

Rusi prišli a odišli
Okupantov sme vyhnali a moc sme dali 

našim pánom. Verili sme, že oni budú čest-
ní a spravodliví. Miesto toho papaláši krad-
nú a žijú na úkor obyčajných ľudí. Včera zo-
brali ľuďom 400 miliónov, dnes 900, zajtra 
6 miliárd. A tak dokolečka, deň čo deň. A 
tak dokolečka, z našich daní.

Ľudia, nemáte pocit, že je to o tom is-
tom? Tiež ste si mysleli, že Ficova vláda bude 
iná? Na jednej strane reči o budovaní sociál-
neho štátu, na druhej rozdávanie dotácií mi-
lionárom. Dôchodcom pridajú 4 koruny na 
deň, kamarátovi miliardy. Ozaj, viete koľko 
by musel dožiť priemerný dôchodca, aby za-
robil miliardu? Maličkosť - len 9 400 rokov.

Prepáčte, pán Fico, ale ľuďom ste sľú-
bili niečo iné. (koniec)

V tom čase začínala kríza a naša fir-
ma ma ako šéfa potrebovala vtedy najviac. 

Lenže moja myseľ vtedy patrila Slovensku 
a boju, ktorý musíme vyhrať. Fico bol vtedy 
pozemský boh, nikto si na neho netrúfal a 
tobôž, že by mu niekto do očí naložil do zlo-
dejov.

Ja som sa na túto špinavú robotu 
podujal a myslím, že sme vtedy nakoniec 
pomohli zvrátiť chod dejín - a nakoniec to 
dopadlo tak, že bez našich štyroch man-
dátov by Radičovej vláda ani nevznikla.

Nasledovali roky boja. Prehratých aj 
vyhratých bitiek. Chýb, aj svetlých chvíľ. 
Robili sme všetko pre umenšenie Zla a Zlo 
začalo postupne chradnúť. Nakoniec sa 
dostalo opäť k moci, opäť nás kvári, ale 
cítim, že aj keď to ružovo nevyzerá, dobre 
bude a vo voľbách to spoločne dáme.

ps. V ten deň, pred 11. rokmi, mala Rebe-
ka presne 3 a nasledujúce roky potrebovala 
ocina, ktorý sa jej bude venovať. Tatko však 
jej najkrajšie roky strávil v boji so zažratou 
slovenskou špinou ... dnes má Rebeka krás-
nych 14 ... a akosi sa obávam, že čoskoro prí-
de čas, že iný chlap bude 
jej srdca rytierom. C ést 
la vie - Život je taký.

ps2. Teraz prišiel 
čas, aby sme hla-
vy zodvihli viacerí. 
Máme pred sebou 6 
kľúčovým mesiacov, 
aby sme Zlo definitívne 
porazili. Budem len 
rád, ak pomôžete?

Môj prvý článok

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO
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SLUŽBY, BÝVANIE, ZAMESTNANIE

Nie 
prehlásenie, ale vyhlásenie.

Slovenčina naša

Nie jednanie 
(v zmysle činu), ale konanie.

Slovenčina naša

INZERCIA
0905 915 040

Senecko.skSenecko.sk
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Prijmeme deti do materskej školy v Budmericiach
Vzhľadom na voľnú kapacitu miest v našej MŠ radi privítame v šk. roku 2019/2020 deti od troch rokov.

Materská škola prebehla kompletnou rekonštrukciou. Bližšie informácie Vám poskytneme
na tel. čísle základnej  školy s materskou školou, Budmerice: 0904 630 206
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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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Hľadáme predajcov / zastupujúcich vedúcich
do malých predajní potravín v Bratislave.

● možnosť pracovať v blízkosti domova ● MY ťa zaučíme
V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na 

tel.č.: 0911 015 377, zivotopis@malina.sk

ZAROB SI AŽ 5 €  + ĎALŠIE BONUSY !
76
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prijme do TPP pracovníkov
 do strážnej služby pre 

objekt v Senci
Nástup : ihneď

Hodinová mzda : 3,00 € netto/ hodina

KONTAKT : 0908 986 420

SBS RAVI s.r.o. 

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

36
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Štátna veterinárna a potravinová 
správa v súvislosti s rýchlo pribúda-
júcimi ohniskami nákazy afrického 
moru ošípaných nariadila masívny 
odstrel diviačej zveri aj nedovolený-
mi prostriedkami.

Odhliadnuc  od samotnej realizácie 
tohto nariadenie je nevyhnutné upo-
zorniť na viacero jeho aspektov. Di-
viačia zver sa pohybuje aj po okrajoch 
lesných porastov, často zachádza na 
polia, kde je v súčasnosti už zozbieraná 
úroda. Preto všetci, ktorí sa bežne po-
hybujú v tomto prostredí, by mali byť 
najmä za súmraku mimoriadne opatr-
ní. Veľmi vhodné by bolo, aby nosili re-
flexné oblečenie, najlepšie motoristami 
dobre známe vesty. Ide o cykloturistov, 
turistov, hubárov a psíčkarov.

Najmä posledné dve skupiny pod-
stupujú vysoké riziko – hubári pri zo-
hýbaní sa môžu pripomínať štvornohú 
zver a psíčkari zas musia do dôsledku 
rešpektovať všetky bezpečnostné na-
riadenia pre pohyb so psom v tomto 
území.

Osoba, vodiaca psa, by mala dbať 
na to, aby bol aj z väčšej vzdialenos-
ti identifikovateľný ako spoločenské 
zviera. Mal by mať obojok, prípadne 
postroj, nemal by sa pohybovať vo 
vzdialenosti väčšej ako desať metrov 
od svojho majiteľa a pohyb za úsvitu či 
na sklonku dňa by mal byť v rizikových 
priestoroch obmedzený.

Je logické predpokladať, že ak 

veterinári pristúpili k takémuto opat-
reniu, poľovnícke združenia a ich čle-
novia ho budú v praxi napĺňať – je to 
napokon aj ich povinnosť.

Z minulosti je známych viacero prí-
padov, skôr nešťastných náhod, keď 
bol omylom postrelený človek, alebo 
zastrelený pes. Je preto veľmi potrebné 
rešpektovať tieto nikde nepísané ob-
medzenia a v rámci prevencie zvoliť na 
pohyb v prírode bezpečnejšie lokality.

V týchto dňoch rozoslala Štátna 
veterinárna a potravinová správa Na-
riadenie jej ústredného riaditeľa Joze-
fa Bíreša, v ktorom v nadväznosti na 
potvrdenie afrického moru ošípaných 
na území Slovenskej republiky v cho-
voch domácich ošípaných a u diviačej 
zveri prikazuje všetkým užívateľom 
poľovných revírov na území SR inten-
zívny lov diviačej zveri, pričom môžu 
použiť zakázaný spôsob lovu. Taktiež 
môžu loviť diviačiu zver na poľovných 
pozemkoch, na ktorých sa súčasne vy-
konávajú poľnohospodárske práce po 
predchádzajúcej dohode s užívateľom 
poľovného pozemku.

Cieľom tohoto nariadenia je ob-
medziť stavy diviačej zveri pri šírení 
afrického moru ošípaných u diviačej 
zveri. Nevzťahuje sa na poľovné revíry, 
v ktorých vecne príslušná Regionálna 
veterinárna a potravinová správa vy-
dala zákaz lovu diviačej zveri.

Vážne varovanie

» ib
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Adhex Technologies Slovakia
Poľná 9, 903 01 Senec 

príjimeme ľudí do trvalého pracovného pomeru na pozíciu

Senior - operátor nastavovač - od 950* € / brutto 

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

Kontakt: J. Macháčková
e-mail: j.machackova@adhex.com

Tel.: 0905 435 333

* + variabilné zložky v závislosti od kvalifikácie a praxe 

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

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

Operátor nastavovač - od 850* € / brutto
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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 € brutto
- 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 Senec, Trnava, Galanta, Bratislava zabezpečená zdarma
- Stravné lístky v hod. 3,90 €, pitný režim, zabezpečené ubytovanie

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

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

Autoservis v Bratislave prijme do TPP

skúseného, samostatného
automechanika s praxou

Plat: cca 1200 - 1400 podľa výkonu

Tel.: 0905 234 257 06
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George Mathai Slovakia s.r.o.
Železničná č. 58, Senec

prijme

výrobné pracovníčky
 
Požiadavky: 

Ponúkame:

Nástup:

Mzda:

Ďalšie informácie Vám poskytneme
na tel. č. 02/2085 1111
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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

PD Tomášov
prijme:

Info na tel.:
0905 564 505

Nástup: dohodu
Hrubá mzda: cca 850 €

 dojič
 naháňač
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Hľadáte ľudí?
inzerujte

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

Hľadáme pracovníkov do nášho tímu:

Pracovník na úseku
BALENIA CUKROVINIEK

NÁPLŇ PRÁCE:

   •  Balenie cukroviniek
   •  Stavanie papierových stojanov na cukrovinky
   •  Kontrola produktov
   •  Páskovanie, paletovanie

                          od  635 Eur brutto
VÝHODY:

   •  Firemná kultúra rodinného charakteru
   •  Doprava zabezpečená z vybraných smerov
   •  Stravné lístky plne hradené zamestnávateľom
   •  13. plat
   •  Mimoriadne odmeny
   •  Školenia
   •  Práca na 2 zmeny (8 hodín)
   •  Práca vhodná pre mužov aj ženy
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Senci

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,5868 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo�������	lát�
������rokom

zimné záhrady 
�	látky od 149 €

z��klievanie terá�
�	látky od 98 €

Mo������výhry 300 €Z�AVY A��DO 30�
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
�������	
����������
��

���TO, RÝCHL�����	
�������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091
MZDA 

OD 850 € DO 1300€BEZPLATNÁ
INFOLINKA
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HĽADAJ 
NÁS AJ NA
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Stavebniny Mlyn Tomášov
Mlynská 1, Tomášov, Tel.: 0948 020 686

PRÁZDNINOVÁ AKCIA - DO VYPREDANIA ZÁSOB

DREVENÉ 
DUBOVÉ 
PODLAHY 

��������	
��

www.trinitywood.euy

tel.: 0915 888 702

	

����

woooodddddddd eu
facebook

�������

wwwwwww ttttttrrii
instagram
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mail: pg@trinitywood.eu
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